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Formannens ord
Det er blitt den 17.06.05 uten at vi her i distriktet har
merket noe til at sommeren er her. Det har vært kaldt,
blåsende og forholdsvis vhtt, samme hva metrologene sier
om "normalt", og det legger en demper på lysten til å
anvende kj øretøyene våre. Riktignok har fremmøtet på
onsdagsturene vært rimelig bra, og onsdag den 22 er
turen lagt til Agnes sitt museum på Våland, så da
forventes det enda bedre framm Øte.

Vi sendte ut en oversikt over aktivitetene for sesongen i mai, og turen som Haugalandgjengen
gjorde ned til oss i slutten på måneden var absoluft en sucsess. Jeg fikk dessverre ikke
anledning til å delta, men har fått referert bare godord. Det kan jo være at vi kunne se i
refiring av åfa til en slik anledning hver vår, og at vi avlegger et besøk dit til neste år. Det er
alltid hyggelig å ta en prat med vare vemer på Haugalandet, og veien dit er egentlig kortere
enn vi tror.

Våre aktiviteter i år er forholdsvis begrenset, men til neste åLr har vi både Vestlandstreff og
Tronåsen å arrangere. Det kan være på tide å sette sammen en løpskomite for hvert av disse
løpene allerede på ettersommeren i år, og det hadde vært svært så hyggelig om de som var
interessert i å være med på tilretteleggingen tok kontakt. Jeg treffes på 930 46 163 eller på
E-post mb230sl@entusiastisk.com. Nye krefter vil ikke stå alene med oppgavene, men det
kunne vært en stor fordel for arrangementene at vi fikk inn noen nye hoder som kan tilføre
nye ideer. Ikke vær redd for å ta kontakt, det er faktisk kjekt å være med på slik tilrette-
legging, og dersom arbeidet kan fordeles på flere blir det bare enda kjekkere.

Dersom du ikke har meldt deg på Vestlandstreffet i Bergen er det kanskje på tide å gtrøre det
nå. Det er en påminnelse inne i bladet med nødvendige telefonnummer dersom du har mistet
lappen vi sendte ut. Inspirasjonen som arrangørene for et løp ffir hentes gjerne fra deltaker-
antallet og trivselen hos de som deltar. Vestlandstreffet er i ferd med å bli en institusjon, og
skal vi få innsats hos arrangøren og trivsel hos deltakerne så er vi avhengige av at vi tar turen
til hverandre for at miljøet skal blomstre. Da vi sist var i Bergen var løpet et meget bra
arrangement, ogjeg er sikker på at det som venter oss ikke står tilbake for det vi opplevde da,
så ta turen til Bergen i august! !!

GOD SOMMER!
'/i flafuR?spAøråstckl
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RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner!

Det har vært aktivt på Bråstein i våres og fram til
sommeren. Vi har hatt besøk fra Haugalandgiengen og

Spilehjulets utfordring har vært å få festet mest mulig av
bilene på filmrullen. Det har en viss historisk verdi hvilke
biler som er oppegående i omegnen i 2005.
Vi har en del reportasjer å komme med inni bladet. Og så

venter vi spent på bilder fra dere fra sommerens treff.

I forrige nummer spurte jeg om tiden var moden for åIa en oppsummering på bladets
innhold- og om medlemmene ffir det de forventer. Og etter tilbakemeldingen å dømme ser
det slik ut. Ingen har nevnt noe, -og det betyr at vi i redaksjonen herjer videre med
Spilehjulets visjon nemlig budstikken med de dekk-ende reportager fra Stavanger og
omliggende distrikt.
En god ting kan ikke sies for ofte "Bil og mam" på en side er ment å fortelle en liten
historie om bilen som modell og dens historie tilknyttet eieren. Her må det være mye å

hente hos klubbens medlemmer. Vi arbeider ut i fra en ferdig "sidemal" hvor det er å sette
inn bilder og tekst i tekstbokser. En ide måtte være at de som jobber med data rett som det
var sendte redaksjonen en ferdig side, bare til å gi sidenummer. Ta kontakt på e-post og
jeg sender ut sidemalen. De som har tips, men ikke har data kan ringe redaksjonen og vi
samarbeider om reportasjen.

Jeg har lagt ned en del arbeide i reportasjene om det som har skjedd i omegnen og helst på

Bråstein. Og det har endatil vært holdt delemarked i regi av opelklubben. Og dette var
vellykket. Her var det mange gammelbilens venner som var ute for å snuse opp noe kjekt.
Redaktøren kjøpte seg en sykkel fra 70-80 årene med tre gir i navet.

Forsidebilde gienspeiler at Bråstein har blitt et populært samlingssted for oss og de andre

som har denne hobbyen felles. Det er en MGA som er på besøk fra Haugalandet.

Under spalten "Gamledager" har jeg denne gang tatt medbilder fra et klubbmedlem og
viser litt fra en nyere tid. Slutten på femtiårene og inn i sekstiåLrene var en spennende tid
med tanke på at bilen ble mer og mer allemannseie. Jeg har nå en del bilder som bare
venter på å få komme på trykk.

Redaksjonen tar imot ris og ros og etterlyser nyheter og info som kan være til nytte for
enhver som har gammelbildilla.

Vær ikke seine om å ta kontakt med redaktøren når dere har vært på sommerturne med
Godbilen.

GOD SOMMER!

Med hilsen Redaktøren
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ET PRAKTEKSEMPLARAV FORD TAUNUS I7N{ 1965
Tekst os foto: Kåre G. Sem

Bilen er kj Øpt ny i Oslo og Torstein
kjøpte den i 1999 og har siden renovert
og omlakkert bilen. f)et er litt spesielt
med sofasete foran og rattgir.
Denne modellen ble produsert i
Tyskland fra 1964 frem til 1967

Denne nye karosseriformen var ikke betinget av kravene til lavere luftmotstand, men
snarere designemes ønske om fornyelse.
I det hele tatlvar denne Taunus 17M en pen bil med mange flotte detaljer. Utvendig ga de
runde former den et moderne og harmonisk 1tre, og innvendig var der god plass og god
sikt, og instrumentpanel og interiør var utført med moderne farger og former.

Modellen før var litt gammeldags i understellet, men det ble endret ved at denne modellen
som kom i 1964, blev strammet opp, bl.a. med en nyutviklet V4-motor og litt større
akselavstand og sporvidde.

pÅ Uitae under poserer Torstein Aardal glad og fornøyd med sin Taunus
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rtngalafld Billm#,seil#r

Siste nytt fra Brestein
Foto og tekst: Kåre G. Sem

Det er nå mulig h ta seg en tur
til museet med venner og kjente.

Museethar folk fra klokken
1200 og utover ettenniddagen
frem til 1 7 00. Kaffe os vaflene
står klar!

So- reportasjene i bladet viser
så har Bråstein med sin gode
uteplass og romslige lokaler blitt
et samlingsted for oss

gammelbilens venner. Det dukker
stadig opp nye personer som jeg
ikke har settfør. Det viser seg

også at mange særinteresser kan
enes i dette mrljøet Med det
mener j eg "Rapidkammeratene"
og de som har gleden i flotte åpne
sportsbiler. For ikke å glemme
brannbil og nyttekj ØretØyer som
også diskuteres høylutt.

Andre kubber har ogs h tatt i bruk
lokalet. Mercedesklubben og
Opelklubben skal vist også nytte
lokalene.

G.tr.ralforsamling
På klubbmøte i mars var det generalforsamling med
valg av styremedlemmer. Alle i styret stilte til nyvalg.
Ingen hadde motforestillinger om at disse fortsatte. Jeg

tenker i mitt stille sinn atvi var heldige at de fortsatte,
for de gJør en sjelden god innsatts.

Hallvard Nordahl ga en oversiktlig god redeEørelse
for den økonomiske statusen- og hva forbruket
igjennom året var gåfit til. Det var ingen merknader fra
forsamlingen på dette.

Videre ble det en giennomgang av de aktivitetene
klubben hadde hatt gjennom året og opplyst om at
Gammelbilens Venner sto for tur til å Arrangere en del
Iøp nh fremover. Tor Inge fiermestad ønsket frivillig
hjelp noen søndager fremover iL A steke vafler. Ta
kontakt med ham om dette kunne være aktuelt for dee.

Da møtet var over nyttet mange seg av vaffeltilbudet
som bildet under viser. Okey, vi må heller ikke forbigå

Xlfflt.vågskjevene 
med servelatpålegg også gikk
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SKILTSAKEN ER LØST!
Vegdirektoratet har nå sendt ut de nye skiltforskriftene til trafikkstasjonene.
Eiere av motorhistoriske kjøretøy produsert før 01.04. 1971 med nummerskilt
som ikke er tidsriktig eller på annen måte ikke er korrekt skal nå få lov tll åL bytte
til et tidsriktig registreringsnummer dersom dette er ønskelig. Merk deg også at

på grunn av de ressurser som dette legger beslag på i
Vegdirektoratet blir det anledning til å bytte kun dn gang.

ffi Rutinene nå er at du med et I<1øretøy produs ert før 01 .04. I9l1
skal søke via LMK. Bokstav og nummer du selv foreslår skal kvalitetsikres av

LMK, som også ved behov vil gi et tidsriktig og korrekt forslag. Se liste over
skiltnummer/bokstav ph www.lmk.no. Her kan du også skrive ut et

søknadsskjema som sendes inn til LMK. Skjema kan du også ffi tilsendt eller
fakset ved henvendelse til LMK. Vi sender også ut skjemaer til klubbene slik at

du også kan henvende deg der. Eier må selv skaffe skilt fra skiltleverandør eller
på annen måte.

De genereltre retningslinjene for å tildeling av kjennemerker er:
r Et nummer kjøretøyet tidligere har hatt, gjerne det

registreringsnummer.
r Nummeret til et kjøretøy eiet av person i den nærmeste familie t.o.m.

bestefar/be stemor og onk ell tante .

r Geografisk utgangspunkt i bokstav der kjøretøyet først var i bruk.
r Nummerserie etter \<1øretøyets produksjonsår, samt eiers bostedsadresse i

dag.
r Skiltenes fysiske utforming (størrelse, bokstav, talI, farge m.m.) skal være

tidsriktig i forhold til lgøretøyets produksjonsår, også når det gielder
antall (MC skal ha skilt foran og bak).

Eier av motorhistoriske I<1øretøy produsert etter 01.04.1971 kan ikke bytte
registreringsnummer, men kan bytte til tidsriktig og korrekt skilttype.
Reflekterende skilt og skilt med "sØrgerand" kan altså nil byttes ut.
Trafikkstasjonen vil bestille produksjon av nye skilt. Tillatelse til bytte av disse

skiltene gis av trafikkstasjonene, og du skal ikke søke via LMK. LMK tok
kontakt med Vegdirektoratet høsten 2003 for e sondere muligheten for nye
forskrifter, ogberømmer Vegdirektoratet både for smidighet og velvilje i denne

saken. Behandlingen av skiltsøknadene vil medføre utgifter for LMK.

første
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MKsponser likevel søkere i LMK-tilsluttede klubber med NOK 100. Pris per
søknad er NOK 250,- for medlemmer, og NOK 350 for ikke-medlemmer.

OM ULYI(KEN SKJER
Vi er midt inne i vår egen høytid; Løp(e)tiden. Det betyr at de kjære l<1øretøyene

våre er mer ute på veiene enn vanlig, og er da mer utsatt for skader og havari.
Generelt kan man si at eiere av LMK-forsikrede kjøretøy har ethøyt nivå på sine
tekniske kunnskpat, og de aller fleste klarer selv - eller med hjelp av
venner/bekjente efå, ordnet feil slik at ferden kan fortsette. Skjer uhellet under et
løp så husk at arcangørklubben som regel har god tilgang på lokal ekspertise og
plass, og søk gjerne råd der før du ringer til forsikringsselskapet. Men dersom
kjøretøyet likevel nekter e samarbeide så råder vi alle deltakere med LMK
Forsikritg, klubber og arcangØrer e ringe 02400. Der kan du melde fra om
skade, og fa assistanse til transport hjeffi, eller til verksted.
Husk å verne om den rimelige LMK-Forsikringen. Vurddr om du kan ffi satt
I<1øretøyet et noenlunde trygt sted slik at havaritransporten med Viking eller
Falken kan skje på en ukedag. Helgen er nemlig mer enn dobbelt så dyr.

CAB & CO HAR SINE VANLIGE UTF'LYKTER SOM STARTER
nnq. nnÅsrEIN HVER oNSDAG

SØNDAG 21. AUGUST F'ELLESTUR TIL HOLMANE
Denne søndagen planlegger vi en fellestur til Holmane. Her blir det grilling, og Ole
Christian har lovet å ordne med nok griller og fantastisk vær. Det blir felleskjøring
fra Sandnes rådhusfremmøte kl. 11.00. Ta med egen mat og drikke.

1. MEDLEMSMØTE ETTER FERIEN
Tirsdag 30. august Dette blir førsle mø1.r- etter ferien, og vi begynner med
bedriftsbesøk hos Haaland as på Vigrestad.MøI frem på Shellstasjonen Vigrestad
sentrumkl. 18.30 denne dasen.

DELELAGERET TIL ANDREAS ER STAPPFULLT AV
RESERVEDELER!!!!

Til SalgS/gis bort---- Har noen bruk for veteran grassklipper 2 takt motor
som gir lyd som en gammel saab. Kontakt redaktøren.

Mercedes Benz230 -123-cupe automat med girstang på rattet 1979 modell
selges rimelig-kontakt redaktøren

Ny sort skyggelue til salgs, den som averteres i Norsk veteranblad --- jeg har kjøpt
for stor skyggelue nr. 60-o9 har gitt kr. 560,- for den med porto og oppkrav. Selges
nå for kr. 300,- kontakt redaktøren



BRÅSTEIN HADDE, F'INT
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BESØKFRA HAUGALANI)
I VÅRSOLEN
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Søndag den22. mai hadde vi fint besøk fra Haugalandet for å se på våre nye lokaler på

Bråstein. Vi hadde også oppfordret våLre medlemmer giennom en ekstra informasjons-
utsendelse åmøte opp å ta imot våre likesinnede fra nordfflket. I tillegg kunne de som ønsket
det ta en tur etterpå til sportsvogn treffet på Røyneberg.

Etterhvert som bilene rullet inn på
gårdsplassen forsto jeg at dette ble en

begivenhet. Den ene perlen etter den andre
fikk anvist plass av Tor Inge Fjermestad. Til
slutt tror jeg at han fikk problemer med å
plassere alle bilene som var mØtt opp.

Hallvard Nordahl sto for gjestemottakelsen
og ga en orientering om hva dugnad og
penger som var investert i prosjektet. og så

var det omvisning og gjestene var virkelig
imponert over hva vi hadde fått til her nede.

Styremedlem i Haugaland veteranvognklubb
Sven Edvard Bång takket for omvisningen
og ga uttrykk for at han var virkelig imponert
over hva vi hadde fått til.

Mange av våre medlemmer hadde tatt frem
gammelbilen ogmØtt frem for å få en drøs
med gjestene. Og ikke minst få se på bilene
som ikke var her til vanlig. Jeg for min del
var ute etter gode bilder som kunne vises til
de som ikke hadde hatt anledning til åmøte
opp. Og her kommer Spilehjulet til hjelp.

I min iver i e fe festet alle bilene til
databrrkken, kom jeg ikke på at jeg også
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måtte ha årstall og spesifikasjonene på bilene. Av de ca 20 bilene fra Haugalandet og ca 10-17

kjøretøyene fra våre egne harjeg valgt ut noen vi sjelden ser på disse kanter.

Det er ikke ofte vi ser et

slikt \<yøretøy påL tunet på
Bråstein. Dette må være en

chevrolet 1955 modell og
som vi ser en kabriolet.

Og på bilde under i midten
en chevrolet igjen. Her har
vi gangstercap over
frontvinduet og sØkelys på
passasjersiden som
ekstrautstyr. Årsmodellen
anslår jeg til 1949

På bilde nederst kommer A-forden
majestetisk et stykke foran de andre. Det har
den god grunn til da det var en bestselger i
Norge på begynnelsen av tredveårene.

Og så kommer cttrøen DS som startet sin
karriere alt i 1955 og var aktuell i 20 år

fremover. Saaben var vel også en bil som
fulgte samme karosserifirm i mange år. Og
igjen en ford ea 1946 modell.

Dette var et lite utvals av de som var med.

Styremedlem i Haug aland veteranvognklubb
Sven Edvard Bång takker for omvisninsen

8 fortsetter neste side
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FRA GAMLE DAGER
Tekst : Kåre G. Sem
Bildene er utlånt av Stein Roar Melin

Vi fortsetter med h ta dere med tilbake i tid,
giennom bilder venner og kjente finner frem.

Vi har igien fått låne bilder fra et medlem. Utflukt til snøen var populært med egen bil.
Denne Fiaten fra begynnelsen av trettiåra er endatil en kabriolet. Jeg lurer litt på hvordan
skiene ble festet på bilen undr under kjøringen. Etter registreringsnummeret å dømme er

bilen hjemmehørende i
Stavanger. Denne
nummerserien som
begynte på L-80000
startet i 1960 når bil-
salget ble fritt. Hvis jeg
ikke husker feil galdt
dette personbilene som
ble bruktimpotert eller
kom fra et annet fylke.

Bildet Øverst er av en

Opel six foreviget med
hele familien.

Igjen poseres det ved
bilen. Dette må være en
stor Amerikaner fra
midten av trettiårene.
Den har fire dører og
fronten ser ut til å være
inspirert av Aeroflow
som hadde sitt særpreg i
en periode i trettiårene.
L- 1 1497 skulle tilsi at
bilen kommer fra
distriktet utenfor
Stavanger. Min Matador
er førstegangsregistrert i
Hjelmeland i T966 og
har originalnummer
L- 1 t95l
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DET BRITISKE ROOTES.KONSERNET
Tekst og foto: Kåre G. Sem

Etter min mening er Rooteskonserne mest kjent for Hillman Imp, men la oss ta litt historie.
Dette hele startet med en liten bilforretning i Kent i l9l7 . Det var William Rootes som la
grunnsteinen for bedriften som skulle bli større. Etter et par år kom broren Reginald med i
firmaet. I perioden mellom 1920 og 1930 kjøpte firmaet opp Hillman og Humber og
Commer.

I 1930 endret firmaet navnet til Rootes Group. Og så var tiden inne for enda flere oppkjøp.
Det ble Karrier, Talbot og Sundbeam. Det ble Hillman som var kjennetegnet på den stabile
bilen. Humber stod for mer luksusbil. Sundbeam kjennestegnes med sportsbil og Commer
hadde mellomstor varebil og store lastebiler.

Det gikk vel med dette konsemet som med så mange andre at tiden og utviklingen tok de
igjen. Crysler kjøpte seg inn på slutten av sekstitallet. Hillman var ute av bildet elter 1976
og sailrmensettingen Crysler-Rootes-Simca var ikke så vellykket og det var slutt da Peugeot
og Citrøen kom inn i bildet.

Men kjære gammelbilens venner vi skal huske Hillmann Super Minx og Hillmann 1600
Minx de lux fra sekstiårene.

På bildet over har vi en reklame fua 1962 hvor Hillman super Minx kan ffis kjøpt for
Kr.22170,-. Et særpreget med Hillman på den tiden var de utlagde halefinnene

11 fortsetter neste side
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Vi fortsetter med Rootestreff på Bråstein i våres. Treffet var
arrangert av Kåre Kringen som er eiger av Hillman Minx
1600 1965 modell som du ser på bildet under

Denne l Hillman
Minx 1600
1965 modellen har
feff renere linjer i
grillen og en annen
form på panseret enn
1962 modellen som
vi ser på bildet
under.

Bilen står parkert for
å ta imot gjestene.

I en annonse i et bilblad i 1962 sto det følgende: Hillman "1600" de lux, en 4 dørs vogn
som tydelig viser slektskapet med sine berømte brødre fra Rootes (nSundbeam Rapier,
Alpine, Humber). Rask (56,5 HK), stillegående, komfortabel også på dårlige veier- med
ytterliggere forbedret motor i 1962 figaven Gjennomsolid, og pålitelig antirustbehandlet.

Etter hva jeg husker fra den tiden kom disse bilene i mange fine fargevariasjoner mellom
øwe os nedre del av bilen.

1962 modell Hillman " 1600" de lux, 4 dørs
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Vaktmesterbilen var mØtt frem på
bråstein. Dette må være en av de fa
som er igien av en original varebil.
Etter hva jeg kan se må dette være
Hillmann minx typen som ble
produsert fra 1954-fuem til 1957.
Grillen virker meget spesiell da den
også ser ut til å ha elementer fra den
lavere grillen fra 1958 modellen og
fremover.

En guttepjokk ser ut til å være
innteresert i denne skinnen de røde
Sundbeamen med flotte spilehjul.
Modellen er en Alpine fra 1963.

Det er vårt medlem Roger Thomsen
som eier bilen. Bilen er tatt hjem fra
Amerika og restaurert av Roger.

På bilde under har vi flaggskipet til
Rootesgruppen en Humber Hawk
1963 modell. Denne bilen var der
noen av i Stavangerområdet. Etter
hva jeg har hørt skal Fylkesmannen
hahatt en slik bil.

fr<t!l.w*"<t tp &b*rc| Ms**r.s. LttI.:
&liXnwwst,, t'ltatvtå,tl:t,, Swbut"tt, #"ymwtr:r.
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YEsTtÅNpgTKHFFHT
tsERGEN

12. * Yå"ÅuGusTg0OS
Bergen Veteranvogn - Klubb inviterer til Vestlandstreffet 2005! Treffet vil, foruten å inneholde
et tradisjonelt veteranvogns løp, også inneholde en omvisning på et interessant sted eller
severdighet, samt at løpsfesten også er 25-års jubileums fest for BVK!

Alle veterankj øretøyer er hjertelig velkommen til Bergen helgen 12. - 14. august.
Påmelding: Se eget skjema både i rundskriv og på http://bvk.lmk.no

STARTKONTINGENT: kr. 300,- pr.kjøretøy.Inkluderer lunsj for 2 personer og transport
tur - retur med Fløibanen til løpsfesten. Ekstra lunsj: kr. 50,- pr. voksen og kr. 30,- pr. bam
under 12 år.

Fredas 12. august:
De som ønsker det kan denne ettermiddagenlkvelden samles på SOLSTRAND HOTEL & BAD
rett utenfor Os. Det blir ikfte noe offisielt program denne kvelden, men det er sikkert hyggelig å

møtes i fine omgivelser for å slå av en prat med andre gammelbil interesserte. Ved å bo her
denne natten, er man også strategisk gunstig plassert i forhold til starten påløpet neste dag.
Pris for rom fra kr. 890,- pr. person pr. døgn i dobbelt værelse. Diverse oppgraderinger mulig.
Her finnes også svømmebasseng, utendørs boblebad m.m., samt SPA anlegg for de som måtte
ønske det.
Ta kontakt med hotellet på tlf. 56 57 l1 00. Oppgi at du skal være med Bergen Veteranvogn
Klubb.

Lørdag 13. august:
Løpet starter kl. 1l:00 fra parkeringsplassen ved Ulven Flystripe ved Os. Full løpsbeskrivelse
med kart, og starhlummer vil bli delt ut i deltakermapper. Det blir servert lunsj underveis.
Løpetvil foregå i yhe deler av Stor-Bergen. Innkomst vil være nord for Bergen sentrum (det vil
være enkel tilkjøring og god skilting/dirigering). BVK vil sørge for sikker parkering over natten
for de som trenger det.
Etter at alle bil-aktiviteter er over, kan man slappe av på hotellet eller hvor man nå måtte ønske
det for å lade opp til den store Løpsfest/BVK-jubileums festen på Fløien.
Det er reservert rom for oss på RADISSON SAS HOTEL BRYGGEN. Ta kontakt med hotellet
på telefon 55 57 30 00.
Pris pr. døgn for dobbelt- eller enkeltrom: kr. 850,- (1 person: kr. 850,-, 2 personer: kr. 850,-)
For å komme til løpsfesten er det kun 5 minutters gange til Fløibanen som vil frakte deltakerne
til toppen av Fløien (billett turlretur inkludert i deltakerpris). Pris pr. person for løpsfest:
Kr. 450,- Dette inkluderer tre retters middag og aperitif. Drikke til middag og etterpå kjøpes
separat av den enkelte.

Redaktørens anmerkning er at vi tok med dette om søknadsfristen var utgått. Kanskje noen ville
opp allikevel og da er det greit å ha infoen.

SPILEHJULET 2-2005- organ for Gammelbilens Venner

Styret besthr av følgende medlemmer:

Spilehjulet

Utgiver: Gammelbilens Venner.
Klubbadresse: Postboks 3029 Mariero,4095 Stavanger, klubb faks: 51 58 79 9l

Forman:
Nestformann
Sekretær
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem/delemester :

Museumsbestyrer RB:
Museumskasserer RB:

Utgis:4 ganger i året

Redaktør:
Kåre G. Sem, Losbåtveien 6

4056 Tananger
Tlf: 51 69 9s 341901 7I 353
ksem@stavan ger. kommune. no
Layout, redaksj onelt stoff.

Redaksj onskomit6:
Teknisk spalte, annonser.
Ole-Petter Rosland, Heiamyra l0 B
4033 Stavanger
Tlf: s l 57 07 331916 91 863
E- mai I olep. ro sland@laerdal.no
Foto: Egil Tveit, Nystølveien 8 B,

Leif M Skare
Hallvard Nordahl
Per Eiene
Ole Chr. Simonsen
Øyvind Nielsen
Andreas Auestad
Tor Inge Fjermestad
Livar Helland

Tlf: 51 5 5 54 55

51 58799r
51 62 48 92
4t 67 43 45
51 67 4T 45
90 60 28 s8
51 48 45 28

Opplag: 350 eksemplarer
4027 Stavanser

Annonseplass pr. nummer:
helside kr. 400,00
halvside kr. 200,00
hel bakside kr. 500.00

ETTERTRYKK: tillates hvis kilde
oppgis, samt at rcdaktør underrettes.
Redaksjonen påfiar seg intet ansvar
for innsendt stoff. Vi forbeholder oss

retten til å forandre manuskripter.

Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.

Tlf. s l s4 30 67 1916 23 s22
DEADLINE nr. 3- 05. Bladet skal
være ute i begynnelsen av oktober.

Kontakt redaktøren hvis du er seint ute.

Bildet på forsiden er frabesøketfra Haugalandet på Bråstein. Foto: Kåre G. Sem.
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Returadresse:
Garnmelbilens Venner

Pastbaks 3029
4095 Stavanger

B-blad

Det er Tolleiv Hølland som eier bilen og har
tatt bildet.

Her har vi en riktig
sliter klar til innsats
på hjemmegården til
vårt klubbmedlem i
Sauda.

Chevrolet 1936 mod-
e11. Dette er vel siste

fasen hvor karosseriet
har slik kantet form.
Vanlig nyttelast på
denne bilstørrelsen
vat fra 1,5 -3 tonn.
Hytta er bygget i
Krisiansand.

Gunnleiv Vik
har hentet sitt
seneste objekt.
En Morris
Minor Traveller
1969 ombygd
til varebil.
Opprinnelig
innkjøpt til
NSB. Bilen
har ikke vært
på veien siden
197 4 da den

krasj et.

Jan hjelper til og så er det på ferj attl Finnøy.

Oj !!! Her var det noe igjen -kjennende med situasjonen.


