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Som observante lesere vil se er jeg satt opp som medlem av valgkomiteen neste år. Årsaken 
er enkel, jeg er på valg i år og har gitt beskjed til valgkomiteen at jeg ikke kan ta gjenvalg.  
Det samme gjelder for vår sekretær i mange år, Per Eiene. Begge to er dermed kandidater til 
neste års valgkomité iflg. våre ”tradisjoner”. 
Vi har gitt beskjed om at vi stiller oss disponible om klubben/styret har behov for en ”ekstra 
hånd” av og til.  
Jeg håper å være mer behjelpelig med å kartlegge hvilke deler vi har på lageret vårt, enn det 
jeg har vært dette året. 
 
I vårt styremøte nå i februar hadde vi en diskusjon hvordan vi skal få til turer med våre biler 
og familier. Vi ”landet” på en felles søndagstur og en tur med overnatting (helg) til et sted 
her i distriktet. (Rogaland)  
Dette vil vi ta opp med vår turkomité og se om dette kan la seg gjennomføre. En søndagstur 
har jeg fått melding om at det allerede er noen i klubben som sysler med. Tid for dette, er i 
skrivende stund usikkert, men det vil bli gjort kjent gjennom Spilehjulet og ikke minst på vår 
hjemmeside, www.gammelbilen.no  
Så her er det bare å følge med, for jo flere vi er, jo hyggeligere blir det! 
 
Jeg vil minne om årets Vestlandstreff til Sauda som Haugaland  Veteranvogn Klubb har 
planlagt 12 – 13. juni. Samme helg skal klubben også være synlige i Sandnes sitt 150 års 
byjubileum. 
Det er mange arrangement vi kan være med på også i sommer. Ber deg om å se nærmere på 
aktivitetslisten i bladet og se om du finner noe som frister. 
 
Tilslutt vil jeg nytte anledningen til å takke alle som har vært med å drive og utvikle klubben 
i den tiden jeg har vært leder av Gammelbilens Venner/Rogaland Bilmuseum. 
 
Hilsen                                    God Påske 
Tolleiv 

 

 
FORMANNENS ORD 
 
Hei igjen alle sammen! 
 
Vi har kommet frem til mars måned 
allerede og du har nå fått årets første 
Spilehjul, vår beste budbringer i 
”Gammelbilklubben”. 
Det er derfor jeg på vegne av styret 
ønsker dere velkommen til årsmøtet den 
23. mars. I avisen finner du 
innkallingen til årsmøtet og regnskapet 
for 2009. 
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 Vanligvis kommer Spilehjulet 

hjem i postkassen, - som sist 
til jul- og nå skulle det vært 
til påske. 
 
Nå blir utgivelsen før 
årsmøtet for at medlemmene 
skal kunne få innkalling til 
møte. 
 
 
. 
 

    Redaktørens ord 
       Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner ! 
 

Som dere ser har Spilehjulet hatt en utsendt medarbeider på reportasje i Bergen og fått med 
seg mye bra bilder som vi kan glede oss over. Og jeg har kommet i kontakt med en T-Ford 
entusiast i Sverige. Jeg har laget en liten artikkel på hans e-mailer til meg, som sikkert vil 
falle i smak for våre T-Ford folk. Ellers har vi stoff av forskjellig karakter, men som den 
årvåkne medlem sikkert har oppdaget, så promoterer vi for Cab&co sine onsdagsturer. 
 
Årsmøtet vil bli avholdt på marsmøtet og vi oppfordrer medlemmene til å komme på dette. 
Referatene fra styremøtene er tenkt å gi medlemmene en mulighet til å sette seg inn i 
klubbens målsettinger og arbeide. Det er viktig å få med seg bredden i klubben. Så nå har 
du mulighet til å stille spørsmål og være med å velge de riktige folkene i de viktige 
posisjonene.  
 
Videre er det å merke seg at vi skal ha en del aktiviteter hvor klubben skal være pådriver. 
Et eksempel er Hegreutstillingen som krever mannskap. Sandnesfestival og klubbstand på 
andre arrangementer gir god mulighet for dere å bli aktive og gi noe. Jeg får si som en 
annen sa, men ikke med hans egne ord; Spør ikke hva klubben kan gjøre for deg, men hva 
du kan bidra med i klubben! 
 
Og nå har vi kommet godt i gang på våre internettsider. Bare det å kunne annonsere i bladet 
og samtidig ha mulighet til å nå uendelig mange der ute.  
 
Til dere som låner bort veteranbilen til andre i familien. Tegn et familiemedlemskap på 
kr. 50,-  til for eksempel kona eller samboer. Da unngår du egenandelen ved en eventuell 
skade. 
 
  
Vi treffes på årsmøtet 
 

God  påske fra oss alle i redaksjonen  
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Transporthistorisk  
 Festival  Sandnes 
 
I forbindelse med Sandnes 150 års-jubileum og Den Store Havnefesten arrangeres det 
Transporthistorisk Festival lørdag 12.juni. Her deltar bl.a Gammelbilens Venner, 
Rutebilhistorisk Forening og Tempoklubben. Arrangementet vil foregå i Vågen/ 
havneområdet i Sandnes. Gammelbilens Venner vil ha en stand på havneområdet med 
utstillte biler og presentasjon av klubben for publikum. 

 

2 nye rabattavtaler! 
I tillegg til de rabattavtalene vi presenterte i forrige utgave av Spilehjulet, så har vi nå fått to 
nye,  gode avtaler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har fra før rabattavtaler hos følgende firmaer: 
 
-Exide Technologies AS – STAVANGER.  Maskinveien 4, Forus. Tlf: 51 81 58 80 
-Dekkmegler1. Hillevågsveien 97,  Stavanger. Tlf: 51 58 09 90. 
-Bilxtra Stavanger . Sjøhagen 9,  Hillevåg. Tlf: 51829550. 
-Rettedal Bilkontroll AS. Kleppveien 102,  Sola. Tlf: 51651151. 
-Nylund Bilelektrisk AS.  Lagårdsveien 127,  Stavanger. Tlf: 51 53 77 00 
-Veng ( tidl. Karosserideler AS) . Breiflåtveien 13, Stavanger. Tlf: 51 58 81 00 
 
Husk å fremvise gyldig medlemskort! Hvis du betaler medlemskontingenten via nettbank 
husk å be om kvittering som du kan merke medlemskortet med.   
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Sandnes Elektro Diesel AS tilbyr Bosch Car 
Service: Bilverksted, Periodisk kontroll(EU-
kontroll), Bilelektronikk, Hjulstilling kontroll, 
Bensin innsprøytning, Diesel innsprøytning, 
Fertsskriver, Klimaanlegg/Aircondition. Sandnes 
Elektro Diesel AS er også det eneste Bosch Diesel 
Center på sør- og vestlandet. De har et stort utvalg 
av deler og rekvisita. Våre medlemmer får 15% 
rabatt , besøksadresse er Gjesdalveien 3 i 
Sandnes. Telefon: 51681750 , E-post: sed@sed.no   

Bertel O.Steen Rogaland er en av Norges ledende forhandlere av Mercedes Benz og Peugeot, 
og kan også skaffe noe deler til eldre Mercedes Benz.  Klubbens medlemmer innrømmes 15% 
rabatt på varer i standard rabattgrupper. Kan forekomme noen få avvik, men da vil kunden få 
beskjed ved bestilling. Bertel O.Steen Rogaland har besøksadresse Vassbotnen 9 på Forus, 
telefon: 51 70 70 70. Nettside:  www.bosbil.no 

 

 

Nettside: www.sed.no 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets utstilling var delt opp i flere tema og 
tidsepoker. En av disse var amerikanske 
drømmebiler fra 40-50- og 60-tallet. Og 
her var det mye fint! Bilene fra denne opp-
gangstiden er utrolige, og gjenspeiler den 
optimismen og troen på fremtiden som 
ikke minst amerikanerne hadde i denne 
perioden. Fra de runde formene som de 
første etterkrigs-bilene hadde, kunne vi se 
utviklingen ved at bilene ble lengre, bred-
ere og lavere, og utstyrsnivået tok helt av.  
Det toppet seg  med 1959-årgangen av 
Cadillac, noe så ekstremt får vi neppe se 
igjen i bilhistorien!  

 

 

Med jobb offshore kommer dessverre en del av arrangementene innen vår hobby på de dagene jeg 
er langt til havs for å tjene til livets opphold, så endel går man glipp av i løpet av året. Nå kan man 
jo også ha litt flaks, slik som jeg hadde helgen 26-27. september da jeg reiste til Bergen for å 
mønstre på en båt. Dårlig vær til havs gjorde at vi ble liggende til kai for å vente på været noen 
dager. Og denne helgen hadde Bergen Veteranvogn Klubb utstillingen ”Unike veteranbiler”  hos 
Auto 23 i Fyllingsdalen, så da var det ikke tvil om hva jeg skulle bruke ventetiden til! BVK er i 
likhet med vår egen klubb så heldig å ha en velvillig og entusiastisk bilforhandler som tømmer 
sine lokaler for ny- og bruktbiler, og setter disse til disposisjon for en skikkelig veteranbil-
utstilling! 

 

UNIKE VETERANBILER  
I BERGEN 

 

 

 
 

Til høyre: 
Utstillingens 
eldste:  
1903 Cadillac. 
  

1959 Cadillac 
Convertible 
Coupe 

Det opprinnelige dollargliset: 1948 Buick Super Convertible 
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Utstillingen hadde god variasjon i type kjøretøyer, 
og BVK kan varte opp med mange førkrigsbiler. 
Mopeder, scootere og motorsykler var det også en 
del av, samt egen avdeling for salg av modellbiler. 
I det hele tatt noe for enhver smak. Ifølge Lars 
Olav Lofthus i BVK var det ca. 2000 besøkende 
innom i løpet av helgen. BVK ønsker å takke Auto 
23 ved Morten Fredriksen, Ingrid Crowo Nielsen 
og Silje Mari Fonn + alle de andre der for sitt store 
engasjement. Fotoapparatet hadde jeg ikke med 
meg, så en stor takk rettes til Lars Olav Lofthus og 
Rune Omarstrand som har bidratt med bildene på 
disse sidene.                     Tekst: Øyvind Flatekvål 

 

 

Fine 70-tallere:  
-1973 Citröen DS 
-1973 Opel Kadett 

-1971 VW Boble Cabriolet 
-1971 Datsun 1800 LC30 

 

1914 Morgan, Norges eldste? Solgt ny i Norge. 
Restaurert hos Morgan i England til meget pen, 
autentisk originalstand. Eier: Finn G. Isdahl 

  1934 Lincoln KA V12. Eier: Kjell J. Rognaldsen 
1933 Chevrolet lastebil. 
Eier: Eirik Hjertholm 
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T Ford i Sverige 
 Jeg kom i kontakt med Åke Østerdahl gjennom en annonse i 
Classic Motor. Han ønsket å få tak i tidsriktige håndtak til sin T 
Ford 1918 modell, som han hadde under restaurering. Dette kunne 
jeg hjelpe han med.  Til gjengjeld sendte han meg noen bilder av sin 
praktfulle T Ford 1915 modell -  og en påbegynt T Ford 1918 
modell.  
Han har også vært redaktør i  Svenska T-Ford klubben. 
 

Åke skriver at han:” har varit redaktör i 5 år för Svenska T- Ford klubben på 90-
talet. Jag skickar med några bilder på min 1915 som jag renoverat under 90 talet. 
Denna bil hittade jag 1986 utanför Kungsbacka några mil söder om Göteborg.  
Jag hittade den i delar i några släktgårdar. Jag sökte efter bilens historia, och fann att 
den köptes ny i Oakland, Californien av en svensk som tog med sig denna till 
Sverige som flyttgods 1922. Jag skickar med bilder på registrerings skyltarna som 
den en gång i tiden haft när det begav sig. De sista skyltarna från Californien 
lyckades jag hitta, samt den första skylten för Sverige. 
Jag brukar lägga mycket efterforskning på historia kring mina bilar.” 
                                                                  8 
 



 

 

Åke skriver videre at: ”för närvarande renoverar jag en model T Ford som du vet, den 
kommer ifrån Chicago. Den importerades av en bekant i mitten av 80-talet. Jag skickar 
några bilder på den också.  
En bild visar när den hämtas uppe i Ockelbo. 
Den är snart klar för slutlig lackering. 
 
Denna bil omnämns i Fords böcker som "Coupelet", och i detta utförande fanns den bara 
under 1918 årsmodell. Dessa Coupeletter fanns mellan åren 1915 till 1918.  1919 blev den 
som ren "Coupe", dörrarna har nu fönsterramar fast med dörren.  
Tillverkningen slutade Ford med pga. av att den blev för dyr att tillverka”. 
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Som dere ser på bilden så har den borttagbara "B-stolpar", den är Fords första Hardtop" kan 
man säga. 
Bästa sättet att skilja dessa modeller åt är att Coupeletten har 3stk.  gångjärn nere på dörren, 
de senare har 3stk., men det översta sitter högt uppe på dörrstolpen. 
 

 

 Illustration jag gjort visar 
Coupelet 1917 och 1918. Man 
flyttade tanken bak i "turtle 
deck" på så vis kunde man 
sänka taket och spara kostnad i 
tillverkningen. 
. 
  
 

 

Bildet til venstre visar när den hämtas 
uppe i Ockelbo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vestlandstreffet 2010 

Vestlandstreffet i år kommer i år til å gå ifra Aksdal til Saudasjøen via Sauda den, 12. juni. 

Starttid i Aksdal ifra kl 0900 til 1200.  

Innkomst Saudasjøen utover ettermiddagen til kl 18 00. 

Løpet går på lite trafikkerte veier i naturskjønne omgivelser. 

 

Pris 350,- etteranmeldte pluss kr 50,- betales inn på konto 3240 18 21049 og merk hvem 
påmeldingen gjelder for. 

Påmelding innen 12. mai  

                     e-post. vestlandstreffet@h-v-k.no 

                     Post. HVK, Kvalamark 17, 5514 Haugesund 

 Festen blir arrangert på Sauda Fjordhotell, Saudasjøen for kun kr 550 pr. pers. 

Eventuell overnatting kan deltakerne bestille selv på tlf 52 78 12 11 (hotell kr. 1080 for 
dobbeltrom / campinghytter: 4 manns kr. 500,- og 6 manns kr. 850,-) 

Påmeldingskjema: 

 

Navn…………………………………………………………………………… 

 

Adresse:……………………………………………………………………….. 

Bilmerke:…………………………………..                        Mod…………………………….. 

Type:……………………………………                          …Årsmodell………………………. 

Antall passasjerer………….. 

Påmelding: festen             ja         nei               antall………………. 
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Styremøte 9.februar: 
Tilstede: Tolleiv Hølland, Øyvind Flatekvål, Kjell Dreyer, Per Eiene, Rune Fotland, Tor Inge 
Fjermestad, Kåre Sem. Følgende saker ble diskutert: 
 
-Gjennomgang av referat fra forrige styremøte. 
-Arrangementer 2010, planlagte arrangementer i år:  
-Medlemsmøte i mai: Besøk fra Rotary Sandnes. Tor Inge har kontakt med dem. 
-Transporthistorisk Festival-Sandnes 150 år. Dato 12.juni, Tor Inge har kontakt med Sandnes 
Kommune om dette, og skal samle folk til å ta seg av vår klubbstand. 
-Utstilling i Hegrehallen, Oktober. Tor Inge har hatt møte med Hegre, og trekker inn folk 
etter hvert til å arrangere. 
-Søndagtur i sommer. Flere turmål og alternativer ble diskutert. Vi ønsker tur hvor 
ektefelle/familie kan bli med og ha glede av turen. Turkomiteen får oppgaven med å 
arrangere dette. 
-Arrangement som involverer barn og ungdom. Vi diskuterte forskjellige alternativer, bl.a 
rennebil-løp. Vi jobber litt med de forskjellige alternativene fremover. 
-Klubbstand på andre arrangementer. Vi ønsker å vise oss frem på denne måten, i første 
omgang på Soma delemarked i mai og Transp.historisk Festival.  
-Status  Arrangement-/turkomiteen, Leif og Hallvard oppfordres til å finne en tredje person -  
til å ha med i komiteen. Arrangere søndagstur i sommer.  
-Status Rogaland Bilmuseum. Gode, stabile besøkstall på søndagene. Noe dugnadsarbeid 
med maling bør gjøres i år. 
- Kjell har regnskapet for 2009 under arbeid, men det skal gjennomgås av revisor før 
årsmøtet. Setter også opp et enkelt budsjett for 2010. 
-LMK landsmøte, 13.mars i Oslo. Øyvind reiser på dette. 
-Abonnement på USACARS, bilhobbyblad utgitt fra Stavanger. GV støtter lokalt initiativ 
med et abonnement. 
-Ny valgkomitè, styret må finne kandidater før årsmøtet. 
-Årsmøte i mars, hva har vi klar til møteinnkalling? Neste nummer av Spilehjulet skal ut i 
rimelig tid før årsmøte, Kåre setter deadline 28.februar. 
 

 
 
 
 

CAB &CO STARTER SNART OPP IGJEN! 

Det er snart sesongstart for onsdagsturene.  
Allerede første onsdag etter påske satser Cab 
&Co på å ta årets første tur. Nytt av året er at 
kjøreturene begynner kl.18:00 fra Bråstein. Og 
husk at disse turene er for alle, og ikke bare de 
uten tak. Så heng deg på du også! 

 
 Det var Roger Thompson som i sin tid tok initiativet til onsdagsturene, og er sammen med 

Ole Chr. Simonsen en av ildsjelene i Cab &Co. På bildet er Roger på onsdagstur i sin MGA. 
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  Gladløpet 2009/Amazon landstreff juli 2009. 
 
Reisebrev fra vår gjesteskribent Rune Omarstrand , som også har tatt 
bildene. 
 
Min 1966 Amazon  automatic ble brukt på årets ferietur. Jeg er ikke den som kjører så 
mange hundre km i året med gammelbilen, men i år ble den brukt ganske mye.  
 
Vi startet fra Randaberg lørdag 11/7, og 7 timer/ 46 mil senere var vi i Sandefjord. Dagen 
etter gikk turen til Strømstad, og videre til Fjellbacka. Dette lille stedet er senter for 
handlingene i Camilla Läckbergs krimbøker, og jeg ønsket å få se dette vakre stedet igjen. 
Sist gang fikk vi ikke se Kungsklyften, en smal passasje mellom høye fjellsider. Dette stedet 
er med i en av bøkene, og deler av filmen om Ronja røverdatter er også spilt inn her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et par dager senere gikk ferden videre til Langesund, og høydepunktet her var uten tvil 
konserten med Leonard Cohen. En mektig opplevelse! 
 
Fredag 17/7 kjørte vi til Stavern for å delta på årets landstreff for Volvo Amazon. Dagen 
etter var det Gladløpet for 19. gang, og alle Amazonene hadde tilbud om å delta i dette 
løpet. Det hadde vært opphold på alle løpene de første 18 årene, men i år fikk vi ta del i 
straffen for alle år med bra vær. Det regnet tett hele dagen, og det regnet MYE. Allikevel 
deltok 140 biler, og postmannskapene gjorde en fantastisk innsats i det sure været. Noen av 
bildene viser hvor vått det var. Et av bildene viser en rød/sort Amazon bak min 1966 
modell, dette er landets eldste Amazon(ch.nr  251). John Moen, Skien arbeidet hos Volvo i 
perioden 1960-1980, og fikk kjøpt den av Volvo i 1965. 
 
 
 

 

 

Kungsklyften 

I den vakre gamle bebyggelsen så jeg også en 
lekker Porsche 356 parkert utendørs. 
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Et annet av bildene viser en herlig 1928 Packard limousine som senere ble bygget om til pick-
up. En absolutt ”højdare” var synet av en 1936 Packard V12. Fantastisk bil, og ikke mindre 
imponerende når en ser utgangspunktet før restaurering i bladet Veteran 3/2009. 1937 Rover 
16,  kjøpt ny i Norge av skipsreder Klaveness, var også en pen bil. 

Søndagen var det heldigvis bedre vær, faktisk opphold hele dagen. Det kom ca. 40 Amazoner 
til utstillingen, og 2 av bilene kom faktisk helt fra Trondheim. Litt utpå ettermiddagen gikk 
turen videre til Ulefoss for besøk/overnatting. Neste dag kjørte vi den behagelige veien med 
alle fotoboksene hjem, og kunne konstantere at Amazonen klarte 1400 km uten uhell! 
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1936 Packard V12  1937 Rover 16 

Amazon landstreff Stavern 2009 



 
 

 
ÅRSMØTE  2009 Gammelbilens Venner/Rogaland Bilmuseum 
Sted: Bråstein, Sandnes kommune    Dato: 23.03.2010 kl. 19.00 
 
Agenda for årsmøte i GV på Bråstein: 

1. Åpning 
2. Godkjenning av innkallingen, valg av ordstyrer og referent 
3. Årsberetning fra styret 
4. Regnskap 
5. Innkomne forslag 
6. Valg 

1. Åpning  
2. Formann ønsker velkommen. 
3. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 

Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent. 
4. Årsberetning fra styret 

Årsberetning for 2009. 
5. Regnskap for år 2009  

Regnskapet Budsjett for 2010 
6. Innkomne forslag 

Innkommet forslag:   
7. Valg v/ valgkomité  

Dagens styre:Leder: Tolleiv Hølland, nestleder: Øyvind Flatekvål  
Kasserer: Kjell Dreyer, Sekretær, Per Eiene, styremedlem: Rune Fotland  
Styremedlem; Tor Inge Fjermestad  
Museumstyre: 
Leder:  Tor Inge Fjermestad, kasserer: Livar Helland  
Styremedlem: Andreas Auestad og Styremedlem: Øyvind Nielsen  
 
Revisor 2009:  (Velges hvert år) Kåre Inge Olsen   
   
Valgkomiteen 2009 har bestått av Leif Skare og Jan Victor Jacobsen. 
 
Valg av valgkomiteen 2010, styre i GV innstiller: 
Per Eiene Formann Velges for 1 år 
Tolleiv Hølland Medlem Velges for 1 år 

 
Stavanger, 22 /02-2010 

                                                                                          sekretær  
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Regnskap for Gammelbilens Venner  2009 
  

Gammelbilens Venner - Balanse   
Konto Beskrivelse        2 009         2 008         2 007  
Kontanter Bankinnskudd 
etc.        
1901 Kasse museet                500                 542                 542  
1920 Bankinnskudd        332 153         138 079            49 845  
1970 Postbanken                   -           128 015         113 189  

1971 
Postbanken 
Rentepar                   -           183 054         174 398  

1972 Storebrand Bank        210 385         204 416         192 960  
         
Sum Kontanter / 
Bankinnskudd 

1900-
1999       543 038         654 106         530 934  

         

Omløpsmidler 
1400-
1999       543 038         654 106         530 934  

Eiedeler - varelager        

Sum Eiendeler 
1000-
1999       543 038         654 106         530 934  

         
Egenkapital        

2050 Egenkapital 
2000-
2099       

Sum Egenkapital       -540 338        -632 672        -514 169  
         
Leverandørgjeld        
2400 Kreditorer            -17 334    

Sum Leverandørgjeld 
2000-
2499                  -            -17 334                     -    

         
 Gammelbilens venner Resultat regnskap  

 

Beskrivelse område 
2009 

2008 2007   
Salgsinntekt 

 
  

  Leieinntekter -16800 -41600 -37900 
Sum Salgsinntekt 3000-35999 -16800 0 0 
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Gammelbilens venner Resultat regnskap  
 

Konto Beskrivelse område 
2009 

2008 2007   

 
Salgsinntekt 

 
  

  3110 Leieinntekter -16800 -41600 -37900 

  Sum Salgsinntekt 
3000-
35999 -16800 0 0 

   
  

  
 

Andre inntekter   
  3920 Kontigneter 

 
-90100 -85960 -86900 

3960 Delesalg, takster -1250 -3500 -5708 
3970 Utstilling/arrangementer -92517,21 -77699 

 3999 Divese inntekter -10518,4 -11609 -6341 

  Sum Andre inntekter 
3600-
3999 -194385,61 -167159 -92608 

   
  

  
  

SUM 
DRIFTSINNTEKTER 

3000-
39999 -211185,61 -53209 -44241 

   
  

  
 

Lønnskostnad   
  5330 Diverse Godtgjørlser 0 13500 8500 

  Sum Lønnskost 
5000-
5999 0 0 0 

   
  

  
 

Annen Driftskostnad   
  6340 Strøm 

 
30607,62 43867 36516 

6350 Komunale avgifter 7461 1945 4098 
6601 Diverse utgifter Museet 11772 

 
3400 

6800 Kontorkostnader 203,5 4914 3858 
6820 Trykksaker 

 
30175 17800 15750 

6860 Møter og arrangement 2498 8323 11216 
6870 Utstilling 

 
20510 2523 

 6940 Porto 
 

11735,95 10602 10541 
6950 Diverse kostnader 62239 600 950 
7040 Forsikring 

 
21870 19354 19559 

7410 Medlemskontigneter 5620 2800 2760 
7770 Gebyrer 

 
1216 886 436 

  
Sum annen 
driftskostnad 

6100-
7999 205908,07 112728 108648 
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 I dag krysset Haakon VII`s gt. og Torgbakken 

 Her har vi alt fra busser, Ford AA lastebil, varebil, personbiler og        
sykkel. Det var muligens drosjeholdeplass i forgrunnen av bildet? 
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    Museet på Bråstein  er stengt søndag 9. mai 

 

Cab & Co starter 
opp igjen 
allerede første 
onsdag etter 
påske. Nytt av 
året er at 
kjøreturene 
begynner 
kl.18:00 fra 
Bråstein 

Ole Christian er 
klar! 
 

 

Stavanger 

 

Torget i 
Stavanger 
på slutten av 
trettiårene 
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Terminliste Våren 2010 
 
 
 

Her er en terminliste for våren 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, og i sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab & Co hver onsdag kl.18:00. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du finner alltid oppdatert terminliste på: 
WWW.GAMMELBILEN.NO 

  

Mars: 
23.mars: Merk dato! Årsmøte Bråstein kl.19:00. Generalforsamling med valg av styre og 
verv. Møt opp! 
 
April: 
24.april:Vårmønstring på Vest-Agder-museet. Arr: AMK. Info: Oddbjørn Olsen, tel. 
38096502 
24.april: Ulvenmarkedet. Sted: Ulven leir, Os ved Bergen, Kl. 07.00 - 17.00. Arr: OSSL. 
Kontaktperson Gustav Bahus, tel. 41552100 eller e-post: bausen@online.no 
27.april: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs.  
 
Mai: 
1.mai: Vårmønstring, Kvadrat Sandnes. Arr: RACC 
8.mai: Ekebergmarkedet, Oslo. Arr: NVK.  
13.mai: Vårmønstring, Lagunen i Bergen. Arr: Motorklubbene i Bergen 
13.mai: Kristihimmelfartsløpet, Arendal. Arr: AMK 
25.mai: Medlemsmøte Bråstein, fra kl.18:00. Vi får besøk av Sandnes Rotary, og har et 
familiearrangement sammen med dem.  Velkommen! 
28-30.mai: Oljeskvetten, Hauen Camping, Egersund. Arr: NVMC Rogaland. Info: 
tlf:91615509/ e-post: arne.husberg@lyse.net 
29.mai: Delemarked Soma. Arr: RKM 
30.mai: Sportsbiltreffet, Sola Sjø ved flymuseet. Kl.11:00-15:00. Arr: NSK Rogaland 
30.mai: Right On Motorshow, Raglamyr Haugesund.Arr: HACC 
 
Juni: 
4-6.juni: Norgesløpet, Voss. Arr: Køyretøy Historisk Klubb Voss.  
6.juni: Utsikten-turen. Fra Liknes, Kvinesdal kl. 12.00. Arr: AMK. Info: Toralv K. 
Birkeland, tel. 38348784 
12.juni: Vestlandstreffet 2010, Arr: HVK. Starter i Aksdal fra kl.09:00.  
12.juni: Transporthistorisk Festival i Sandnes.  
11-13.juni: Jonastreffet, Sandnes. Arr: NTK. Info: taifun@tempoklubben.com 
13.juni: Right On motorshow, IKEA Forus. Arr: RACC 
29.juni: Grillfest på Bråstein kl. 19:00. Ta med familien og gammelbilen og møt opp! 



 

 
 

 

I gamle dager      Søndagstur til Heigrestad anno 1925.  

Tekst: Mari Anne Næsheim Hall 

Dette bildet fant jeg i fotoarkivet etter Aksel Eggebøe på Lura. Det viser hvordan man 
reiste på søndagsturer før i tiå- lastebiler med påskrudde benker på planen  var goe 
greier. Dette var den einaste måten folk fikk komma seg ut på tur i de dager. Vi kan sjøl 
tenke oss at å komme på tur som dette må ha vært kjekt. Var været fint ble det kokt 
kaffe på kjelen, og alle hadde noe godt med til maten. Denne lastebilen var i bruk fram 
til ca. 1940. 

 Akk dette var tider det ! 
 

 

 

 

Nåtid 

Norges beste 
veteran 

forsikring ! 



 

 

 

 
Returadresse: Gammelbilens 
Venner, Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
 

 

Bladet beskriver historier og 
usacars der entusiasmen er i 
fokus. Orginale, ombygde, 
moderne og klassiske usacars 
presenteres fire ganger årlig. 
 
4 utgaver i året – 44 fargesider 
 
200,- i året for abonnement 
 
Finnes ikke i butikkene 
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