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 Styret i Rogaland Bilmuseum:  
 

 
Museumsbestyrer: Tor Inge 

Fjermestad 
  Tlf: 91589921 
    
Kasserer: Livar Helland 
    
Styremedlem: Andreas Auestad 
    
Styremedlem: Øyvind Nielsen 
    

 

 

 
 

 

Trykk: uanZ digitaltrykk as 
 

Styret i Gammelbilens Venner:   
 

  
Formann: Odd Arild Sundsteigen 
  Tlf: 45416436 

  E-mail: 
oddarildsu@hotmail.com 

    
Nestformann: Øyvind Flatekvål 
Webansvarlig Tlf: 98296659 

  E-mail: 
admin@gammelbilen.no 

    
Sekretær: Gaute Svindland 
  Tlf: 51535585 

  E-mail: 
gsvindland@live.no 

    
Kasserer: Kjell Dreyer 

  E-mail: 
kjell@kjelldreyer.com 

    
Styremedlem: Rune Fotland 

  E-mail: 
hfo@broadpark.no 

    
Revisor: Kåre Inge Olsen 
    

 

 

Forsidebilde: Fra Vestlandstreffet 2010 
Foto: Tolleiv Hølland 
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Hei alle Gammelbilens Venner! 

Dere har siden sist blad fått nytt 
styre. Jeg har overtatt etter Tolleiv 
som formann. Mitt navn er Odd 
Arild Sundsteigen, 53 år og har 
kun vært medlem i noen år. 
 

Jeg vil få takke avgått formann Tolleiv for det arbeidet han gjort for klubben i sin tid som 
formann. Også en stor takk til avgått sekretær Per Eiene for alle sine trofaste år i styret. 
Men han slipper ikke sekretær arbeidet helt da han fortsatt har håndtering av 
medlemsregisteret. 

Det nye styret har alt hatt to møter. Vi er godt i gang med planlegging av mange spennende 
aktiviteter for høst og vinter. 

Vi har hatt en flott, men kald vår bak oss med mange flotte turer med Cab & Co. Mange 
flotte treff har vi deltatt i. Noen av dem blir omtalt i dette nummeret av Spilehjulet. 
Foreløpig høydepunkt blir nok Leif Skare som ble totalvinner i Norgesløpet på Voss, 
gratla! 

Vi har også medvirket på Transporthistorisk Festival på Sandnes Havn. Vi var også 
representert med 7 biler på åpningen av utstillingen Samleren på Hå Gamle Prestegård. 
Takk til alle som har gjort det mulig på disse arrangementer. 

Ellers er det hyggelig å se at vår hjemmeside www.gammelbilen.no har økende besøk. 
Husk at dere kan legge ut annonser på vår hjemmeside. Bare send en mail til 
admin@gammelbilen.no så fikser Øyvind resten. 

Vil også få rette en stor takk til våre 3 venner på museet for ypperlig innsats og med økende 
besøk. 

Ser også frem til høstens store høydepunkt, utstillingen i Hegrehallen 9-10 oktober. Det er 
mange av dere som skal på tur med gammelbilen i sommer, husk å ta bilder, vi trenger 
alltid flotte blinkskudd i Spilehjulet. 

Jeg vil ønske alle en fortsatt god sommer og ser frem til å møte dere på våre medlemsmøter 
eller søndagspraten på museet. 

Sommerlig  hilsen 

Odd Arild 
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 Spilehjulets utsendte medarbeidere 

har alt vært ute på en mengde 
oppdrag. Også som selger på 
Somamarkedet. 
 
Reportasjen fra Vestlandstreffet i 
Sauda viser at sesongen er i full 
gang. 
 
God sommer ! 
 
 
 
 
 
. 
 

    Redaktørens ord 
       Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner ! 
 

Skal en legge til grunn publikumstilstrømningen til delemarkedet på Ekebergsletta i vår, 
må en tro at det er liv laga for liknende marked i andre deler av Norge også. Jeg besøkte 
markedet for å danne meg et bilde av hva det var å få tak i av deler. Først noen ord om 
avviklingen.  Det første som møtte meg var bilkø opp bakkene til sletta, men det viste seg 
at parkeringen på toppen gikk greit. Det var gratis å komme inn på markedet, og 
parkeringen kostet kr. 100,-. Grei ordning. Salgsarealet var delt i to. Ett område for 
bildeler og verktøy o.l. Samt et område for kjørler og kar, egentlig alt mulig. Pølser og 
kaffi sto øverst på menyen.  
Jeg synes at utvalget av bildeler var lite. Når sant skal sies har jeg vært på få markeder og 
har lite å sammenligne med. Selv var jeg på utkikk etter ( pene ) hjulkapsler til Ponton 
Mercedesen min. Jeg fikk vite fra en selger at han hadde hatt slike, men de var solgt. 
Samtidig var jeg vitne til at en annen fikk 4 flotte hjulkapsler til Mercedes 123 til hundre 
kroner for alle 4 !!.  Selv endte jeg opp med pene ” amerikanske” frontlykter til Ponton 
Mercedesen og en telefon fra tredveårene. Og for ikke å glemme at rett ved stengetid  
fikk jeg masse brukt elektrisk verktøy ( vinkelsliper, stikksag, osv. ) til femti kroner 
stykke. 
 
Etter dette bestemte jeg meg for selv å være ” selger ” og rigget meg til på Krigshistorisk 
sitt marked på Soma. Lasteplanet på Hanomagen var dekket med blant annet støtfanger til 
gammel merce, brukt bensintank til BMW 325. Aluminiumsfelger til syttiårsbiler syntes 
jeg selv var ”snacks”. En gammel hatt og telefon tok jeg med for å riktig være kremmer. 
Jo, det kom en del folk, etter mitt inntrykk var det lite bilfolk. Få kjente ansikter. Men 
dette var kjekt! Hatten fikk jeg solgt. Telefonen gikk fort. To ekstrabillykter ble solgt til 
en annen selger. Til slutt gikk det en BMW hjulkapsel til en som skulle ha den i 
peisestuen. Selv kjøpte jeg en gassovn til garasjen for kr. 25, en 1,5 tonns jekk, 
pynteringer til bilfelg og ” Vill Vest” blader fra femtiårene. Kaptein Miki og gjengen var 
still going strong. Egentlig kjøpte jeg for mer enn jeg solgte.  
 
Og så til alle Gammelbilens Venner…….. Besøk eller delta som selger på markedet neste 
år og få med stemningen…… ! 
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På garasjebesøk hos Henry 

 

 

Så hvem er Henry? Jo, Henry er en 
Ford, nærmere bestemt Ole Chr. 
Simonsens 1931 A-Ford lastebil.  
Denne bilen har vært i familien 
Simonsens eie siden 1948, altså 
over 60 år! Den tjenestegjorde 
faktisk hos Ole S. Simonsen A/S i 
Sandnes helt frem til 1979, da den 
gikk over til en roligere tilværelse 
som hobbykjøretøy. I årenes løp har 
den fått sine nødvendige repara-
sjoner for å holdes på veien, men nå 
synes Ole Chr. den var moden for 
en større restaurering. Karosseriet 
har fått sveist inn litt nye plater og 
er snart klart for ny lakk. Interiør er 
trukket opp på nytt, og bremsene 
skal få en overhaling. 
På spørsmål om når bilen blir ferdig 
svarer Ole Chr. at den blir klar til 
17.mai, men ikke noe om hvilket 
årstall det blir…. 
Vi ser frem til å se Henry på veien 
igjen, når det enn blir, dette er et 
kjøretøy med  meget verdifull 
lokalhistorisk bakgrunn! 
 
Til høyre:To gode hjelpere, A-Ford 
entusiastene Asgeir Salte og Jørgen 
Lauritzen har gitt Ole Christian 
mye god hjelp med restaurerings-
arbeidet. 

Grei arbeidsfordeling; Ole Chr. tar seg av fintenkingen 
mens gutta jobber…. 

Tekst: Øyvind Flatekvål, Foto: Asgeir Salte 

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.      
Dette nummeret er: 991192026  

Kan også registreres på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ 
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VESTLANDSTREFFET 2010 
Av Tolleiv Hølland 

 
Haugaland Veteranvognklubb inviterte den 12. juni til Vestlandstreff fra Aksdal til Sauda. 
Lørdagen startet i Stavanger med et forferdelig surt vær. Sterk vind med regn er ikke 
drømmeværet for en kabriolet, men har jeg meldt meg på så skal det gjennomføres.  
Løpet startet på parkeringsplassen foran Aksdalsenteret hvor vi fikk ulevert våre løpsnummer 
og kjørebeskrivelse. 

 
 

Noen av Stavangerbilene ved start. Minibussen var det ”rullende kontoret” til Haugalandsklubben. 
 
Avgangen fra Aksdal var valgfri, slik at det var opp til enkelte om du skulle kjøre sammen med 
noen eller alene. Vi kjørte kun en kort strekning på E 39 før vi tok av til Nedstrand og videre til 
Skjoldastraumen. Her var første post med oppgaver som skulle løses. Det skulle bedømmes 
lengden på en gammel bru og kjørebredden, før vi fikk kjøre videre over broen. Turen gikk 
videre på lite trafikkert vei hvor det var bare å nyte motorens gode lyd. Etter å ha klatret over 
”haug og hammer” med post 2 innimellom, kom vi frem til post 3 i Åmsosen hvor vi skulle 
huske hvor mange hårnålssvinger vi hadde kjørt i nettopp. Derfra gikk ferden inntil Sandeid i 
post 4 som var ”pitstop”. Her fikk alle ”ei pylsa med alt” og anledning til å hilse på flere av de 
andre deltakerne. 
 

 
Sandeid kunne by på regn og  pølse under parasollen samt en hyggelig prat med andre deltakere 
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Vestlandtreffet 2010 

 

Fra venstre fire Merc’er, Chrysler og Ford 17 M 

 

 

Et aldri så lite slektstreff med Tveit som felles etternavn. Toralf Tveit, til venstre, fra 
Haugaland Veteranbilklubb, ble forøvrig vinner av konkurransen på Vestlandstreffet 2010 

                                                                                                                                              Vestlandstreffet fortsetter neste side 
         7 



 

På turen videre fikk vi oppleve å kjøre på en liten del av den gamle veien som gikk ved Ølmedal. 
En svært hyggelig avstikker! 

 

Det ble litt opphoping av biler ved post 5, men hva gjorde det, regnet hadde stoppet! 

Herfra gikk turen til Sauda kun avbrutt av fotografering av bilen med Sandsfjorden som 
bakgrunn. Dette bilde fikk vi for øvrig på deltakerdiplomet som ble utlevert til alle. 

I Sauda samlet vi oss på torget først før Sauda Fjord hotell serverte betasuppe. 

 

Ford T-bird, Chevy Corvette, Buick 1930 mod. og Merc. 350 SL -72 mod. 

Etter måltidet var det anledning til å være med i sightseeing i veteranbuss fra Rutebilhistorisk 
forening. 

Hotellet serverte middag ved 19.30 tiden og Haugaland Veteranvognklubb hadde fått engasjert 
eget orkester som spilte til dans. 

Jeg vil på vegne av Gammelbilens Venner, takke for et fint gjennomført Vestlandstreff. 
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Referat fra årsmøte i Gammelbilens Venner 23.mars 2010: 

 
Formann Tolleiv Hølland åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkalling ble godkjent før Per 
Eiene leste opp årsberetningen for 2009. Neste punkt var regnskapet som ble presentert av 
kasserer Kjell Dreyer. Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon. Han presenterte også 
budsjett for 2010. 
Da det ikke var noen innkomne forslag/saker, gikk vi videre til valget. I år var det formann 
og sekretær som sto på valg. Valgkomiteen foreslo: 
-Formann: Odd Arild Sundsteigen (2 år) 
-Sekretær: Gaute Svindland (2 år) 
Disse ble valgt ved akklamasjon. Per Eiene ble foreslått som æresmedlem, dette ble godkjent 
av årsmøtet. Videre ble det valgt ny valgkomitè bestående av Per Eiene som formann og 
Tolleiv Hølland, begge for 1 år. Revisor Kåre Inge Olsen ble gjenvalgt for 2 år. 
Tolleiv Hølland takket deretter for samarbeidet med styret i perioden, før nestformann 
Øyvind Flatekvål delte ut blomster til de to avtroppende styremedlemmene, samt en gave til 
Per Eiene for lang og tro tjeneste i Gammelbilens Venner. 
Kjetil Fuhr var klubbens representant på LMK’s landsmøte 13.mars, og holdt et referat fra 
dette møtet. 
 

 
 

Styremedlemmer i Gammelbilens Venner og Rogaland Bilmuseum for 2010. Fra venstre: 
Odd Arild Sundsteigen, Gaute Svindland, Kjell Dreyer, Andreas Auestad, Rune Fotland, 
Øyvind Flatekvål, Tor Inge Fjermestad og Øyvind Nielsen. Museumskasserer Livar Helland 
var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
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Årsberetning for Gammelbilens Venner 2009: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det har vært avholdt 1 årsmøte, 5 styremøter og 9 medlemsmøter i løpet av året.  
Klubbens 35-års jubileum ble markert med en tilstelning på Bråstein i august hvor det også 
ble delt ut en jubileumsplankett til medlemmene. 
Ole Chr. Simonsen ble utnevnt til æresmedlem. 
Spilehjulet er utgitt i 4 utgaver. Øyvind Flatekvål har overtatt ansvaret for klubbens nettside, 
og har oppdatert den til en meget informativ sådan. 
Museet er nå skiltet fra E-39, noe som har resultert i en sterk økning i besøkstallene. 
Klubben har inngått flere nye gunstige rabattavtaler for medlemmene med div.leverandører. 
Ved utgangen av året hadde klubben ca.330 medlemmer, en økning på 10% i 2009. 
 

 
Referat fra styremøte 14.april 2010: 

 
Tilstede: Tor Inge Fjermestad, Kjell Dreyer, Andreas Auestad, Rune Fotland, Øyvind 
Flatekvål, Øyvind Nielsen, Odd Arild Sundsteigen, Gaute Svindland. 
Følgende saker ble diskutert: 
-Leiekontrakten for Bråstein. Da utleier har vært bortreist i vinter har dette blitt utsatt. Odd 
Arild og Kjell jobber videre med dette. 
-Nasjonal Motordag 12.juni. Hva gjør vi ut av den dagen? Øyvind Flatekvål tar kontakt med 
Amcar klubben og andre klubber for å høre hva vi kan samarbeide om ang markedsføring 
osv. 
- Transporthistorisk  Festival 12. De som ikke reiser på Vestlandstreffet stiller på 
Transporthistorisk Festival. ”Sandnes biler” og nyttekjøretøyer blir foretrukket for 
utstillingen. Tor Inge har ansvaret. (Senere delegert videre til Øyvind Flatekvål, Rune 
Fotland og Kåre Sem) 
- Utstilling i Hegrehallen 9.-10.okt. Utstillingskomitè: Øyvind Nielsen, Tor Inge 
Fjermestad, Ole Christian Simonsen, Tørres Hegre, Stein Hegre, Jostein Hegre. 
Andre klubber  foreslås invitert: NSU klubben, Volkswagen, Ford, Opel. 
 
 

Styret i GV har bestått av: 
-Formann: Tolleiv Hølland 
-Nestformann: Øyvind Flatekvål 
-Sekretær: Per Eiene 
-Kasserer: Kjell Dreyer 
-Styremedlem: Rune Fotland 
 
-Revisor: Kåre Inge Olsen 
-Valgkomitè: Leif Skare og Jan Victor 
Jakobsen. 
 
 

Styret i Rogaland Bilmuseum har bestått av: 
-Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 
-Kasserer: Livar Helland 
-Styremedlem: Øyvind Nielsen 
-Styremedlem: Andreas Auestad 
 

-Forsikringsbesiktigelsesmenn: 
Leif Skare og Per Eiene 
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Referat fra styremøte 14.april 2010 forts: 
 
Markere 50 års jubileum for fritt bilsalg. Egen stand. Per Nysted stiller ut stasjonær 
motorer. Alfa Romeo 100 år og Mazda 50 år må markeres.  
-Rotary kommer på besøk på medlemsmøte 25.mai. Tor Inge har kontakten. 
-Sons of  Norway tok kontakt for et foredrag om amerikanske biler i Norge. De inviteres  til 
museet for omvisning. Bjørn Kaspersen fra UsaCars holder foredraget. 
-Sommerturer:  Turkomiteen arr. Tur til Sogndalstrand 21.-22. aug. Roger og Ole Christian 
arrangerer planlegger også en søndagstur. Info om turer må henges opp på bilmuseet. 
-  Medlemsmøte april: Mari Anne Nesheim Hall viser dvd fra USA 27. april. 
- Klubbstand på andre arrangementer.  Hvem kan representere klubben på: 
24. apr. Hobbykjøretøyenes dag: Tor Inge Fjermestad 
1. mai Jærhagen: Tor Inge Fjermestad og Rune Fotland 
29. mai Somamarked: Tor Inge Fjermestad 
19. jun. Åpning av veimuseum i Dirdal: Tor Inge Fjermestad og Rune Fotland 
30. mai Sportsbiltreffet: Frivillig deltakelse av medlemmene, ikke klubbstand. 
-Status regnskap: Kjell gikk igjennom regnskapet. Endring i Brønnøysundregisteret ang. 
nytt styre. Nytt skjema må fylles ut. 
 -Oppdatering av kontaktinfo for styremedlemmer og klubb. Trykksaker og nettsider 
oppdateres. Øyvind og Kåre tar seg av dette. 
-Eventuelt: 
-Spilehjulet. Se på kostnader ved A4 format. 
-Refleksvester med klubblogo til parkeringsvakter/arrangementer. Øyvind undersøker. 
-Trekke gevinst til bidragsytere til Spilehjulet.  Etter forslag fra Rune Omarstrand blir de 
som bidrar med stoff til Spilehjulet med i trekning om en premie. Deles ut på årsmøte. 
 

 

Rabattprosenten vil variere noe, men vil i gjennomsnitt ligge på 20% - 25% på veil. priser, og 
gjelder ved fremvisning av gyldig medlemskort.  Gammelbilens Venner har fått tildelt kundenr: 
115156. Tlf: 51 60 32 20. Internettside: www.mekonomen.no 
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 
- Bertel O.Steen Rogaland. Vassbotnen 9, Forus, telefon: 51 70 70 70. 
- Sandnes Elektro Diesel AS. Gjesdalveien 3, Sandnes. Telefon: 51681750 

Enda en ny rabattavtale! Mekonomen Sandnes 
ligger i Vågsgaten 43, tidl. Ole S. Simonsens 
lokaler.  De skaffer det meste  innen biltilbehør, 
reservedeler, dekk/felg. 
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Vårtreffet på Hommersåk 

Vårtreffet på Bryggen på Hommersåk ble 
arrangert 8.mai av Riska Motor & Veteran-
klubb. Treff området på bryggen er lite, og 
gir en intim og meget god sosial atmosfære.  
Det var som vanlig god deltakelse fra Gam-
melbilens Venner.  Kjøretøyene er en god 
blanding av traktorer, biler, lastebiler, 
amcars, sportsbiler, mopeder og motor-
sykler. Vi lar bildene tale for seg… 

 
Arne Hauges 1952 Pontiac Catalina ble kåret til 
”Best in Show” av publikum. 

 

Christian Sjøtun var på plass med både denne 
1931 AA- Ford og 1953 Volvo lastebil. 

 
Diamond T lastebiler  fra 30-tallet er i en egen 
klasse når det gjelder detaljer og design. Reidar 
Mikkelsen eier denne 1933-modellen. 

 

Volvo P1800, nærmest John Egelands 
Jensenbygde 1961 modell. 
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Tekst og foto: Øyvind Flatekvål 



 

 

 

IGJEN VAR DET TID FOR HOBBYKJØRETØYENES DAG PÅ JÆRHAGEN 

LØRDAG DEN 24. APRIL MØTTE DET OPP MELLOM 200-300 KJØRETØYER AV ALLE 
SLAG PÅ PARKERINGSPLASSEN TIL JÆRHAGEN PÅ KLEPP. DET VAR GOD 
STEMNING BLANT PUBLIKUM OG DELTAKERNE  

En forsinket påskekylling 
satte  spiss på 
arrangementet for barna 

 

Jæren Amcar Club var som 
vanlig arrangør for treffet, men 
representanter for Gammelbilens 
Venner var selvfølgelig til stede 
for å fortelle om klubbens 
aktiviteter. 

Mangfoldet av kjøretøyer var 
stort. 

Og nå har vi fått innslag av 
japanske biler. På bildet en 
Toyota Celica 1600 ST. Etter 
registreringsnummeret å dømme  
er det muligens en 1972 modell. 
Nydelig stand til å være 38 år. 

Jeg plukker ut noen biler som kan 
vise bredden i hobbyen. 

 Se neste side. 

 

 
 Tekst og foto: Kåre G. Sem                 
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 Representanter for 
Gammelbilens Venner var selvfølgelig til stede for å fortelle om klubbens 
aktiviteter 

 

 

 
Vi traff Arne Hadland 
Orre fra Klepp Stasjon. 
Han var medlem i 
Amcar klubben og var 
en ivrig samler av 
amerikanske biler. Her 
har han tatt med sin 
sjeldne  1963 Ford 
Galaxie Sport Coupe. 
Bilen er importert fra 
Canada. Den er utstyrt 
med den såkalte ”store 
motoren”. I tillegg 
hadde han en Chevy 
1952 modell hjemme.               14 

Vi lar bildene tale for seg.  Men jeg 
måtte ha med at nå har vi den tredje 
Austin van A35 i distriktet. Den er en 
av de siste da den ikke har woody 
profiler i dørene. 



 

 

  

 

 

Etter å ha vært på hobbytreffet stakk jeg en tur på Kvadratparkeringsplassen. Her var 
det også treff. En Ford Edsel av god årgang og en ”woody” av ukjent merke og årgang 
måtte videreformidles. 

Her ble jeg virkelig imponert av en Trabant fra 1963. Den var restaurert av disse to unge 
herrene fra Østtyskland.  Det var en nordmann som tok den til Norge i 1997. Disse to 
hadde kjøpt bilen i november 2009. Bilen fremsto som ny. 

Trabanten har typebetegnelsen 601 De Luxe. 
Karrosseriet er i duroplast og bygger på et 
stålchassie.  

Duroplast er bomull presset under høyt trykk. 

Tekst og foto: Kåre g. Sem                              
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  NYTTEKJØRETØYER 
   BEDFORD  AC-5, 6 SYLINDER, 3,4 CCM          1955 MODELL   
 

 

 

Mange kjenner sikkert igjen Bedforden som var i tjeneste ved Gjesdal sementstøperi 
fra tidlig i femtiårene. Bilen fulgte med til O.C. Østraadt da de kjøpte opp 
sementstøperiet. Og ble avskiltet i 1975.  

Hos O.C. ØSTRAADT sto den bare i veien og Magne 
fikk overta bilen i 1986. På høsten 1989 ble den solgt 
videre til en på Vigrestad, som plukket den helt ifra 
hverandre. Og slik ble den liggende på ei løe frem til år 
2000, da den skulle graves ned i ei myr. Magne var 
frempå og fikk kjøpt den tilbake for kr. 5 000,- ,som 
han selv hadde solgt den for i 1989.  

Og så var det mange års arbeide som lå foran. Til slutt 
ble den ferdig og registrert den 25.5.2010. Dette var på 
dagen 55 år siden den ble registrert første gang, den 
25.5. 1955, på Gjesdal sementstøperi. 

Bilen er en fryd for øyet med originale farger, som er 
identisk likt de ” Tou” brukte på sine biler.  Kranen har 
også den fargen som jeg husker fra den tiden. 

Premierevisningen var på Storbiltreffet  2010  

 

På Havnedagene fikk bilen hedersplassen 
ved gamle Sandnes. Ved bilen står Magne 
Gjesdal, bilens restauratør og eier. 

Tekst og foto: Kåre G. Sem 



 

 MARKEDER EKEBERGMARKEDET VÅREN 2010 

 

 

 

 

 

SOMAMARKEDET  

 

 

Så har vi flyttet oss til Soma 
Markedet som nå kan bli en 
tradisjon. Her stiller lokale kreative 
bilfolk opp med et bredt utvalg.  

I bildet til venstre finner  vi Kjetil 
Fuhr med sine nostalgiske skilter og 

 Osli Opeldeler som leverer det 
meste av slitedeler til Opel fra 1950 - 
1990 

NSU Prinz 3 i 
full fart til 
markedet. 

Her var 
utvalget fra 
Hot Rod til 
dokker og  
moro med 
bilen i fokus 

 

Rettedal Bilkontroll var på 
plass med smøre- og    
motorbehandlingsprodukter,  
samt rustbeskyttelsemidler. 

Rustfrie eksosanlegg og 
batterier.   
 

Tekst og foto: Kåre G. Sem 

  



 

 

Terminliste Sommer/Høst 2010 
 
 
 

 
Her er en terminliste for sommer/høst 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 kjøreturer med Cab&Co hver onsdag 
kl.18:00. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
’ 
 

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

 
Gammelbilens Venner inviterer medlemmer på sommertur til idylliske 
Sogndalstrand 21-22.august 2010. Turkomitèen utarbeider i disse dager 
programmet for turen. Det er enda noen få rom igjen! 
Gå inn på vår hjemmeside eller ta kontakt med Leif Skare på tlf: 93046163. 

Juli: 
 17.juli: Sjøormløpet. Dyrskuplassen i Seljord. Start kl. 10.00. Se http://www.vtmk.net , 
Kontakt Inge Tveitan, tel. 48255410 eller e-post: post@vtmk.net 
  
August: 
 7.august: AMK's hovedløp. Sted: Lista. Info: Olav Hægeland, tel. 38343367. Arr: AMK 
14.august: Delemarked. Sted: Birkeland, kl. 09.00 - 15.00. Info Gunnar Hamre, tel. 
38063550. Arr: AMK 
19-22.august: Norsk Tempoklubb 20 år - Jubileumstreff. Sted: Lista Flyplass. Kontakt: 
Roger Lamnes, tel. 95912436. Arr: Farsund & Lyngdal Tempo Klubb  
21-22.august: Sommertur til Sogndalstrand. Info og påmelding: Leif Skare på tlf: 93 04 61 
63 eller mb230sl@entusiastisk.com. Arr: GBV 
27-29.august: West Coast Nationals, Kongeparken Camping, Ålgård. Arr: RACC 
31.august: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Velkommen! 
  
September: 
 18.september: Høst Ekebergmarkedet. Info www.veteranvogn.no, e-post: 
n.v.k@online.no eller tel. 23380510. Arr: NVK  
18-19.september: Motorama Utstilling, Vardhallen, Haugesund. Arr: HACC 
28.september: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Velkommen! 
  
Oktober:  
 9-10.oktober: Utstilling i Hegrehallen, Sandnes. Arr: GBV 
26.oktober:  Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Velkommen! 
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Norges beste 
veteran-
forsikring ! 



Nytt fra styret 

 

 

 
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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