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Når vi nå går ut av 35 års jubileumsåret  2009 

presenteres klubbens første styre. 
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Det skal dere ha! På vårt novembermøte kom 50 medlemmer som tydelig satte pris på vår 

årlige utlodning.  

Gevinstene som var samlet inn hos forskjellige firmaer vi handler hos samt gaver fra flere av 

medlemmene, gjorde at det ble rekordsalg av lodder i år. Dette resulterte i et svært hyggelig 

tilskudd til klubbkassen. En stor takk til ”primusmotor”, Ole Christian, for det arbeidet han 

gjør med dette lotteriet hvert år.  

Om mørketiden og til dels ”syndefloden” med lokale nedbørsrekorder er kommet over oss, 

har vi snart to store høytider i vente. Eller kanskje jeg skulle si tre merkedager, julehøytiden, 

nytt år og vår familiesamling på Sola Airport hotell. 

Dette er et årlig arrangement i desember måned med økende oppslutting. Vi har forhandlet 

oss frem til en god pris og eget lokale på hotellet. Her har du anledning til å ta med deg 

familien og få en søndagsmiddag i hyggelige omgivelser. Rykte sier at nissen kanskje 

kommer! 

Velkommen skal du være den 13. desember kl. 15.00! 

 

Siden dette er siste bladet i år, vil jeg takke alle i styret for et svært godt samarbeid i året som 

har vært. 

Likeledes takk til redaktøren og hans redaksjonsmedlemmer, ”GV tur- og arrangørkomité” 

og alle dere som har vært med å gjøre vår klubb enda bedre og hyggeligere dette året! 

  

 

Jeg vil ønske deg og din familie: 
 

 
 

Mange hilser fra  

Tolleiv 

 

FORMANNENS ORD 
 

Hei igjen alle sammen! 

 

Det er faktisk ikke så lenge siden jeg 

hadde ordet på denne siden. Årets to 

siste blader kom litt tett, men hva gjør 

vel det! 

Siste gang skrev jeg som oppfordring at 

vi møtes på Bråstein selv om våre biler 

er satt til side eller er i ferd med å få en 

oppgradering. 
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Tradisjonen tro, Spilehjulet 

kommer ut til jul i år også. 

Fremdeles er det stoff fra 

sommerens treff og aktiviteter som 

blir presentert.  

Den nye forsiden er kun 

kommentert av noen få 

medlemmer. Argumentene for og 

imot farge og utseende er 

forskjellige. Vi trykker denne 

utgaven likt. Så får vi se til neste år. 
. 
 

    Redaktørens ord 
       Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens Venner! 
 

Det har vært hastverk med å få sette sammen bladet, så tett opp til den forrige 

utgivelsen, og fremdeles få det gitt ut imens aktivitetene er aktuelle ( julebord og NSU 

utstillingen på Randaberg).  

 

Som dere ser har redaktøren vært på tur til Husnes for å hente deler, og fikk samtidig en 

opplevelse av å bli kjent med en veteran-hobby-bil restauratør. Dere som ikke har 

tilgang til data og ikke får se videoen bør ta kontakt med andre som kan vise den.  

 

En utstilling av bil og motorsykkel produsenten NSU er sikkert en enkelthendelse. 

Lokalet er ledig ut året og utstillingen utgår. Det er både en RO 80, K70,  NSU 1200 og 

NSU 1000 utstilt. Og for ikke glemme motorsykler! Merket gikk ut i begynnelsen av 

syttiårene. Det er verdt et besøk! 

 

Det er nytt at vi presenterer referat fra styremøtene. Det kan sikkert være interessant for 

medlemmene å lese om saker og forslag som blir tatt opp til vurdering.  

 

Det ser ut for at det hadde vært fornuftig å utvide redaksjonen med en medarbeider på 

reportasjer og liknende. Vi opprettholder utvidelsen til 20 sider. Det søkes etter en som 

er litt kreativ i tankegangen, kan jobbe selvstendig og holde frister. Alder ingen 

hindring. Lønnen er å få publisere sine innspill til Spilehjulet på trykk og vår webside på 

Internett.  

 

Vi møtes på julebordet 

 

God jul og godt nyttår fra oss alle i redaksjonen!  
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BESØK HOS HANS D. GERTZ PÅ HUSNES 
 

I november var jeg på besøk hos Hans D. Gjertz på Husnes i Kvinnherad. Oppdraget var å hente 

hjem deler til MG’en. Jeg fikk en god mottakelse og han viste frem bilene han hadde i stallen. 

Spesielt var det å få beskue hans DKW Luksus Cabriolet, F7 1939 modell. 

 

 

En 2 sylindret 2- taktsmotor på  700 ccm  

gir 18 hestekrefter.  

Bilen er totalrestaurert over 6 år. De fleste 

delene fikk han tak i fra Danmark.  

 

SE VIDEO av Hans med DKW`en 

Det er den eneste av denne typen i Norge. 

Gå inn på www.husnesnett.no . Under 

menyen finner du ”Nett-Tv”, bla deg så 

nedover til ”siste veteranbil” osv. 

En siste puss før videofilming. 

 

Foto: Geir Remme fotobyrå 

 

 

 

NSU UTSTILLING PÅ LØRDAGENE FREM TIL 

JUL I LOKALENE HVOR HYTTEBUTIKKEN 

HOLDT TIL PÅ RANDABERG 
 

Lokalet ligger på sletta bak trelasthandelen. Åpningstiden 

er fra kl 1500-1800 

 

Kjell Gimre er, i regi av NSU Klubb Norway,  primus 

motor for utstillingen. Han har selv Prins Sport 1967 og en 

K70 1972 modell. 

 
NSU 

Tekst og foto: Kåre G. Sem 
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ØYVIND NIELSEN- 

OG EN 

SKINNENDE        

SORT  

INTERNATIONAL  

1956 MODELL 
Restaureringsarbeidet startet opp i 1978 og pågikk frem til 1985. Etter bilens tilstand etter alle 

disse årene å dømme, må han ha gjort et grundig arbeide med bilen. Siden har Øyvind hatt den 

på mangt et biltreff opp gjennom årene. Motorens sekser drar lett halvtonnerens nyttelast. 

 

I Stavanger og området rundt gikk det en del 5 tonnere som leievogner i femti og sekstiårene. 

Denne ½ tonneren inngikk i sortimentet hvor spesielt Ford og Chevrolet var populære. Det 

gikk ikke så mange av disse små her. Jeg kan huske at Torvets Jern- og Malervare på Skagen 

hadde en.  

 

Denne bilen er kjøpt ny i Norge i 1956 og startet sin karriere på Salte på Jæren. Da var den 

grønn og påmontert treplan, som var vanlig på den tiden. Videre ble den solgt til en på 

Høyland, og gikk så til en bonde på Undheim på Jæren. Etter det fikk den fra 1985 en ny 

tilværelse som veteranbil. Bilen kan beskues på museet på Bråstein. 

 

Øyvind endret fargen fra grønt til sort og monterte stepkasse med reservehjul på kassen. Caps 

og søkelys stylet den opp til å bli en skikkelig tøff bil. 
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VESTLANDSTREFFET PÅ RENNESØY OG 

MOSTERØY 2009 – del II 
 

 

Foto: Kåre G. Sem 

 

Og så var vi i gang med løpet. Løpsruten var godt illustrert på både oversiktskart, 

rutedetaljer og beskrivelse. Ikke engang Spilehjulets utsendte kunne klare å kjøre feil.  

Første etappe var fra Utstein Kloster Hotell til Askje kai med avstandsbedømmelse som 

oppgave. Videre til Østhusvik og Vikevåg hvor det ventet lapskaus og pause. 

Etter pausen bar det til Sørbø Grendahus hvor oppgaven var å stoppe nærmest ved en 

strek. Det var ikke en lett oppgave. 

 

Og for en flott natur deltakerne fikk oppleve –og ikke bare det - været ble også bare bedre 

og bedre etter hvert ! 

 
 

 

Kø ved en oppgavepost. 

Ungene ser ut til å fatte 

interesse for bilene. 

 

To representanter for femtiårene, en Chevrolet 

Truck 1956.  Og Mercedes Benz 220S som gikk 

fra 1956-1959. 

Prøven besto i å komme nærmest den hvite 

streken. 

Foto: Tine  V. Sem 

Foto: Tine V. Sem 
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VESTLANDSTREFFET 2009 FORTSETTER 

 

 

Etter å ha kjørt løypen igjennom var det tid for å returnere til mål. Utstein Kloster sitt flotte 

uteområde ble igjen fylt med et bredt utvalg veteranbiler. Jeg vil presentere et utvalg av 

kjøretøyer fra de forskjellige tidsepoker . Foto: Stian Sem 

 

 

 
 

 

Chevrolet Touring 1926 Dodge DK Eight 1932, eiger Otto Helland 

Opel Olympia 1954 Standard Vanguard Estate 1953 

Her pakkes det sammen. Først trekkvogna, en Horch H3Z 1954, så 

campingvogna og til slutt på slepet en liten lastebil 
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VESTLANDSTREFFET 2009 FORTSETTER 

 Et veteranbiltreff med opptil hundre kjøretøyer gir et enormt inntrykk på en som liker å 

fotografere. Hjemme ved Pc’en blir jeg overveldet av alt dette og vil vise andre det gjennom  

Spilehjulet. Så kommer utfordringen, alt kan ikke få plass. Til slutt i denne siste delen av 

reportasjen  vil jeg presentere et bildegalleri. 

 

F 

 

Foto: Stian Sem 

 

 

  

  

Foto: Stian Sem 

Cadillac Serie 62, 1941 modell  

Øverste bilde Mercedes Benz 220SB 

Heckfloss  1962 modell. 

Og så en Volkswagen 1200, 1965 modell. 

Dodge DP Six, 1933 

Chevrolet 3800 last, 

1954 modell 
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I hele vinter hadde jeg kontakt med en 

svenske i California som den jeg 

kjøpte i 1962. Han skulle se etter en 

Ford Thunderbird, og han sendte meg 

bilder i 4 mnd. Til slutt kom han over 

en grønn Ford Thunderbird. Den var 

lite kjørt og var fast i fisken sa han til 

meg. Den kom fra Sacramento. I juni 

fikk jeg beskjed fra Bømlo at bilen sto 

på tunet hans. Den var fraktet fra 

California i en container med 4 biler 

inni. Båten gikk først til Japan for å 

hente nye biler til Europa. Jeg kunne 

velge nr. på bilen. Den fikk samme  

Nummer;  L-348. 

 

Hilsen  Kjell Magne Hansen 

     Til Redaktøren 
  

     Sender historien om mine to Forder med samme registreringsnummer. Den gamle Forden fra  

1936 kjøpte jeg i Hillevåg hos Østvoll. Det var en dame på Storhaug som eide den. Den hadde  

    stått i garasjen hennes under hele krigen. Jeg kjøpte den i 1962. Det var en Engelsk Ford 8 

    cylinder og høyre ratter. Jeg solgte den året etter til en som jobbet på Tine i Sola . Den  hadde 

    nr. L-348.  
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Sol, sommer, strand og surfing 

gjør Borestranda til den perfekte 

plass for Volkswagen treff!  

19-21.juni holdt Sør-Rogaland 

VW Klubb sitt årlige treff for 

luftkjølte VW, og ca.60 biler var 

innom i løpet av helgen. På 

lørdagen ble det arrangert bane-

kjøring på Reve. Det var også 

mulighet for å få et kurs i surfing 

for de som ønsket det. Søndag 

var det Show & Shine, utstilling 

åpen for publikum. Sør-Rogaland 

VW Klubb har et ungt og kreativt 

klubbmiljø, og noe av det beste 

med VW-miljøet er det utrolige 

mangfoldet av biler, fra flotte 

originalbiler til beach- og baja 

buggys, trimmede, ombygde biler 

og campinginnredede busser. 

VW-folket er også flinke til å 

samle tidsriktig utstyr til bilene,  

noe som setter en ekstra spiss på 

både bil og omgivelsene. Mange 

av treffdeltagerne overnattet i 

sine tidsriktige campingvogner 

og telt, med campingutstyr som 

sto i stil. 

 

 VW Type 181, populært kalt ”The Thing”, ble produsert 

fra 1969-83. Bilene ble bygget for militært bruk, men blir 

en artig sommerbil i det sivile liv! 

Denne 1971-modellen eies av John Harry Edvardsen. 

Mange hadde både bil, campingutstyr og overnatting av 

det tidsriktige slaget. 

 

 

Tekst og foto: Øyvind Flatekvål 
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Fin, rød 1961 VW 1200 Type 1 eies av Ole Gysland 

Noen hadde fremdeles vinterutstyret på i juni… 

 

 

 

Sambabuss med surfbrett på taket, er vi på Jæren 

eller i California? Disse VW-bussene er blitt rene 

kultbiler, og er svært populære blant både surfere 

og VW-entusiaster verden over. 

Show & Shine både over og under motorlokket. Her 

det lagt ned mange timer med detaljarbeid og 

pussing! Boblas popularitet gjør at det helt siden 

slutten av femtitallet har vært et stort utvalg av 

trimme- og pyntedeler og annet ekstrautstyr 

tilgjengelig til disse bilene. 

Kreativiteten er stor i VW-miljøet, se bare på 

denne morsomme hunden laget av 

ventildeksler, girspak, bensinlokk og 

spylertank! 
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Rabattavtaler 

Gammelbilens Venner har hatt en gjennomgang av rabattavtalene vi har med lokale firmaer 

som leverer produkter og tjenester vår bilhobby trenger. Ved å benytte disse avtalene kan du 

som medlem spare mye penger, få god hjelp til å finne deler, eller løse tekniske problemer. 

Våre samarbeidspartnere har lang erfaring og gode kunnskaper innen sine fagfelt. Du kan 

også få rabatt på deler til din nyere bruksbil. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å benytte 

seg av rabattavtalene og la disse firmaene være førstevalget når dere handler. Husk å frem-

vise gyldig medlemskort! Hvis du betaler medlemskontingenten via nettbank husk å be om 

kvittering som du kan merke medlemskortet med. Vi har avtaler med følgende bedrifter: 

 

Exide Technologies AS - STAVANGER leverer kvalitets batte-

rier av merkene Sønnak og Exide. Våre medlemmer får 50% 

rabatt ved kjøp av startbatterier. De har også et stort utvalg i batt-

eriladere, startkabler, lykter, småbatterier og annet tilbehør. Dette 

får våre medlemmer til forhandlerpris. Exide Technologies AS - 

STAVANGER finner du i Maskinveien 4 på Forus. Tlf: 51 81 58 

80 Nettside: www.sonnak.no 

 

Dekkmegler1 forhandler dekk og felger. Her får du 40% rabatt. 

Dekkmegler 1 ligger i Hillevågsveien 97 i Stavanger. 

Tlf: 51 58 09 90. 

Nettside: www. dekkmegler1.no 

 

Bilxtra Stavanger (tidl. Rogaland Rekvisita AS) finner du i Sjøhagen 

9 på Hillevåg. BilXtra er Norges største bilutstyrskjede og selger slite-

deler, rekvisita, verktøy, oljer, bilstereo, bilnavigasjon, båtutstyr samt 

utvalgte produkter for hjem og fritid. Som medlem i Gammelbilens 

Venner får du variable rabatter på alle varer.  

Ta kontakt på tlf: 51829550. Nettside: www.bilxtra.no 

 

Hos Rettedal Bilkontroll AS får du rabatt på EU-

kontroll. Dette gjelder kun biler eldre enn 30 år. 

Rettedal Bilkontroll AS forhandler også Royal Purple 

smøreprodukter, QMI motorbehandlingsprodukter, 

Fluid Film rustbeskyttelse, Ferrita rustfrie eksosanlegg, 

Apollo batterier mm. Rettedal Bilkontroll finner du i 

Kleppveien 102 på Sola og har tlf: 51651151. 
Nettside: www.bilkontroll.no 

 

 

Nylund Bilelektrisk AS har verksted for service av bilelektrisk utstyr og 

komponenter, samt tilbyr service av AC med påfylling av gass. De har et 

godt utvalg i bilelektrisk utstyr og endel rekvisita, batterier, ladeutstyr, 

lykter, serviceprodukter, oljer, bremser, forstillingsdeler, drivledd, filter 

m.m. De er JAMEX forhandler og har et godt utvalg i bilstereo. Her får 

våre medlemmer variable rabatter på varer. Nylund Bilelektrisk AS 

finner du i Lagårdsveien 127 i stavanger. Tlf: 51 53 77 00 
Nettside: www.nylunds.no 

 

Veng ( tidl. Karosserideler AS) leverer karosserideler til både eldre og 

nyere biler. De forhandler også en del produkter til karosseriarbeid som 

lakk, sparkel mm., samt lykter, eksosanlegg, hengefester, batterier, 

radiatorer og speil mm. Hos Veng får våre medlemmer rabatt på alle 

deler. Du finner Veng i Breiflåtveien 13 i Stavanger. Tlf: 51 58 81 00 Nettside:www.veng.no 
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Det var en gang for ganske lenge siden, jeg tror det er 19 år siden, stedet der det startet 

heter Mou, et lite tettsted like sør for Limfjorden. 

Min frue, min yngste datter og jeg var til treff arrangert av Nordjydsk Vintage Motor 

Klubb. Vi kjørte vår kjære Mercedes 170Sb fra 1952 og til vår store overraskelse var vi de 

eneste som kjørte Mercedes ved dette treffet.  Det var svært mange imponerende biler å 

se, jeg husker ennå en kremhvit Pontiac cabriolet fra midten av 30-tallet den var et 

vakkert skue.  Det var også et ektepar i en Ford A Phaeton, og på søndagen kom herren 

fra Forden bort til meg, han var omtrent en halv gang til så høy som meg,  han ville gjerne 

snakke Mercedes. Slikt er jo alltids hyggelig, han fortalte at hans bil var en åpen bil og 

han var akkurat ferdig med restaureringen.  ”Har du lyst å bli med hjem å se bilen?  Det er 

kun noe over en times kjørsel” 

Vi holdt ferie, og hadde ikke annet i tankene enn å kjøre litt rundt i Danmark, og slik ble 

det til at vi havnet i Klejtrup.  Dette var starten på et vennskap som har utviklet nære bånd 

mellom våre familier og som 18 år etterpå fører Ålestrup Classic på Norges turné i vårt 

distrikt i 2008, og som gav startskuddet til planleggingen av en Jubileumstur basert på den 

åpne invitasjonen Ålestrup la igjen etter seg før de forlot oss i fjor. 

Planleggingen startet med en dialog med Henrik, han hadde lovet oss løp og nå ble han 

tatt på ordet.  Datoen ble valgt, ferjer ble sjekket og en grov skisse av turen begynte å ta 

form. Det er alltid med spenning at en annonserer en slik tur i klubbladet,  det skal passe 

med den enkeltes ferieplaner, og det er så mange andre arrangement som også er 

interessante i vår korte sommersesong. 
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EN DANMARKSTUR VI ALDRI KOMMER TIL Å GLEMME!! 
 
Tekst: Leif M. Skare 

Foto: Arild Nielsen 

  

Alt er klart for turen. Egil Tveit fester merke på bilen med deltakernummer og 

jubileumsmerke. 

En av initiativtakerne til Danmarksturen er Leif M. Skare. Her hjelper han til med å få 

bilene klar til fergen. (red.anm.) 



 

Responsen var momentan og fenomenal, vi fylte Store Binderup Kro i løpet av tre uker etter 

at løpet var annonsert,  MANGE VILLE TIL DANMARK PÅ LØP!!! 

Vi ble to grupper fra Norge, 16 biler kjørte den ”lange” og 9 biler kjørte den ”korte” turen.  

De skulle vært 10, men det ble et frafall, slett ikke verst når påmeldingene var fra høsten 

2008!!! 

De to gjengene møttes i Store Binderup, været på Nordjylland var mildt sagt det værste som 

kunne tenkes om fredagen, og vi var litt småforbannet på Henrik for han hadde lovet at været 

skulle bli like bra som når Ålestrup Classic var i Norge året før.  Det var med spenning og 

forventning at 54 personer gikk å la seg etter en fortreffelig fellesmiddag fredag kveld. 

Lørdag morgen våknet vi til blå himmel og kun liten bris.  Hvordan klarte du det Henrik, har 

du kontakter som kan påvirke været??? 

Ikke før har vi fått i oss vår morgenmat, så strømmer det til med hyggelige mennesker i vakre 

kjøretøy.   

Hilsninger og gjensynsglede var åpenbar og stor, og så var det også en hel del nye venner å 

bli kjent med.  Det er viktig å være klar over at interessen vår er et unikt middel til å skaffe 

seg venner og bekjentskaper, og det er den sosiale omgangen med likesinnede som er den 

største verdien ved hobbyen vår. 

Ålestrup Classic hadde lagt opp et løp som gikk i landskap vi aldri hadde funnet frem til om 

vi skulle tatt oss frem uten hjelp.  Det ble en naturopplevelse som var fantastisk godt 

arrangert.  Hadde noen sagt på forhånd at mer enn halvtress kjøretøy skulle kjøre i kortesje 

over en så lang sterkning hadde jeg fnyst! 

Men tror du ikke at danskene klarte brasene, motorsykkelordonansene gjorde en kjempejobb, 

og på denne måten kunne vi alle glede oss over samhørighet gjennom hele turen. Etter 

avsluttet løp var det dusjing og forberedelse til aftenens vennefest.  Buss hentet oss på Store 

Binderup, og lukten av grill traff våre neser og gikk rett i våre sultne mager straks vi steg ut 

av bussen, 

Kan danskene lage fest? Ja, de makeløse i sin gjestfrihet og grenseløse i sine bestrebelser 

overfor sine gjester. 

Vi hadde en uforglemmelig aften, og jeg tror alle fikk med seg hele kvelden selv om den 

flytende vare så ut til å være ubegrenset. 

Vi vil gjerne få takke dere alle, vi lover vi skal prøve å gjenta opplevelsen for dere når dere 

kommer på gjenvisitt, for det er ikke snakk om hvis dere kommer, det er kun tale om tid, og 

det er dere som velger tidspunktet!!! Takk Ålestrup Classic, vi gleder oss til å se dere igjen!!! 
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     NYTTEKJØRETØY ---- ofte en fryd for øyet  

        Tekst og foto: Kåre G. Sem                                      
 

 

DDR var ikke kommet så langt i 1967 med å utvikle nye modeller av lastebilene. 

Karosserifasongen bærer preg av en bil på slutten av tredveårene. Stigbrett ser ut til å mangle 

og dørene lukkes den ”galne veien”, eller ”selvmordsdører” som jeg også har hørt dem bli kalt. 

Den siste jeg hørte var”kidnappingsdører”. Men bilen er grei den og gjorde sikkert en god jobb 

i syttiårenes DDR. 
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FRAMO V901, 1967 MODELL 

 

 

     TIL DE MEDLEMMENE SOM IKKE ENDA HAR FÅTT VÅRT FLOTTE  

    JUBILEUMSMERKE: 

 

     Dette kan fåes på medlemskveld, eller på museets åpningsdag. Benytt anledningen til å ta med hele       

familien og venner til bilmuseet på Bråstein 



 

 

Terminliste Vinter/Vår 

 2009/2010 
 

Her er en terminliste for vinter/vår 2009/2010 over GVs og andre lokale arrangementer. 

Husk også at det hver søndag kl.12-16 hele året er uformelt medlemstreff på Rogaland 

Bilmuseum på Bråstein. 

 

Desember: 

-13.desember: Julebord på Quality Airport Hotel Sola kl 15:00. Ta med familie og 

barnebarn og kom i julestemning! 

-Hver lørdag kl.15-18  i desember har NSU-klubben åpent hus med  utstilte kjøretøyer i 

tidligere Hyttebutikken på Randaberg. 

 

Januar: 

-26.januar: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. 

Velkommen! 

 

Februar: 

-5-7.februar: Bremen Classic Motorshow. Se info: www.classicmotorshow.de 

-23.februar: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. 

Velkommen! 

 

Mars: 

-30.mars: Årsmøte Bråstein kl.19:00. Generalforsamling med valg av styre og verv. 

 Møt opp! 

 

 

Du finner alltid oppdatert terminliste på: 

WWW.GAMMELBILEN.NO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NYTT FRA STYRET: 
Styremøte 9.juni: 

Tilstede: Tolleiv Hølland, Per Eiene, Kjell Dreyer,Tor Inge Fjermestad, Øyvind Nielsen, 

Andreas Auestad, Livar Helland og  Kåre Sem. Følgende saker ble diskutert: 

-Økonomiske ansvarsområder. Det ble klargjort hvordan inntekter og utgifter fordeles 

mellom klubben, museet og bolighuset. Rogaland Bilmuseum overfører sine penger til GV 

med unntak av 25 000 i håndkasse. Rogaland Bilmuseum skal rapportere hvert kvartal til 

GV-styre om driftsituasjon i museet. Dette blir gjort av regnskapsmessige årsaker siden 

klubben og museet er registrert under samme organisasjonsnr. i Enhetregisteret. 

-Arbeidgruppe/Turkomite. Leif Skare og Hallvard Nordahl jobber med Vestlandstreffet.  

De ønsker på sikt flere til å være med i denne komiteen. 

-Retningslinjer for valgkomiteens arbeid er gjennomgått, det sittende styret skal informeres 

om valgkomiteens innstilling før generalforsamling. 

- 35-års jubileumsblankett er bestillt til alle medlemmer. Deles ut på jubileumsfesten i 

august, samt ved oppmøte på museet og medlemmøter.  

-Vi prøver å få inn e-mail adressene til så mange medlemmer som mulig. Dette for å få sendt 

ut informasjon raskt når dette er nødvendig. 

-Det minker på museumsbrosjyrene. Per bestiller 1000 nye. 
 

Styremøte 15.oktober: 

Tilstede: Tolleiv Hølland, Øyvind Flatekvål, Kjell Dreyer, Per Eiene, Tørres Hegre, Kåre 

Sem. Følgende saker ble diskutert: 

-Gjennomgang av referat fra forrige styremøte. 

-Leiekontrakt for våningshus på Bråstein utløper. GV fremleier dette huset, leiekontrakten 

fornyes for neste 5 år. 

-Vi trenger 1 person til Arrangement-/turkomiteen, i tillegg til de to vi har allerede. Styret 

prøver å finne aktuelle kandidater. 

-Kjell Dreyer legger frem regnskap hittil i år, regnskapet gjennomgått og godkjent. 

-Øyvind orienterte om klubbens nye nettside, som nå er ferdig ,og oppe å går på internett. 

-Vi må ta en gjennomgang av rabattavtalene vi har, og gjerne prøve å få noen nye. Per og 

Øyvind tar seg av dette. Det må også komme tydeligere frem til medlemmene hvilke avtaler 

vi har. Spilehjulet og nettsiden skal brukes til dette. 

-Klubbens messetelt og projektor skal ikke lånes/ leies ut til privat bruk. Dette er kostbare 

eiendeler, og vi må forhindre at det blir ødelagt eller forsvinner. 

-Tor Inge overtar klubbens nøkkeloversikt for Bråstein, og styrer disse. 

-Aktiviteter i vinterhalvåret. For medlemsmøtene vil vi se på aktuelle bedrifter o.l. som vi 

kan besøke, samt foredragsholdere som kan komme til Bråstein. 

-Ny redaksjonsmedarbeider i Spilehjulet, Rune Thoresen, overtar for Tolleiv Hølland. 

-Redaktør for Spilehjulet, Kåre Sem, la frem noen forslag til ny layout på medlemsbladet. Vil 

prøve det litt ut og se hvordan det blir mottatt av leserne. 
 

 

 

 

  

Støtt Gammelbilens Venner gjennom Grasrotandelen! 

Ved å registrere klubben vår som mottaker av Grasrotandelen på spillekortet 

ditt, så støtter du Gammelbilens Venner med 5 % av det beløpet du spiller for 

hos Norsk Tipping. Den enkleste måten å registrere dette på er å oppgi 

klubbens organisasjonsnummer til kommisjonæren eller ved registrering på 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/.  Dette nummeret er: 

991192026 
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SPILEHJULET 2-2009- organ for Gammelbilens Venner 
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JULE UTLODDNING PÅ BRÅSTEIN 

I NOVEMBER 
 

Vi vil rette en takk til bidragsyterne til vår utloddning på 

novembermøte på Bråstein til følgende: 

 

Mekonomen på Ålgård, Bilextra, BBE-takst, Møller Bil, 

Ringnes Bryggeri, Lyse og medlemmer i klubben. 

 

Denne gangen var gevinstene både kreative og nyskapene, 

som en kunstner ville ha sagt. Og det ga rekord i kassen. Ved 

egg 



 

 

 

 
Returadresse: Gammelbilens 

Venner, Postboks 3029 , 4095 

Stavanger 

 

JULEBORD 13. DESEMBER 

Igjen inviterer Gammelbilens Venner til 

tradisjonelt julebord på Quality Hotel på 

Sola 

Søndag 13. desember kl. 1500. Ta med 

familien og venner. 

 
  Foto: Arild Nielsen 
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