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Formannens ord
Sommeren er bak oss, og hvilken sommer!!!! Nesten

enda bedre har høsten værto de fleste av
medlemmene må ha hatt stor glede av sitt
veterankj øretøy denne sesongen, la oss håpe på flere
av samme slag.
Det er to gode nyheter å meddele denne gangen:

r Vi har omsider ått positive signaler angående godkjenning av søknaden om bruksendrlng.

Riktignok er ikke det endelige brevet mottatt, men alt tyder på at vår tålmodighet er i ferd

med å bli belønnet.
o Vi har omsider fått en ny nettside. Det er faktisk flere som allerede har oppdaget dette og

registrert seg som bruker. Dette er en side som medlemmene må logge seg på for å ha full
tilgang til informasjonen som ligger der, og det vil kun være betalende medlemmer som

beholder denne tilgangen. Dette er den nye adressen vår: http://www.gammelbilen.be

Dersom du har stoff som du ønsker inn på nettsidene våre så send meg en E-post om dette. Det krrl

være alt fra annonsering av treff eller møter til tekniske artikler.

Det er to møter ogvårt klassiske Julebord igjen av året, og når du leser dette så har vi avviklet
utstillingen hos Hegre. Jeg benytter anledningen til å takke Hegre Bil for den velviljen de viser
med å låne oss lokalene annet hvert år. Det begynner å bli en både god og sikker inntekt for
klubben. Dette hadde imidlertid ikke vært mulig uten de ildsjelene som står for arrangementet.

Utrettelg står de på, og resultatene av arbeidet deres kan alle medlemmene nyte godt av. En stor

takk til dere alle! ! !

lnteressen var liten for bussturen til Bremen Classic Motorshow. Invitasjonen gikk ut til
Gammelbilens Venner, Haugaland Veteranvognklubb, Bergen Veteranvoglt klubb og AMK. I)cttc

utgiør ca 1.600 veteranentusiaster, men det var kun 3 av dem som var interessert i ttrr til []rcntcn.

Turen gjennomføres derfor i en 8-seter slik som tidligere år.

Tiden for å gJØre det som du
arbeidsom høst.

fant ut burde gjøres med kjøretøyet ditt er nå inn,ha en god og

'l/i snøQfos på (Bråstein!
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Redaktørens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !

Rally Tronåsen 2006 var en opplevelse for oss bilfolk flest.

Den bredden som det var i bilmodeller og tidsepoke må

også formidles til de som ikke filik dette med seg.

Over det hele distrikt har det vært tradisjonelle
gammetbiltreff. Dette nummeret av Spilehjulet er viet
ferske reportasjer fra våre utsendte medarbeidere.

Det er tydelige signaler i tiden på at Spilehjulet kan bli en arena for medlemmene til å

kunne formidle sine gammelbilopplevelser til oss andre. Digitalteknikken innen

fotografering skal nok også ha litt av æren for at det har kommet så mye bilder og stofftil
redaksjonen. Etter å ha slitt med å folle bladet står vi i redaksjonen foran oppgaven å få

plass til stoffet mens det ennå er ferskt. Bildene fra treff kan egentlig presenteres både

vinter og vår. Bil og mann, presentasjon av medlemmer har måttet vike plass for
sommerens aktiviteter. Vi får se etter hvert.

I dette nummeret ffir du reportasjer fra både Vestlandstreffet og Rally Tronåsen. Vi
kommer til å dekke Utstillingen hos Hegre i julenummeret. Det er å si at det

arrangementet ble både vellykket og innbringende for klubben. God dekning i media -
Rogalands Avis hadde to hele sider og Stavanger Aftenblad en kvart side. Det var tilløp til
kø på søndagen slik at vi måtte åpne en time tidligere enn annonsert. Slå den !

Alle sider er nå fargetrykk fargetrykk . Fotogalleriet med innsendte bilder blir å finne i
neste nummer.

Nå da vi har mulighet til å komme i kontakt pr. mail og lignende hadde det vært bra
å fått litt tilbakemelding på bladet og stoff til trykking!

Med hilsen RedaktØren

ANNONSE

SHOOP - bilelektrisk kontrollapparat gis bort.
Svein Mikal Ødemotland
Mobil 90636096
E-mail : svein.mikal@hesbynett.no



:VESTLANDSTREFFtrT PÅ JÆRTN W-21 I\4AI
Kåre G. Sem
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Det passer bra å starte del II av reportasjen fra Vestlandstreffet med et pausebilde. Denne A
forden fra 1931 har til dels vært en gjenganger på treffog bilder opp gjennom tidene. To
herremen i tidsriktig antrekk er med å sette særpreg på arrangementet.

0g så var det av gårcle igjen til
neste post. I Chevroleten fra 1928
er i sitt rette element her på garnle

Myklabustveien på i Tananger.

ÅtgarO var neste stopp og her sto
Torstein Aardal på post. Han
ordnet køen og satte deltakerne
inn i oppgaven soffr skulle løses et

lite sted unna.

Bildet kunne godt vært tatt i

midten på sekstiåra. Klærne er
nok ikke tidsriktig., men Ford
Taunusen i bakgrunnen faller så

naturlig inn i bildet.

Den rette betegnelsen på bilen er
Ford Taunus 17 M 1967.

SPILEHJULET 3.2006 .

Vestlandstreffet på Jæren

organ for Gammelbilens Venner

fortsetter med en bildekavalkade fra treffet

Brannbilen tilhører Bergen Brannvesen MG type TF 1954 modell
De hadde flere biler med på treffet.

Mercedes Benz 190 SL 1960 Plymouth fra femtiårene
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LOPPEMARKED PÅ HAUGALANDET
'l'ekst & I;olo: Ø-wind lilutckviil

Først av alt må vi gratulere Haugaland Veteranvogn Klubb med nytt klubbhus! Dette
flotte klubbhuset ligger på Kvala i Haugesund, og har bl.a flere garasje-/mekke-
pf asser. Lørdag 10. september ble det avholdt loppemarked og veteranbilutstilling
ved huset. Det ble også solgt lodd hvor førstepremien er en fin 1969 Volvo Amazon.
Trekningen skjer i oktober. Mellom 30-40 biler deltok på utstillingen som fant sted i
strålende solskinn.

Førkrigsmodellene var
representert ved:

Fra høyre:
- 1930 Ford Model A Cab.
(l(ristian Utvik)
-1929 Buick Curier,
(Sigurd Apeland)
-1927 Erskine Custom
Sedan

(Willy StrømØ)

Helt til venstre en 1946
Fargo FK-2 lastehil

Lotteribilen, 1969 Volvo Am azon Vakre linier på 1960 VW l(arman Ghia
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RALLY TRONÅSENI 2006
Spilehiulets utsende medarbeidere Johanne og l(åre senr
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Før løpet startet var det
virkelig en opplevelse å se alle
bilene oppstilt på banen. Noen
deltakere virret rundt bilene,
stive i blikketo med
fotoapparatet i skuddposisj oll.
Andre diskuterte og planla
kjøringen med annenfører og
kartleser.

,4p;ø'$u-a"
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Ved den norskbygde trollbilen var
besvare spØrsmål, folk måtte også
motoren som satt i.

det ikke nok a
få se og kjenne på

ivrig ruteopplegget med sin
var det buicken med sine
var løpsbilen.

J.P. Ianke deltok med sin etter hvert
rutinerte løpsbil, en A Ford. Her travelt
opptatt med å besvare spØrsmål

Sheriffen er på plass med sin
Chevrolett 1949 modell. Men snillere
bilister i trafikken enn de
gammelbilfrelste tror jeg ikke vi
finner.

fortsettelse neste sideFortsetter neste side
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M i I itærkjøretøy var også representeft
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REISEBREV FRA
VOLVOTREFFET I
KOLDI|{G 2006-09-09
Fra Rune Omarstrand

Vi er en gieng i Rogaland som allerede i januar
bestemte oss for å dra på treff til Kolding. Vi skulle
etter planen reise fra Egersund kl 1600 torsdag 31.
august, men Fjorline endret avgang til kl 0145
samme dag.

f)a avreisen nærmet seg måfte et par trekke seg, men nye kom til så vi var totalt 12 biler som

dro ned, herav l0 stk gamle Volvo(4 stk Pl 800, 4 stk Amazon og 2 stk 164). Vi kom av gårde
rroe tbrsinket kl 0230, og var fremme kl 0930 samme dag. Vi dro så samlet ned til kroen, men
halvveis var det en del som måtte stanse for en røykepause. Første bil kjørte på GPS innstilt på
korteste vei, så de som ikke hadde kart lurte til tider på hvor i Danmark vi var.
Jcg hadde ordnet med rom til alle på kroen, og etter 30 min var det Tyskland som lokket. Min
l(r4 kom seg trygt over grensen, og fikk oppleve å være i to nye land på denne turen. Torsdag og
licdag gikk med til sosialt samvær, vi var totalt22 personer på tur. Det var mye regn både
torsdag og fredag, men på selve treffdagenlørdag fikk vi et fantastisk vær helt tilkl22 om
kvelden! Det var mellom 250 og 300 Volvo innom på treffet, herav 13 stk Pl800, 48 stk
Arrrazon og 9 stk 164.Da jeg var der sist i 2003 var det godt med deler til en rimelig penge,
kiopte bl.a en brosjyre til 164 for 100 kr. Fant en tilsvarende brosjyre i år, men denne selgeren
skulle ha 350 DK, så han dro hjem igjen med mesteparten! Generelt var det mye mindre deler i
iir enn tidligere, men flere av de danske Volvo firma var jo der. Ingen svensker å se, verken biler
cller selgere. Foruten oss var det kun 3 norske biler tilstede, nemlig Amt Willy og to
rogalendinger med hver sin Duett.
'['rygve Vik hadde nylig kjøpt en 1969 Amazon herregårdsvogn, men hadde dessverre et uhell
liedag kveld som medførte skade på venstre forskjerm. Bilen stilte på treff minus skjerm, men
allerede samme kveld var ny brukt skjerm og lykt montert!

Vi norske synes jo det var ekstra hyggelig at
Martin Vølstad fikk l. pris og Marton
Høiland 2. pris i P1800 klassen. Grattis!
Søndag dro vi hjem i samlet flokk, Haraldseid jr
mistet noe av clutchen på sin 196q n2S, og måtte
kjøre hjem over Kristiansand uten clutch(Men
hjem kom han-til slutt!). Vi reiste fra [.lanstholm
kl 17A0, og var hjemme igien kl 0200 mandag
morgen. En flott tur.

I-lilsen Rune Omarstrand

ll

Disse bilene fra denne tiden er det lite av
ph vfxe kanter. Likeledes koner i et slikt
antrekk" Bilen er en chevrolett cupe l94l
modell

Nyttekj ØretØy må være
med. I midten en brannbil
av Ford AA.

I neste utgave av
Spilehjr"rlet skal dere ffi
innblikk i forserinsen av
Tronåsen.

Med hilsen Spilehjulets
utsendte medarbeider som
tar bilder og observerer.
Ps. Kona har også tatt
noen av bildene"
Itåre G. Sem

l0



197 B- et tilbakeblikk.
Soga om klubbens tidligere år forlsetter, og
denne gang er det 1978 det dreier seg om.
Jeg hadde endeligfårtt min 1930 Ford A på

skilter i mai dette hr, og debuten i årets
russetog gikk med dårlig tenning og fuskete
motor. Det var lenge siden en så gammel bil
hadde vært med i russetoget, så jeg var
ganske fornøyd. Olav Torvund hjalp meg
med tenningen senere. Så vidt jeg husker var
det ikke Iøp i forbindelse med Jærdagen
dette hret, men det ble likevel arrangert et
lokalt løp med start fi'a Bilforum, Bryne en

søndag i slutten av mai. Ble det kalt
"Vibeløpet"? Det var ca I 5 kjøretøy med, og
"perlen" var Einar Grannes sin 1932
Packard. Denne ble hentet i Kristansand
desember 1 977 , etter at forrige eier hadde
feilnavigert og trr"rffet en lokal sparebank.
Derfor manglet fremre støtfanger. Løpet gikk
til den gamle kraftstasjonen på Fotland (Kalt
Time Tekniske museum av SA) og videre til
Simonsens hvtte i Holmane.

Høsten 1978 husker jeg to ting. Yi kjørte tur
med pasienterlforeldre ph Østerlide, og et
nytt høsiløp så dagens lys- kalt
Heiatrekken". Jeg kjørte Ford i det sure
været, og som "grindkone" hadde jeg Ruth
Simonsen. Ektemann Ole Christiankjørte ny
bil med lykkenurnmer RE 67013. Bilen
hadde mange stopp underveis, og levde opp
til de to siste siffer. Dette var en meget
sjelden bil, nemlig en 1927 l(issel. Denne
hadde blitt kjøpt fra avdøde Fordforhandler
H Sælebakke på Kongsberg.
En 1930 Austin Seven ble solgt fra samme

sted til Monrad StrØmØ i Egesund.
Austinen er i dag på museet, og eies av
Tørres Hegre. Kissel- en av 3 kjente i Norge-
ble solgt til østlandet på 1990-tallet. Går i

dag på C- 103 1 .

Mai 1978, ung eier med 1930 A foed og Einar
Geannes med 1932 Packard

1934 Dodse

1927 l(issel " 6-55 " Convertible Coupe. Solgt
ny i Trondheim. Bilde er fra " Heiatrekken "

l2
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Delei ktøpog salg
Biler til salgs
Mercedes Benz 123 Coupe 1979 modell med takluke tilsalgs. Det er vanlig forgassermotor og
irrrtomatgir med girveksler på rattet. Det er sveiset rust, men litt gjenstår bl,a. ph dør. Motoren går
litt ujevnt. Selges som den står ferdig prutet kr. 5 000,- eller hbo. Kåre G. Sem, tlf.nr.: 51 69 95 34,
rrrob.tf f. 45 68 87 40

()pel Blitz "bondeblitz" 1955 mod., lang type, til salgs. Bilen er registrert, men trenger en del
"kiærf ig" pleie og omtanke. Pris: Gi bud! Tlf.nr.: 90 77 86 72

Deler tilsalgs. Jeg har nye komplette clutcher for salg:
gan Plus Four Plus (Fiat 1600 TC eng.) 83 ->

da Estelle Two 105-1 10-120-130, Rapid 85-87 - 85-3/90

oa Estelle Two 105-1 10-12A-130 88 ->

Boble, 1200, 12004 (54-77), 1300, 1300A
(64-70\, Karmann Ghia 12OO (54-66)

I ollciv Hølland, tlf.nr.: 51 54 93 07 eller 45 68 85 82.

Mtrtol til Opel Ascona C 2,0 liter, S ventil ohc, til salgs. Motoren er en 2,0NE med trimkam, chip
' 1 I . (iått l5 000km etter overhalins. Ønsker seriøse bud! Tlf.nr.: 91 72 69 56

I Irrr cn del deler til tyske, engelske og amerikanske biler. Spesielt til biler fra 50 - 60 tallet.
Lrrsclsk: Stempler + div andre motordeler, dørhåndtak og vindussveiver, litt forgasser deler, noe
pirkrringer, elektriske deler som tenningsdeler og lysilyspærer + div annet. Dette er nok mest
l,eyland deler, men noe tenningsdeler også til andre merker. Selger gjeme hele partiet til en grei
pris erunnet plassmangel !

Arncrikansk: Litt fbrstillingsdeler GM, tenningsdeler, noe elektrisk m.m.
(iodt utvalg til Opel eller kan skaffe det meste til opeler fra 1950 til 1990.
I l l .rrr.: 90 96 l0 02 John Otto

MELDING FRA STYRE: DUGNAD
I)et er behov for en ordentlig rengiøring på Bråstein! Det skal bli vask av bilero
vinduer og gulv i alle rom.
tltstyr deles ut, men ta gjerne med "favorittredskapen'o din.
(l tilfelle det er forlite utstyr til alle.)
Vel møtt siste tirsdag i oktober! Åpent fra kl. 18.00!

Melding fra delesjefen på Bråstein!
lJjelp oss med å beholde oversikten på deler som er registrert. Noter eskenr.
og nummeret på delen på en lapp i lageret.
ETTERLYSNING: Det ble lånt ut en sammel telefonkatalos fra klubblokalet. Den savnes!

Mor

.'iko

liko

l3
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GODBOK FOR BILEI{TUSIASTEI{!
'l'e 

k.sl : Q.1tv r nd I i I ul e kvct I
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Styret består av følgende medlemmer:

Når høst- og vintermørket atter
senker seg, og dr"r trenger en pause
fra garasjen, kan det være greit å
slappe av med en god bok. Da kan
jeg anbefale "Hestekrefter" av Lars
Mytting. Boken handler om
bensinstasjonseier Erik Fyksen som
driver en tidsriktig restaurert 60-
talls Mobilstasjon i ei bygd i
Gudbrandsdalen. Han nekter å

bytte ut det gamle Mobilskiltet med
pegasushesten med nye Hydro-
Texaco skilt, han nekter å selge
pølser. I hyllene finner man gamle
oljefiltere, hjullager, tennplugger
og STP-bokser fra 60- og 7O-tallet.
Altså slik en bensinstasjon egentlig
skal være! Men en omlegging av
riksveien truer stasjonens eks istens.
Forfatteren viser en stor kunnskap
om gamle biler, bilkultur og
bensinstasjon-nostalgi som Uør
lesingen ekstra morsom for oss

veteranb i I interessefte.

25 rtut HleuatCIr' Trircå

Spilehjulet
(Jtsiver: Gammelbilens Venner. Klubbadresse : Postboks 3029 Mariero 4095 Stavanger,
klrrbb faks: 5l 58 79 91, Telefon Mobil 95 24 06 1l
Itsis: 4 ganger i året Opplag: 350 eksemplarer

Forman:
Nestformann
Sekretær
Kasserer:
Styremedlem:
Sty re m ed I e m /d e le m este r:
M useu m sbestyrer RB:
M useumskasserer RB:

I-eif M Skare
Hallvard Nordahl
Per Eiene
Ole Chr. Simonsen
Øyvind Nielsen
Andreas Auestad

'f'or Inge flermestad
Livar F{elland

Tlf: 51 55 54 55

5l 587991
51 62 48 92
4t 67 43 45
51 67 4t 45
90 60 28 s8
51 48 4528

It crla ktø r:
Ir.lu'c G. Seffi, Losbåtveien 6

I 0 5 (r 'f ananger
| il 5 | 69953419077t353

trr s c I n (Qstav anger.komm une.no
| ,ayout, redaksjonelt stoff.

Itcdaks.ionskomit6:
l'cli rr isli spalte, annonser.
I ollciv I Iølland tlf. 5 1549307190627552

( )yvirrcl If latclivål tlf.
lioto:
l',gil 'l'vcit. tlf .

Annonse
Annonseplass pr. nummer:
helside kr. 400,00
halvside kr. 200,00
hel bakside kr. 500,00

Ettertrykk
Tillates hvis kilde oppgis, samt at red aktør
underrettes.

Redaksj onsansvar

9g296659 Redaksjonen pfnar seg intet ansvar for innsendt
stoff. Vi forbeholder oss reften til å forandre

5 | 543067 19l623522 manuskripter.
Engelskbygd Tempo Matador

Jensen Motors Ltd. i England
bygget Tempo lastebiler på
lisens i I 958-59. Disse var
utstyrt med en Austin 1500
motor og kom med påbygg i
forskjellige varianter. Bilen i
annonsen har hydraulisk
lasteplan som kan senkes ned på

bakken for lett inn og utlasting.
lfølge Jensenklubben i England
ble det totalt bygget 80-90 biler.
Man vet kun om2 stk som
eksisterer i das! Noe for
redaktøren?

llilder
Onskes innsendte bilder i retur må disse merkes med dette. Ønsker du kopi av et spesielt
bilde hvor redaktøren er fotograf kan det ordnes med kopier. Vi er behjelpelige med kopier
av annet om noen skulle ønske det.

I)EADLINE nr.4-06: Bladet skal være ute i slutten av november
Knntnkt rednklørpn hvi,s du pr qeint utp-

FORSIDEBILDE
Bildet på forsiden er tatt av Kåre G. Sem i Rally Tronåsen

t4 l5




