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 Redaktørens ord 

 Hei igjen alle lesere av Gammelbilens 
Venner! 
 
Som dere ser, kommer dette 
nummeret og så ut i A4 format. Så 
får vi se om vi klarer å følge opp 
samme suksessen som forrige utgave 

 

 
Klubben er i stadig endring og tilpassning til 
medlemmene. Samtidig som vi er en klubb som er opptatt 
med å verne om gamle biler og lignende – har turkjøring 
tatt seg veldig opp i det siste. Formidling av det som skjer 
i miljøet skal også ha dagens optimale kvalitet.  
 
Styret har besluttet at Spilehjulet også denne gang skal 
utgis i A4 format. Det stiller større krav til redaksjonen 
og redaktør. Men hva gjør en ikke for at formidlingen av 
stoffet skal bli best mulig? 
 
Det er en endring som muligens er på gang. Det gjelder 
donering av kjøretøy til klubben. Vi har nå en Opel i 
stallen som vi har gjort noen erfaringer med.  Og som 
dere vil se i dette bladet har vi nå tatt i mot en engelsk 
produsert Ford Consul 1951 modell. Det er en bil som er 
kjøpt ny i Sandnes og vært i familiens eie frem til nå.  
 
I lanseringen av modellen ble det reklamert med at den 
også, mot tidligere mekaniske bremser og sideventilert 
motor, nå var utstyrt med hydrauliske bremser og 
toppventilerte motor.  
Hydraulisk betjent clutch var også en nyhet. Altså en 
spesiell bil det er viktig å ta våre på. 
 
Nå klubben nå har tatt imot bilen forventer giveren 
sikkert at den er i gode hender. Og det er hender det nå 
handler om, eller penger?  
Vi har nå en mulighet til å vise hva vi kan få til i klubben 
– resurspersoner er vi ikke i mangel av! Ja, det må 
bestemmes og organiseres. 
 
Etter min mening kan vi for eksempel sette i sammen en 
gruppe på tre personer som lager en kort utredning om 
bilens tilstand, historisk verdi og forslag til klubbens 
formål med bilen. Ut i fra dette kan det settes opp forslag 
til en realistisk oppgaveløsning gjeldende ansvar, 
fremdrift, lokaler, arbeid og økonomi. Alt bør da legges 
frem for styret som kan gi eventuelle rammetillatelser.  
 
Med hilsen 
 
Kåre 
redaktør 
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Hei alle Gammelbilens Venner! 

Ja da var vi i gang med et nytt veteranbil år. Året kommer til å 
inneholde mange spennende turer/treff (se terminlisten ). Jeg 
ser at kalenderen min er fullbooket fra mai og ut august med 
treff og turer. Men heldigvis er det en glede å være med på 
dette, pluss at kona stortrives å være med. 

 

 

Årets mest spennende for min egen del er Rally Tronåsen 
6. august. Jeg har aldri kjørt dette løpet før.  

Gleder meg som en unge til denne sesongen, vi har 
nemlig kjøpt ny bil i vinter som lengter etter å bli kjørt. 

I juni blir det  tur til Danmark med klubben, vi blir 13 
biler som reiser. Vi skal blant annet besøke Aalestrup 
Classic hvor det vil bli arrangert tur og fest for oss, pluss 
at vi skal delta på dere treff/utstilling. 

Jeg vil også få nevne at 12. juni er Nasjonal Motordag 
med mange arrangementer. Vi prøver å få til et samarbeid 
med de andre klubbene i distriktet slik at vi kan markere 
denne dagen skikkelig. 

 

 

 

 

 

På styremøte i januar ble det enighet om at vi skulle prøve å 
reklamere for museet. Vi fikk et 2 siders oppslag i 
Lokalavisen og 2 sider i Rogalands Avis. Responsen uteble 
ikke, første søndagen etter avisoppslaget satte vi 
besøksrekord på museet. Det var en periode nokså tett med 
både biler og folk. 

Jeg håper at de fleste har bilene klar til en ny sesong for nå er 
det kun 1 måned igjen til onsdagsturene starter 13.april. 

Vil til slutt ønske dere velkommen til årsmøtet 29.mars. 

Ha en fortsatt fin vår! 

Med gammelbil hilsen   

  Odd Arild 

 

Formannens ord! 

Hei, 
I Spilehjulet nummer 3.  2010, side 15 spørs det 
om info om noen biler. 
Den grå pickupen er en Chevrolet C-10 Fleetside 
1964 eller 65. (Jeg har selv en 1964 modell 
stepside) 
Den sto tilsalgs på Crifo for noen få år siden pris 
rundt 50000kr. 
Den er modifisert med skivebremser.. 
  
mvh 
Arild Kolnes 
www.58cadillac.net 
 

 

 

Odd Arild, fanget sommer fuglen 
i rette øyeblikk og med farger 
som passet til bilen 

http://www.58cadillac.net/


Tekst og foto: Kåre G. Sem 
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Bilen er importert fra North Carolina av en solamann som solgte bilen til Jostein i 2004. Karosseriet er renovert i hjemlandet og er av 
god kvalitet. Gulv og kanaler har Jostein tatt et skippertak på selv. Bilen fremstår i dag med  god kvalitet og fin finish. 

Jostein har alltid vært interessert i gammelbil, men først i de senere 
år har han fått tid til å engasjere seg helt. 

På låven har han og Oskar innredet et ”nostalgirom” med verktøy og 
løftebukk.  Det er alltid litt vedlikehold som skal utføres. 

For tiden restaureres det en ” gråtass” fra 1955. Motoren overhales 
blant annet med en  nye sylinderforing og skikkelig stempelsjau. 

På bildet til venstre er kaffekroken tatt i bruk. 
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 AMK’s Hovedløp 7.august 2010 
Tekst & Foto: Rune Omarstrand AMK/(Agder Motorhistoriske Klubb) har hvert år et 

hovedløp i begynnelsen av august. Startsted skifter 
fra år til år, og årets løp var lagt til Farsund/Lista. Jeg 
har ikke sett noe særlig av løp på sørlandet de siste 
årene, så vi bestemte oss for å kjøre en tur ned tidlig 
lørdag morgen for å se på løpet, samt ta oss en tur ut 
til Lista fyr.  

Startsted var den store parkeringsplassen rett ved 
innkjørselen til Farsund. Da vi kom frem ca. kl.10:30, 
var det mye bil der allerede, løpet skulle starte kl. 
11:00. Ordføreren åpnet selve løpet, og deltok selv i 
en liten gammel Fiat 500! Jeg antar at det var ca.75 
kjøretøy som deltok , og det var mye forskjellige 
typer/merker. Ca.12 kjøretøy var eldre enn 1941, og 
nevner flere Ford A, ca.1930 Buick Cabriolet, 1930, 
1936 og 1941 Chevrolet. Etter 1950 var det stor 
variasjon, flere VW, Hillman Minx, Vauxhall, 
Mercedes, Peugeot 403, noen amerikanere, et par 
britiske sportsbiler osv. Stor bredde i merker/typer. 
Jeg så til og med 3 biler fra Gammelbilens Venner, 
VW K70 og 411 samt formannens hvite MG.  Legger 
ved et par bilder fra løpet, er redaktøren snill får han 
plass til alle. 

 

 

 

  

En riktig  patinert A-Ford er alltid et fint syn! 

Tidlig utgave av VW boble med tidsriktig takgrind 

Fra Gammelbilens Venner deltok Kjell Gimre med 1973 VW K70, Carl-Gustav Meling med 1969 VW 411 og Odd 
Arild Sundsteigen med 1964 MG Midget Mk II. 
 
 

 

Rogaland Bilmuseum har ny utstilling nå i høst med mange nye utstillingsobjekter!  
Husk at museet er åpent hver søndag fra kl.12-16, mange medlemmer tar turen til Bråstein 
på søndagene for å treffe likesinnede og å følge med hva som skjer i gammelbil-miljøet,  
prate bil og annet raua-radl! Kafeen er åpen og selger kaffe, vafler og brus.  
Du finner også et innholdsrikt bibliotek med bil-litteratur og blader. Det er også en del 
bøker og blader som er for salg, her kan det gjøres et kupp! Vi har dessuten et innholdsrikt 
delelager hvor du kan finne det utroligste av deler til gamle biler.Velkommen! 



SPILEHJULET 1 – 2011 organ for Gammelbilens Venner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTSTILLINGEN 2010-DEL II 
Tekst og  foto: Kåre G. Sem 

 

 
 

          Utstilling for klassiske kjøretøyer fant 
sted den  9-10.oktober i Hegrehallen i 
Sandnes. Spilehjulets utsendte 
medarbeider var på plassen og her 
presenteres del II. Jeg legger vekt på 
det brede utvalget og de nyvinninger 
som dukket opp tidlig på sekstitallet. 

              Bildet til høyre viser en Karmann Ghia fra 1962. Den 
hadde en  bakmontert luftavkjølt motor på 1500 cm3. 
Denne modellen var en videreføring av den fra femtiårene 
som hadde en slettere karosseriform. Her hadde 
Volkswagen truffet med designen.  

 

K70 med sitt skarpe stilrene karosseri viser at vi nå er begynt på 
syttiårene. Firkantede lykter var nytt. Frontmontert vanlig 
vannavkjølt motor var også noe nytt fra Volkswagen.  Her er det 
noe som ikke stemmer, helt riktig! Bilen er utviklet av NSU . Det 
skjedde en del oppkjøp av bilmerker på denne tiden. 

Dette er en 1971 modell med 1600 cm3 motor som yter 75 hk.  

 

 

  

 I begynnelsen av sekstiårene fikk vi den såkalte ”Morris 
ellevehundren ”. Etter min mening var det en ” oppblåst Mini” Den 
gikk ut i fra samme konseptet med et hjul i hvert hjørne, tverrstilt 
motor direkte oppå girkassen . Med hydroelastic fjæring lå den godt 
på veien. BMC lagde den i flere varianter med å endre på grillen. 
Dette er en MG utgave i den tradisjonelle rødfargen. Det var også en 
stasjonsutgave. 
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Og så er vi over til Fords  småbil Escort som kom i 1968.  Alt var 
sensasjonelt nytt! Motoren hadde hemisfæriske forbrenningsrom, 
hydrauliske ventilløftere og elektronisk og bryterløst 
tenningssystem. 

På bilde under ser vi en Escort  Mk II, 1968 modell med 1600 
cm3 motor. I tillegg har den ”bredda skjermar” for breie dekk.  

Vi fortsetter med biler på utstillingen 

Den originale Cortinaen var en stor bil til liten pris. Den ble en stor 
suksess.  I løpet av 1962 til 1966 ble det solgt over en million biler.  

På bildet under har vi en 1966 modell med den siste type grill og to 
små støttfangere. 

Volkswagen Formel V med 1600 motor  er et flott skue. Man 
forbinder ikke Volkswagen med formelbiler, men her er en! 

Det var noen fine eksemplarer av Morgan på utstillingen denne 
gang. Det er ikke vanlig å få se hvordan de er oppbygde. Dette er 
jo håndbygde biler som bevarer tradisjon med moderne teknikk. 
Bilen på bilde er en Morgan +8, 1984 modell. 

Bilde til venstre gir oss et lite innblikk i det som solgtes på 
utstillingen. Salg av skilter, modellbiler og pølser var også på plass. 
Endatil røkt brisling kunne publikum meske seg med. 

Politiet bidro med sitt. En Volvo940 police spesial, 1998 modell. 
Dette var den første modellen i serie politibiler i Norge 

Den var overført fra Rogaland Politidistrikt til Rogaland 
Bilmuseum . Du kunne få kjøpt modellbil av den på messen. 

Dette var alt fra denne gang og forhåpentligvis blir Spilehjulets 
medarbeider utsendt på neste utstilling også! 
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 I Spilehjulet nr.1-2008 skrev vi om 
Asgeir Salte og hans 1931 A-Ford. 
Siden den gang har A-Forden fått 
selskap av to biler til fra samme 
tidsperiode, nemlig en 1931 Buick 
Modell 8-90, og bilen på bildet til 
høyre, en 1930 Durant 6-17.  
Asgeir fortrekker biler fra denne 
perioden, de er de siste års modellene 
før bilene begynte å bli mer avrundet 
og strømlinjeformet i 1933-34, men 
har samtidig teknikk og 
kjøreegenskaper som gjør at de fint 
kan brukes i dagens trafikk.  
Den sist innkjøpte bilen, Duranten er 
faktisk den bilen Asgeir vurderte å 
kjøpe først, i 2003, før han kjøpte både 
A-Ford og Buick.  
 

 

 
Duranten er pent restaurert både utvendig og innvendig. 
Den er bygd opp helt fra grunnen med bl.a nytt treverk i 
karosseristammen av tidligere eier. Asgeir har kun gjort 
noe små ting kosmetisk, samt montert hovedstrømbryter. 

Baksetet er svært så romslig med god benplass. Interiøret 
er trukket i grønn velur, og fremstår som nytt. 

 

 

1930 Durant 6-17 

William C. Durant er mest kjent som mannen som grunnla 
General Motors og Chevrolet. I 1921 ble også et nytt 
merke startet, nemlig Durant Motors. Dette varte frem til 
1933, da Durant Motors ble nedlagt.    

1930 Durant 6-17 har en 70 hk rekkesekser på 248cid 
(4064ccm). Den har dessuten en 4-trinns gearkasse, noe 
som var uvanlig den gang, og det ble tydelig fremhevet i 
markedsføringen av Durants biler.    

 

 

 

 

 

 

Asgeirs Durant ble solgt ny til grosserer Thor Mikkelsen  
15. november 1930, og fikk reg. nr. C-112, den gikk altså i 
Akershus fylke de første årene. I 1939 flyttet Mikkelsen til 
Oslo, og bilen fikk da reg .nr. A-3814, dette nummeret har 
den også i dag. Tidlig på 40-tallet flyttet fam. Mikkelsen 
videre til Strand i Valdres, fremdeles med samme reg. nr.  
26. juni 1954 ble Duranten solgt til bonde Juel Akervold i 
Valdres, og fikk da reg. nr E-1003. Bilen var i bruk frem 
til 14. februar 1961 da skiltene ble innlevert.  
Den ble restaurert til den stand den fremstår  i dag av 
Kolbjørn Presthegge i Valdres. Det var også ham Asgeir 
kjøpte bilen av. Etter å hatt kontakt med Presthegge i 
nesten 5 år ble det handel i september 2008. Hvis noen 
synes at fronten på Duranten ser kjent ut, så er det fordi 
det er denne bilen som pryder Gammelbilens Venners 
heading på nettsiden og på Spilehjulet! 
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7-seters Buick 

Buicken fra 1931 er en 7-seters sedan,  
Model 8-90. Den kom til Norge i 2002, 
importert fra Port Huron, Michigan, 
USA. Bilen ble restaurert rundt ca. 
1970, og interiøret trukket opp igjen på 
90-tallet. Asgeir hadde lyst på en større 
bil enn A-Forden, og så først Buicken 
på et innslag i Norge Rundt 24.august 
2007. Dette innslaget kan du faktisk se 
på nettet, klikk inn på 
http://www1.nrk.no/nett-
tv/indeks/105358.  Den var da en del av 
en utstilling i Hveding Auto i Levanger, 
et gammelt, tidsriktig innredet 
bilverksted med et par biler og autentisk 
verkstedsutstyr. Eieren, Bård Toldnes, 
annonserte bilen for salg noen måneder 
etterpå.  Bård Toldnes er ingen hvem 
som helst i veteranbilsammenheng. Han 
har faktisk doktorgrad i bilhistorie, og 
har skrevet flere bøker om norsk 
bilhistorie. Asgeir tok kontakt, reiste til 
Levanger for å se på bilen, og det ble 
handel. Dette var i januar 2008, så de 
ble enige om at Buicken skulle stå i 
Nord-Trøndelag til snøen gikk på våren. 
Asgeir fant ut at den mest praktiske 
måten å få den hjem på var med 
båtfrakt, og  31. mai 2008 rullet 
Buicken i land i Risavika. 
Bilen har ikke blitt brukt så mye etter 
dette, Asgeir har stort sett flikket litt på 
den i garasjen. Bilen fremstår i god 
stand med et lettere patinert ytre, mens 
interiøret er meget pent holdt etter 
omtrekking på 90-tallet. 

Stasjonærmotorer 

 

 

 

De to ekstra setene som gjør bilen 
til en 7-seter kan vippes ned når de 
ikke er i bruk. Selv med alle setene 
i bruk er bilen svært romslig! 

Over: Asgeir Salte ruller i land med nyervervet 
veteranbil i Risavika i slutten av mai 2008. 

Til høyre: Buicken var i en periode en del av 
utstillingen på Hveding Auto i Levanger, som 
er et gammelt, tidsriktig innredet bilverksted. 

Series 8-90 var Buicks største modell i 1931, med 132 tommers akselavstand , 
toppventilert 344 cid rekkeåtter på 104 hk og 3-trinns Syncro-Mesh gearkasse. 
Vekten er ca. 2 tonn. Buick ble i Norge mye brukt som drosje, den var solid og 
slitesterk, men også kostbar. Prisen ny i 1931 var ca. $1800, tilsvarende det som 3 
- 4 Forder kostet. 

 
Asgeir har også en fin samling med små 
stasjonærmotorer. 3 av dem på bildet over, 
fabrikat er henholdsvis DKW Auto Union, 
Suffolk og Ilo 

Tekst: Øyvind Flatekvål 
Foto: Utlånt av Asgeir Salte 

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/105358
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/105358
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Klubben ble startet i 2009 og har ca 60 medlemmer i alderen 
20 til 80 år. De har medlemsmøte hver 14.dag på tirsdagen. 
Stallen består av både motorsykler, biler og traktor . 

Vi var invitert til deres medlemsmøte på Fiskå 8.februar.            
De ønsket at vi skulle fortelle litt om klubben vår, hvordan 
vi driver klubben, aktiviteter og erfaring slik at dette kan 
være til hjelp for en nystartet klubb. Undertegnede og Tor 
Inge Fjermestad inntok Tau fergen med avgang kl.17:00. Vi 
hadde en liten peiling på hvor klubblokalet var, så vi ga gass 
og håpet på det beste. Vi var blitt fortalt at lokalet lå på 
toppen av bakken ned mot Fiskå. Vi fant den toppen opptil 
flere ganger, trodde vi. Men plutselig ut av intet så var 
klubblokalet der (det hadde ligget der hele tiden). Vi ble tatt 
hjertelig i mot av klubbens styre. Vi fikk oss en flott 
omvisning i deres lokale(Tor Inge fant en lastebil så da var 
han fornøyd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var et bygg på 2 etasjer inneholdende stort verksted, 2 
flotte møtelokaler pluss at de i kjelleren innredet lokale for 
vinterlagring av biler. 

Vi informerte om vår klubb og våre aktiviteter og vi ble møt 
med lydhørt publikum. Vi fikk informert om hvordan vi gjør 
det for å skaffe penger til klubbkassen og våre turer i inn- og 
utland. Vi fikk en god del spørsmål og de fikk nok svar på 
det meste av det de lurte på. Vi fikk også en hyggelig 
innbydelse til et løp som de skal arrangere 29.mai. Vi ser 
med glede frem til et koselig løp i Ryfylke. Fikk et godt 
inntrykk av klubben og medlemmene. Dugnadsånden var på 
topp, og det trenges når en skal dra i gang en ny klubb. 

Tiden fløy av sted  så vi måtte ta gasspedalen fatt for å nå 
Tau fergen. Vi får håpe at de satt pris på vårt besøk og at vi 
kan få til et samarbeid med klubben. 

 

 

Besøk hos Ryfylke Veterankjøretøy Klubb 
Tekst: Odd Arild Sundsteigen 
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 GAMMELBILENS VENNER, ROGALAND BILMUSEUM   

Resultat regnskap 
  Konto Beskrivelse                  2 010          2 009  

 
Salgsinntekt 

  3110 Leieinntekter                -16 390       -16 800  

 
Sum Salgsinntekt                -16 390       -16 800  

    
 

Andre inntekter 
  3920 Kontigneter                -96 900       -90 100  

3960 Delesalg, takster                  -1 200         -1 250  
3970 Utstilling/arrangementer             -106 080       -92 517  
3980 Muset - inntekter                -52 740  

 3999 Divese inntekter                -22 729       -10 518  
  Sum Andre inntekter             -274 618     -194 386  

      SUM DRIFTSINNTEKTER             -291 008     -211 186  

    
 

Annen Driftskostnad 
  6340 Strøm                 83 059         30 608  

6350 Komunale avgifter                   6 988           7 461  
6601 Diverse utgifter Museet                 14 726         11 772  
6800 Kontorkostnader                   3 820              204  
6820 Trykksaker                 34 645         30 175  
6860 Møter og arrangement                   4 886           2 498  
6870 Utstilling                          -           20 510  
6940 Porto                 10 826         11 736  
6950 Diverse kostnader                 21 163         62 239  
7040 Forsikring                 25 163         21 870  
7410 Medlemskontigneter                   6 580           5 620  
7770 Gebyrer                   1 782           1 216  

  Sum annen driftskostnad               213 638      205 908  

      Sum Driftskostnad               213 638      205 908  

      Driftsresultat                -77 370         -5 278  

    
 

Annen Renteinntekt 
  8040 Renteinntekter                -12 008         -9 940  

  Sum Annen Renteinntekt                -12 008         -9 940  

      Årsresultat                -89 378       -15 218  

 

Regnskapet fortsetter side 12 

ÅRSBERETNING GAMMELBILENS VENNER 2010 

Styret har bestått av: 

Formann: Odd Arild Sundsteigen  

Nestformann og web ansvarlig: Øyvind Flatekvål 

Sekretær: Gaute Svindland 

Kasserer: Kjell Dreyer 

Styremedlem: Rune Fotland 

Revisor: Kåre Inge Olsen 

Styret i Rogaland bilmuseum har bestått av: 

Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 

Kasserer: Livar Helland 

Styremedlem: Andreas Auestad 

Styremedlem: Øyvind Nielsen 

Valgkomiteen har bestått av: 

Per Eiene og Tolleiv Hølland 

Forsikringsbesiktelsesmenn har vært: 

Leif Skare og Per Eiene 

I  2010 har det vært avholdt: 

- 4 styremøter (14.4., 15.6, 14.9, 18.1.) -9 Medlemsmøter  

-Grillfest i juni, -Julebord i desember, -Sommertur til 
Sogndalstrand 21-22.august,-Utstilling hos Hegre Auto 9-10 
oktober, ca. 1700 betalende publikummere 

Klubben har ellers deltatt på: 

-Havnefesten/Nasjonal motordag 11-12.juni 

-Blodgiverstafetten Sandnes-Egersund 2.oktober 

-Klubbstand på flere lokale arrangementer 

Spilehjulet har blitt utgitt i 4 eksemplarer, overgang til A4 
format på årets siste utgave 

Klubben har opprettet egen side på Facebook 

Per Eiene ble utnevnt til æresmedlem. 

Klubben har i dag 353 betalende medlemmer. Dette er 23 flere 
enn i fjor. 

I tillegg er det 24 ikke-betalende medlemmer, dvs. andre 
klubber, æresmedlemmer osv. Dette blir totalt 377 registrerte 
medlemmer. 
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Balanse 
  Konto Beskrivelse  2010   2009  

    
 

Kontanter Bankinnskudd etc. 
 1901 Kasse museet                      500              500  

1920 Bankinnskudd               597 174      517 112  
1972 Storebrand Bank               215 171      210 385  

    Sum Kontanter / Bankinnskudd               812 845      727 997  

    
 

Eiedeler - varelager 
  Sum Eiendeler               812 845      727 997  

    
 

Egenkapital 
  2050 Egenkapital 
  Sum Egenkapital             -810 645     -725 297  

    
 

Leverandørgjeld 
  2400 Kreditorer 
  Sum Leverandørgjeld                          -                   -    

    
 

Annen kortsiktig gjeld 
  2901 Depositum Nøkler                  -2 200         -2 700  

2990 Annen kortsiktig gjeld 
  

 
Sum kortsiktig gjeld                  -2 200         -2 700  

    Sum Gjeld / Egenkapital             -812 845     -727 997  

     

Innkalling til årsmøte i 
Gammelbilens  
Venner/Rogaland Bilmuseum 2011 
 
Dato: 29.mars 2011 
Sted: Rogaland Bilmuseum, Bråstein, Sandnes 
 
Agenda: 
1: Åpning, formannen ønsker velkommen 
2: Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 
3:Årsberetning fra styret for året 2010 
4: Regnskap for året 2010, budsjett for 2011 
5: Innkomne forslag 
6: Valg v/valgkomitèen 
 
Styret i Gammelbilens Venner har i 2010 bestått av: 
-Formann: Odd Arild Sundsteigen 
-Nestformann: Øyvind Flatekvål (på valg) 
-Sekretær: Gaute Svindland 
-Kasserer: Kjell Dreyer  (på valg) 
-Styremedlem: Rune Fotland (på valg) 
 
Styret i Rogaland Bilmuseum har i 2010 bestått av: 
-Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 
-Styremedlem: Øivind Nielsen 
-Styremedlem Andreas Auestad 
-Kasserer: Livar Helland 
Styret i Gammelbilens Venner innstiller disse til gjenvalg 
 
Revisor for 2010 har vært: 
-Kåre Inge Olsen (Innstilles av styret i GV til gjenvalg) 
 
Valgkomitèen for 2010 har bestått av: 
-Formann : Per Eiene 
-Komitèmedlem: Tolleiv Hølland 
Styret i GV innstiller disse til gjenvalg 
 
Stavanger, 1. Mars 2011 
Sekretær 
 

 

OPEL OLYMPIA 1936 
Foto: Kåre G. Sem 

Studer detaljene. En skulle tro dette var en skikkelig stor amerikaner 
fra tredveårene ?  

Denne bilen har gått i distriktet fra den var ny. De opprinnelige 
skiltene står fortsatt på bilen. 
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REFERAT FRA STYREMØTE 18.01. 2011  
Tilstede: Tor Inge Fjermestad, Øyvind Flatekvål, Rune 
Fotland, Odd Arild Sundsteigen, Kjell Dreyer, Kåre G. 
Sem og Gaute Svindland 
SAK 1 Arrangementer vår/sommer. 
Medlemsmøter  
Forslag til innhold: LMK forsikring, Motorspesialisten, 
Bilpleie, tema restaurering: Leif Skare, Harald 
Tønnesen, Frode Oftedal er ressurspersoner vi kan 
spørre. Mars årsmøte,  Juni grillfest. 
Nasjonal motordag 12.juni 
Øyvind Flatekvål undersøker hva andre klubber har 
planlagt. Forslag om å lage noe på museet. Felles tur til 
Stavanger, el. lign. 
Danmarkstur juni. 
Ca. 13 biler reiser, Odd Arild er kontaktperson, besøker 
museum i Gjern og en veteranbilforhandler som har ca. 
50 biler til salgs.mm. 
Tronåsen 6.august 
Samarbeid med Agder. Trenger noen til å planlegge. Per 
Eiene vil bli spurt sammen med Odd Arild og Tor Inge. 
Medlemstur vår/høst. 
Forslag om en søndagstur vår og en i høst. Odd Arild 
undersøker med Ryfylke veterankjøretøyklubb om det 
passer med besøk. Høst tur, Ole Christian. 
SAK 2 Terminliste 
13. aug. Vestlandstreffet i Bergen. 1. mai Jærhagen. 
Riska ? 22.mai Sportsbiltreffet på Sola. 
Hobbykjøretøyenes dag ? Rogaland krigshistorisk 
forening sitt marked ? (Tor Inge undersøker om 
muligheten for å ha utstilling samme dag.) 
SAK 3 Status regnskap v/Kjell 
Informerte om rentebetingelser ved innskudd og kom 
med forslag om å samle kontoer for museet. Gikk 
gjennom regnskapet. 
SAK 4 Spilehjulet endret format, respons 
Formatet A4 blir godt mottatt og vi vil fortsette med 
dette formatet. Det vil bli 4 utgivelser i året, uke 10, 25, 
39, 49 i 2011. Vi vil prøve å få flere annonser.  
SAK 5 Status museum. 
Besøket har gått ned og i snitt er det 10 betalende pr. 
søndag nå i høst. Vi må få markedsført oss og vil prøve 
å få annonsert i aviser, henge opp flere plakater og få 
lagd reportasje til Bilklassikere. 
SAK 6 LMK årsmøte 12. mars 
Øyvind Flatekvål undersøker om Kjetil Fuhr har 
mulighet til å stille. 
SAK 7 Årsmøte 
Gaute Svindland leser opp årsberetning, Kjell 
informerer om regnskapet, Utnevnelse/innstilling av 
æresmedlem. Premiering av bidragsytere til Spilehjulet. 
SAK 8 Eventuelt  
Evaluering av utstillingen i Hegrehallen: Husk å skrive 
adresse i annonsen. Utstillere med salgstand må få 
faktura slik at de betaler. Vi må diskutere uteareal og 
plassering av salgsplass. Bedre kontroll på parkering, 
klubber som stiller ut må stille med vakter. Vi bør ha en 

utstillings komitè og en sikkerhetsgruppe til neste gang. 
Vi må få en risikoanalyse av arrangementet. 
Kjøretøyregister: Øyvind Flatekvål undersøker hva 
andre klubber gjør angående matrikkel på nett, 
personvern og lignende. 
Leiekontrakt: Odd Arild undersøker status. 
Regalia: 
Caps’er koster ca. 100,- kr. m/brodert logo og 3 ukers 
leveringstid og klistermerker 300 stk. ca 125,- kr.             
 

Nytt fra styret: 

Klubben har fått ny bil! 

 
En lørdag i januar fikk jeg en telefon fra en hyggelig dame med 
følgende beskjed: ”Jeg har en bil som jeg ønsker å donere til klubben 
deres!” Bilen er en 1951 Ford Consul som ble solgt ny i Sandnes til 
Karl Øvestad som drev elektrisk forretning i byen. Hele bilens 
historie er godt dokumentert med papirer, bilder og kvitteringer. Den 
er urestaurert, men i bra stand etter alderen. Motoren starter og går 
fint selv om bilen har stått siden 1986! Etter å ha løsnet på bremsene 
så ruller den fint også, men stopper kanskje ikke like bra….  
Det er Karl Øvestads barnebarn, Nina Karin Brokstad som nå 
donerer bilen til Gammelbilens Venner. Hun vet heldigvis hvor stor 
lokalhistorisk verdi bilen har, hun har tatt godt vare på både den og 
alle dokumenter, det er sågar de orginale skiltene som sitter på bilen 
enda!  Nå er det opp til oss i klubben å ta vare på den på en god 
måte. Den står foreløpig lagret hos Andreas Auestad til vi får gjort i 
stand en plass hvor vi kan sette den i god, trafikksikker stand. Styret 
vil opprette en komitè/dugnadsgruppe som har ansvaret for 
Consulen, vi har mye kompetanse blant klubbens medlemmer for de 
jobbene som må gjøres, kanskje bilinteresserte barn og ungdommer 
også kan få være med å lære? 
 

 

 

Reidar Fotland, Ole Chr. 
Simonsen, Tor Inge Fjermestad, 
Bjørn Simonsen og Odd 
A.Sundsteigen hentet Forden og 
fraktet den til lagring hos 
Andreas. Den gikk for egen 
maskin, men ble fraktet trygt på 
henger. 

Tekst: 
 Øyvind Flatekvål 
Foto: 
Odd A. Sundsteigen 
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Terminliste Vår/Sommer 2011 
 
Her er en terminliste for  2011 over GVs og andre lokale 
arrangementer. Den omfatter også nasjonale arrangementer som 
kan være av interesse for våre medlemmer. Husk også at det hver 
søndag kl. 12-16 hele året er medlemstreff på Rogaland 
Bilmuseum på Bråstein, og i sommerhalvåret er det kjøreturer 
med Cab&Co hver onsdag kl.18:00. 
 
Mars: 
-29.mars: Årsmøte Bråstein kl.19:00. Generalforsamling med 
valg av styre og verv. Møt opp! 
April: 
-26.april: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Foredrag om 
motoroverhaling og vedlikehold av Harald Friestad fra 
Motorspesialisten AS. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. 
Velkommen! 
-30.april: Ulvenmarkedet. Sted: Os Yrkesskole.  
Mai: 
-1.mai: Entusiasttreff, Jærhagen Klepp. Arr. Bilentusiastene 
-1.mai: Vårmønstring, Kvadrat Sandnes. Arr. RACC 
-7.mai: Ekebergmarkedet, Oslo. Info: www.veteranvogn.no 
-7.mai: Tur til Holmane. Arr: GBV. Avreise fra Bråstein kl.11 
-7.mai: Vårmønstring Kristiansand. Sted: Bygada-Vest Agder 
museet. Arr: AMK 
-14.mai: Treff for klassiske nyttekjøretøyer, Bryggen på  
Hommersåk. Arr: Riska Veteran&Motor Klubb 
-15.mai: Treff for klassisk bil & MC, Bryggen på  Hommersåk. 
Arr: Riska Veteran&Motor Klubb 
-22.mai: Sportsbiltreffet, Sola Sjø. Arr: NSK Rogaland.  
-27-29.mai: Norgesløpet 2011 / Flåklypa Grand Prix. Start fra 
Nordal Turistsenter, mål Grotli Hotell.  
-27-29.mai: Oljeskvetten. Sted: Lysebotn Tourist Camp, 
Lysebotn. Arr: NVMC-Rogaland. Kontakt: Arne Rødeseike, tel. 
97199151 eller e-post: arne.rodeseike@lyse.net 
-31.mai:  Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, 
skjeva og drøs. Velkommen! 
Juni: 
-2.juni: Kristi Himmelfarts-turen, Arendal. Arr: AMK 
-2.juni: Vårmønstring Lagunen i Bergen. Arr: Motorklubbene i 
Bergen. Info: www.mkib.com 
-5.juni: Utsikten-turen, Kvinesdal. Arr: AMK 
-12.juni: Nasjonal Motordag med arrangementer over hele 
landet. 
-15-20.juni: Danmarkstur. Arr. Gammelbilens Venner 
-18-19.juni: Trekkferjefestivalen. Sted: Søgne. 
-24-26.juni: Treff for luftkjølte VW, Bore Strandcamping.  
 Arr: Sør-Rogaland VW Klubb 
-28.juni: Grillfest på Bråstein kl.19:00. Ta med gammelbilen og 
familien og møt opp! 
Juli: 
-16.juli: Sjøormløpet. Sted: Dyrskuplassen i Seljord. 
 August: 
-6.august: Rally Tronåsen. Sted: Sira. Mer info: Olav Hægeland, 
tel. 97978307 eller e-post: amk@lmk.no. Arr: AMK/ GBV 
-13.august: Vestlandstreffet. Arr: BVK 
-20.august: Delemarked. Sted: Birkeland. Kl. 08.30. Arr: AMK 
-26-28.august: Amcartreff, Kongeparken. Arr. RACC.  
-30.august: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, 
skjeva og drøs. Velkommen! 
 

 

 

-Veng ( tidl. Karosserideler AS) 
Breiflåtveien 13, Stavanger. 

Tlf: 51 58 81 00 
www.veng.no 

 

- Mekonomen Sandnes. 
Vågsgaten 43, Sandnes. 

Tlf: 51 60 32 20 
www.mekonomen.no 

 

-Exide Technologies AS 
Maskinveien 4, Forus. 

Tlf: 51 81 58 80 
www.sonnak.no 

 

-Dekkmegler1. 
Hillevågsveien 97,  Stavanger. 

Tlf: 51 58 09 90. 
www.dekkmegler1.no 

 

- Sandnes Elektro Diesel AS. 
Gjesdalveien 3, Sandnes. 

Telefon: 51681750 
www.sed.no 

 

- Bertel O.Steen Rogaland. 
Vassbotnen 9, Forus, 
Telefon: 51 70 70 70. 

www.bosbil.no 

 

-Rettedal Bilkontroll AS. 
Kleppveien 102,  Sola. 

Tlf: 51651151. 
www.bilkontroll.no 

 

-Bilxtra Stavanger . 
Sjøhagen 9,  Hillevåg. 

Tlf: 51829550. 
www.bilextra.no 

 

-Nylund Bilelektrisk AS.  
Lagårdsveien 127,  Stavanger. 

Tlf: 51 53 77 00 
www.nylunds.no 

  

 
 

Husk rabattavtalene! 
Vi har rabattavtaler hos følgende firmaer: 

 

Medlemsmøte 22.februar 
På medlemsmøtet tirsdag 22.februar var kveldens tema 
bilpleie. Vi fikk besøk av Asbjørn Føreid fra Krefting AS som 
demonstrerte Autoglym bilpleieprodukter og ga endel gode 
tips om bilpleie generelt. Asbjørn er også formann i Søgne 
Veteran & Trekkferje klubb som arrangerer den årlige 
Trekkferjefestivalen. Ellers informerte vår formann Odd Arild 
om klubbens arrangementer fremover osv. 
På medlemsmøte 26.april får vi besøk av Harald Friestad fra 
Motorspesialisten som holder foredrag om motoroverhaling. 
 

 Det var Gunnleiv Viks Morris Oxford som fikk glansen igjen 
på panseret etter en runde med Autoglym produkter. 

 
 
 
 

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/  
 

 

http://www.veteranvogn.no/


SPILEHJULET 1– 2011 organ for Gammelbilens Venner 
 

15 
11
11
55 

 

 

330-skvadron  tok første etappe med  Sea King-helikopter. 
Hurtigruten bidro med lugar og reise for bamsen fra Ålesund  til 
Bergen. Kjendiser og næringsliv lagde liv og røre i Bergen 
sentrum for å fronte saken. Forsvaret stilte med sine 
hurtiggående fartøy og mannskap for å gi bamsen en heftig tur til 
Stavanger. Grimstad Sykkelklubb syklet i flokk til Arendal, 
Redningsselskapet stilte med båt osv. 
  
Gammelbilens Venner kjørte stafettbamsen fra Sandnes til 
Egersund lørdag 2.oktober, og til dette brukte vi bare  røde 
veterankjøretøyer. Mange stilte opp for denne god saken og 
lagde en lang rød veteranbilkortesje. 
 
 Dette var en kjempemulighet til å slå et slag både for en god sak 
og for veteranbilhobbyen! 
Takk til dere alle! 

 

 

 

Norge trenger 30.000 nye blodgivere i løpet av de neste par årene 
for å unngå en permanent nasjonal blodkrise. Nå tok Røde Kors tak 
i situasjonen –  og  bestemte seg for å løpe landet  rundt for å 
rekruttere 30.000 nye blodgivere! Løpet var  ikke et hvilket som 
helst løp - det var det største rekrutteringsinitiativet for blodgivere i 
Norge noen sinne.   
Løp for livet startet 25. september i Trondheim sentrum og hadde 
som hovedhensikt å spre det viktige budskapet landet rundt. Derfra 
gikk stafetten innom noen av kyst-Norges vakreste plasser, og 
bærerne av stafettpinnen tok i bruk mange ulike fremkomstmidler 
på veien før målgang i Oslo 9. oktober. I løpet av to hektiske uker  
var Røde Kors  sammen med inviterte bedrifter, foreninger og 
kjendiser, med på å føre stafetten framover. Løpet var 
frivillighetsbasert og viste det enorme engasjementet som omsluttet 
denne viktige saken.  I stedet for en tradisjonell stafettpinne var 
bamsen til en fire år gammel gutt med en sjelden  blodsykdom , ut 
på tur for å rekruttere nye livgivere.  
 

LIVGIVERKAMPANJEN – RØDE KORS 2010 
Tekst og foto; Kåre G. Sem 

Prosjektleder Rikke Stoud  Platou  overleverer bamsen til Reidar Fotland 
som straks utruster den med brannhjelm. Nå skal bamsen kjøre med 
brannbil! 

Rune Fotland vel 
framme i Egersund og 
overleverer  ranselen 
med bamsen  i til Røde 
Kors. 

 



Nytt fra styret 

 
 

 
Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
 

 

 
Studebaker, amerikansk lastebil. Denne karosseriformen er fra perioden 1949 
frem til 1959. Den første ”faceliften” kom med helt frontvindu i begynnelsen 
på femtitallet. Og så var det skifte av grill og til slutt den grillen som her på 
bilde. Neste modell fikk helt nytt karosseri. 
 
Denne bilen har trekk på alle hjul.  
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