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Av og til tenker jeg på hva som egentlig er formålet med det som 
arrangeres innen vår veteranbil og motorsykkel verden? 
 
Sesongen åpnet blant annet med motorkjøretøytreff på 
Hommersåk midten av mai og sportsbiltreff i sjøflyhavnen på 
Sola. Samt veteranlastebil samling på Jæren for å nevne noen. 
Nordisk Nasjonal  Motordag var vellykket takket være 
publikumstilstrømningen og amcarklubbens ledelse. 
 
Sier jeg riktig når jeg antar at vi har over tusen personer til 
rådighet når det gjelder deling på fremvisning av kjøretøy og 
frivillige medhjelpere til arrangementer? 
 
For min del er formålet å oppleve, delta og å bidra i et felles 
veterankjøretøymiljø. Her får jeg treffe folk med biler og 
motorsykler, som jeg ellers bare får se på museer. 
( obs! folkene er ikke på museum). Her har vi et bredt utvalg rett 
uten for stuedøra. Bare det å høre lyden av de gamle motorene og 
eierne som stolt forteller sine historier!   
 
Vi vil alle oppleve og vi må alle bidra.  Å holde arrangementer, og 
da spesielt i det offentlige rom, krever folk som kan holde tunga 
beint i munnen. Det skal innhentes tillatelser for det meste, bruk 
av arealene skal fordeles. Risiko og sikkerhetsanalyse er noe nytt 
som er kommet til. Og ikke minst vakthold og service ovenfor 
publikum må være bra.  
 
For arrangørledelsen er det viktig at alt er på plass! Det må være Deadline nr.3 – 2011. Ta kontakt med redaktøren 
gode rutiner. De som skal være til hjelp -og utstillere må gi 
forsvarlig tilbakemelding ved eventuelle avvik.  Kvalitetssikring 
ligger også i tiden. 
 
Målet er på plass og den nye trenden må ha som Motto: 
 
Opplev og bidra!!! 
 
 Med hilsen    Kåre redaktør 
 
                                                                   
 
 

Cab & co har ikke sommerferie 
  
Møt opp på Bråstein kl.1800 å få vind i håret 
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Formannens ord! 

  

Hei alle Gammelbilens Venner! 

Nå er vi kommet et stykke ut i veteranbil-sesongen og mye har hendt. 

Vi har siden sist hatt årsmøte med valg av styre og det er kommet til en 
del nye krefter. 

 

 

 

 

 

 

  

Vi har siden sist hatt årsmøte med valg av 
styre, her ble det en forandring, vi byttet ut en 
Rune(Fotland) med en annen 
Rune(Omarstrand). 

Vi har mange spennende arrangementer foran oss. Nå 
i juli reiser flere av oss samlet til Morgedal for å 
delta i Sjøormløpet og her har vi flere medlemmer 
som har vært med i nærmere 20 år på rad.  

Vi takker Rune for hans innsats i de 2 årene han 
var med oss i styre. Tørres Hegre ble også 
utnevnt til æresmedlem i klubben. 

Den 6.august går Rally Tronåsen i gang over fjellet. 
Løpet er fulltegnet med over 250 biler til start, dette 
er et løp som jeg har gledet meg til. For de som ikke 
har fått plass til å delta så er det en fin mulighet til å 
se dette løpet fra bakken opp mot toppen. Cab. og co startet opp i april og har hatt mange 

fine turer. Jeg har deltatt  på noen av disse, men 
dårlig vær og møter har gjort at jeg ikke har fått 
vært med på så mange som jeg ønsket. 

13.august reiser vi til Vestlandstreffet i Bergen. 

Vi i styre jobber med å få laget medlemsmøtene så  
interessante som mulig og vil  utover høsten ha en 
del medlemsmøter med spennende innhold. Hvis det 
er noen som har spesielle ønsker så er det bare å gi 
beskjed til noen i styre. 

 I mai stod treffene i kø, og vi har vært 
representer på de fleste med klubbstand. 7. mai 
hadde vi en flott klubbtur med grilling til 
Holmane og takk til Ole Christian for opplegg 
og lån av hytta. 

Vi jobber med muligheten for å ha en overnattingstur 
i løpet av september. Vi har ved flere anledninger deltatt på ulike 

tilstellninger  i distriktet. Undheimsdagene 22 
biler, National Motordag og nå sist 
Siddisdagene i Stavanger 13 biler. 

I Spilehjulet vil vi prøve å få laget en side med 
annonser, så hvis noen har noen gode kontakter så 
ikke nøl med å gi beskjed. 

Klubben hadde i juni en meget vellykket tur til 
Danmark med 13 biler, noen uhell ble det, men 
alle kom seg hjem(fyldigere omtale med bilder 
i neste nr. av Spilehjulet) 

Jeg vil ellers benytte anledningen til å takke alle som 
har gjort det mulig for oss å delta på de ulike 
arrangementer nå i vår. 

 Det må også nevnes at museet har hatt en flott 
utvikling med mange besøkende og nye biler i 
utstillingen. 

Ha en fortsatt flott sommer! 

 
De har laget egen avdeling for Mercedes i 
anledning 125 års jubileet. Odd Arild 
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 Trygve Stangeland er død. 
Entreprenør og veterankjøretøy-entusiast Trygve 
Stangeland har gått bort. Den spreke 76-åringen fra 
Tjelta døde 18. juni, av skadene han pådro seg i en 
tragisk sykkelulykke dagen før.  
 
Fra starten med en traktor i ung alder, bygget han  sitt 
firma, T. Stangeland Maskin, gradvis opp til å bli 
norges største entreprenørselskap  med over 500 
ansatte og milliard-omsetning. TS’en som han ble kalt 
på folkemunne, har alltid vært et symbol på ekte jærsk 
entreprenørånd, og ble gjennom sitt gode humør og sin 
jordnære væremåte en svært populær person hos alle. 

 

 
Hans store lidenskap for gamle traktorer, 
anleggsmaskiner, lastebiler og personbiler førte til at 
han bygget opp en stor samling veterankjøretøyer, som 
til slutt resulterte i TS-museet hjemme på gården på 
Tjelta. Trygve åpnet velvillig dørene på museet når 
interesserte gjester kom på besøk, og han likte godt å 
fortelle gjestene historien til de forskjellige kjøretøyene 
sine.  
 
Gammelbilens Venner sender sin sterke medfølelse til 
hans familie.

 
_____________________________________________________________________________

Bildet er fra før krigen. En tid det var vanskeligere å håndtere matvarer enn i 
dag. 

En idèrik Stavangermann mestret å levere levende fisk over store strekninger 
og etablerte ruter med denne bilen. Bilen var over 7 meter lang og hadde en 
totalvekt på 8 tonn. Det var endatil  innredet soveplass bak sjåførstolen. 

Kan det være en Volvo? 

 Redaktøren 
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  DEN 22. MAI ARRANGERTE TRANSPORTHISTORISK FORENING VETERANLASTEBIL 

SAMLING I DIRDAL 

Tekst og foto: Kåre G. Sem 

Veimuseet i Dirdal hadde samling for tunge kjøretøyer . 
Spilehjulets medarbeider er svak for lastebiler og måtte 
dra ut og se om det var ny tilvekst på det området.   

 Det overrasket å få se en 
generatordrevet bil i aksjon. 

Røyken sto rundt bilen og 
det fyrtes med knott.  

  

Og her var det Volvo som fanget oppmerksomheten. Det var litt av en størrelse på panseret  som  sa 
noe om størrelsen på motoren. Og det var litt av et syn, så flott i lakken at en kunne bli misunnelig. 
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 Nasjonal Motordag var en suksess! 
Og det blir nok gjentatt neste år 
også. 

Arrangementet var et samarbeide 
mellom  de største klubbene hvor 
Amcarklubben var den store 
drivkraften.  

Da klokken nærmet seg tolv var det 
storinnrykk av biler, opptil 240 
motorkjøretøyer. De ca. 1500 
publikummere ga god tilbakemelding.   

N Tekst og foto; Kåre G. Sem 

 NASJONAL MOTORDAG PÅ SOLA SJØ 12 JUNI 2011 
VERDENS STØRSTE LASTEFLY? SÅ UT TIL Å VILLE MARKERE  SEG PÅ 
MOTORDAGEN SAMMEN MED GAMMELBILENS VENNER  

Det gikk ikke lenge før plassen var fullt opp med motorkjøretøy og smilende 
publikum 

Og så var vi i gang! 

 



SPILEHJULET 2 – 2011 organ for Gammelbilens Venner 
 
 

 

 

 

 

 

Vi fortsetter med biler på utstillingen 

Ronny har her møtt opp med sin 
Dodge van som var populære i 80 
årene. Det er lagt mye arbeide i å 
bygge opp bilen til den stand som 
den er i dag. Bilde til høyre. 

 

 

 

 

 

 

 

Krigsmuseet stilte med beltevogn 

Dette var spesielt, en rørbuggy bygget på 
folkevognchassi.  

 
Ford V-8, senket og 1. Klasses lakkering 

Volkswagen ambulanse 
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 Dette bildet viser muligheten til å videreutvikle Motordagen ved å ta i bruk grassmatten mot sjøen til salg og picnik 
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Denne T-Forden ble importert av ”Centralgaragen, Drammen”, og 
første eier bodde i Holmestrand. Ved første registrering 3. aug. 1927 
fikk den kjennemerket G-5008. Den ble videresolgt allerede året 
etter til Hurum (C. Olsen), senere til Hokksund og så til Kongsberg 
(Torbjørn Odden), nå med kjennemerket F-2991. Den ble ombygget 
til lastevogn i 1947 og var i bruk fram til 1957 da den ble avskiltet og 
”satt til side”. Bilen ble ”funnet”,  kjøpt og tatt vare på av en 
yrkesskolelærer fra Stavanger i 1972, som samme året solgte den 
videre til undertegnede. Den var i relativt dårlig forfatning, og bl.a. 
bakparten og kalesjen manglet. Restaureringen ble påbegynt i 1996 
og tok nesten 10 år! Jeg kjente lite til T-Ford den gangen, men fikk 
råd i oppstarten av Halfdan Prøsch slik at jeg kom i gang. Det meste 
av restaureringen er selvgjort. Jeg fikk kjøpt en noe skrøpelig bakpart 
nær Gjøvik og fikk den reparert av Arild Strædet i Marnardal som 
også skaffet ”skjelettet” til kalesjen. Reservedeler ellers og mange 
gode råd fikk jeg underveis fra Leif Rust, Eiker Motorshop i 
Hokksund, og ellers mye god hjelp og råd fra min bror og svoger.  
T-Forden er selvsagt ingen daglig bruksbil, og den duger ikke i 
dagens trafikk. Den har liten motorkraft i forhold til tyngden og har 
bare bremser på bakhjulene! Men den er morsom å kjøre, og jeg har 
senere deltatt i flere veteranbilløp. I 2008 var det stort jubileum i 
flere land da det var 100 år siden første T-Forden ble laget. I Norge 
ble dette markert med et jubileumsløp i Vestfold hvor 29 T-Forder 
deltok!! Det var både interessant og kjempemoro, - og alle unntatt en 
1914-modell kom i mål i et løp som var ca 7 mil! Vestfold har en 
meget aktiv og driftig gammelbil-gjeng.  
Det har også vært noen brudepar som har ønsket å bli kjørt i 
gammel-Forden, - da gjør den seg  jo best med nedslått kalesje i 
godvær og helst med sol  . . . . .  

Tekst og foto: Tor Steinar Raugstad 

 
At man kunne få T-Forden i hvilken som helst farge 
bare det var svart er en myte. Det var  i årene 1914-
1925 at T-Forden kun ble levert i svart farge, alle 
andre produksjonsår hadde kundene flere fargevalg. 

Fra 100-års jubileums treff i Vestfold 2008 
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Det var mye arbeid og tok lang tid, men så var det ikke noe 
som hastet heller, og andre fritidsinteresser konkurrerte om 
tiden. Men dette ble bare mer interessant etter hvert som det 
hele skred fram, - og så var det interessant å bli kjent med 
både historien om Henry Ford og denne nokså unike bilen 
som ble masseprodusert i 20 år med bare nokså små 
forandringer og lite forbedringer. I alt ble det produsert 
nesten 16 millioner T-Forder fra 1908 til mai 1927. Henry 
Fords forretningside var å lage en enkel og så billig bil at 
vanlige folk hadde råd til å kjøpe den,  og i 20- årene var det 
trolig den mest utbredte bilen på verdensbasis, - ”bilen som 
satte verden på hjul”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den var i dårlig forfatning da jeg begynte, men bortsett fra 
bakparten, baksetet, bakdørene og kalesjen var den nokså 
komplett. Bilen ble først helt ”plukket ned”, deler ble merket 
og fotografert for å lette gjenoppbyggingen. Det ble mye 
sandblåsing, priming og lakkering med svart Bengalakk, og 
jeg måtte lære å sveise og lappe deler av karosseriet. I tidlig 
stadium virket det av og til litt mistrøstig, men jeg fikk både 
oppmuntring og hjelp fra min bror og svoger. Ønsket og 
målet var å få den tilbake i den stand den opprinnelig var 
laget. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Med bare selve rammen som utgangspunkt begynte 
monteringen. Bakparten fikk jeg kjøpt på Gjøvik, men den 
var så skadet og vanskelig å reparere at jeg fikk Arild 
Strædet i Marnardal til å gjøre det. Han gjorde dette meget 
fint og skaffet meg også bakdører og skjelettet til kalesjen. 
Han kunne også skaffe treverket inklusivt treverket til 
kalesjen ferdig tilskåret. Selve kalesjetrekket med 
sidevinduer, setetrekk og innvendig kledning kunne kjøpes 
som ”halvfabrikata”. Jeg sparklet, pusset og lakkerte også 
selv og valgte blå farge som var en av fargene Ford brukte på 
den tiden. Men skjermene skulle alltid være svarte, og der 
brukte jeg helt enkelt kost og Bengalakk! 

Restaurering av min 1927 T-Ford 
 

Både motor, gearkasse og bakaksel måtte overhales helt, og det var 
vel den mest interessante del av arbeidet. Dette var temmelig 
nedslitt, og alt av slitedeler måtte skiftes eller repareres. Leif Rust i 
Hokksund kunne skaffe det meste av deler og ga meg mange gode 
råd.  Støpingen av nye lager og linjeboringen av rammelagerne i 
motoren er det få i Norge som kan gjøre nå. Da jeg spurte på 
Jonassen motorverksted om dette, kom jeg akkurat litt for sent,  
der hadde de nettopp skrotet linjeboringsutstyret. Så jeg måtte dra 
til Kristiansand, der eldstemann på verkstedet Sylinderservice 
kunne den jobben. (Han er vissnok pensjonert nå.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Men bortsett fra dette med lagerstøpingen, er det en teknisk nokså 
enkel, men robust motor å overhale. Den har sine særegenheter 
med bl.a. tenningssystem hvor svakstrømmen fordeles til en coil 
for hver sylinder og en pussig forgasser som kalles ”vaporizer”, - 
eller ”platefordampningsforgasser”. Og gearkassen er noe for seg 
med to- trinns planetgear (pluss revers) som betjenes med pedaler, 
og derfor ble bilen ofte kalt for pedal-Ford eller trø-Ford. 
Gearkassen var også nokså slitt og alt av foringer måtte skiftes. 
Dette med planetgear har den forresten i prinsippet til felles med 
automatgearkasser i moderne biler, men her må beina brukes for å 
skifte gear i stedet for automatisert hydraulikk.  Det er en nokså 
spesiell teknikk å kjøre den, og det krever noe trening å få det til.  
Så i 2006 etter nesten 10 år var T-Forden helt ferdig. Per Eiene 
kom og foretok teknisk kontroll og godkjenning, slik at jeg fikk 
den godkjent og registrert av LMK. Jeg deltok i Norgesløpet på 
Voss (”Vossarudlen”) det året, og kom nesten i mål også  . . . . .  

Bortsett fra lagerstøpingen, er 
det en teknisk nokså enkel, men 
robust motor å overhale. 
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  I garasjen hos: Andreas Auestad 

Først av alt vil vi gratulere Andreas med vel overstått 80-årsdag! Han er 
en særdeles aktiv 80-åring som har restaurert mange biler, både egne og 
for Rogaland Krigshistorisk Museum på Soma. Han er aktiv både på 
dette museet og på vårt eget museum på Bråstein, hvor han er med i 
museumsstyret og er også en av den faste kjernen som gjør at Rogaland 
Bilmuseum kan holde åpent hver søndag året rundt. 

Tekst: Øyvind Flatekvål.  
Foto: Øyvind Flatekvål & fotos utlånt av Andreas Auestad 

Prosjektet Andreas jobber med hjemme på Sandnes for tiden er en 1943-
44 mod. Fordson militær lastebil tilhørende RKM. Bilen ble funnet som 
et skogsvrak i Trøndelag, og fraktet ned til museet på Soma. Som 
bildene viser var det ikke mye igjen av bilen. Andreas har reparert det 
som kunne reddes, og har laget mye nytt, bl.a panser, vindusrammer, tak, 
bensintanker og lasteplan/påbygget bak. 
Effektiviteten er det ingenting å si på, Andreas fikk vraket hjem i midten 
av oktober i fjor, og bildene fra garasjen er tatt i slutten av april! 
Fortsetter han i dette tempoet så er trolig bilen ferdig når dette leses… 

Slik som dette så utgangspunktet for prosjektet ut 
da Andreas startet restaureringen i oktober i fjor.  

April i år, bilen tar form. Under panseret skjuler det seg en 
sideventilert Ford V-8.

 

Moter og design, ja hva er nå det? På slutten av 
femtiårene var dette i motebildet 

10 
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ANDREAS 80 ÅR - GAMMELBILENS VENNER  SAMLET LITT AV HANS FAMILIE 
OG REPRESENTANTER FRA ANDRE VETERANKLUBBER TIL EN KAFFEKOS PÅ 
BRÅSTEIN I FORBINDELSE MED AT HAN VAR JUBILANT 

Øyvind har , som dere ser på side 10, har også vært og besøkt 
Andreas  på løa i forbindelse med restaureringen av militærbil. I  
teksten har Øyvind beskrevet Andreas i rette ordlag.  

Jeg vil vise noen bilder fra markeringen av 80 årsdagen hans på 
Bråstein.  

Andreas tok imot med smil og glede.                                          
Redaktøren                    

Først blomster fra 
vår forman Odd 
Arild og mange 
godord fra de 
oppmøtte 

 

 Og så en takk fra Tørres både som tidligere 
arbeidsgiver og klubbkamerat. 

Rogaland Krigshistoriske Museum 
kom med kake  

Rutebilhistorisk Forening ga et 
gavekortet om evig gratis 
medlemskap i foreningen

Trenger du å frakte din klassiker? 

Gammelbilens Venner har fått i stand sin biltilhenger, og denne leies nå ut til våre 
medlemmer. Maks. tillatt last på denne  er ca.1000kg.  Pris på leie er kr.150,- pr. dag/ 
kr.300,- pr helg. Kontaktperson er Tor Inge Fjermestad på tlf.91589921 
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BRYGGENDDD BRYGGEN SENTERET PÅ HOMMERSÅK VAR IGJEN STEDET FOR TREFF 

Riska Motor og Veteranklubb var tradisjonelt arrangør av treffet. I fjor var det så stor tilgang på tunge kjøretøyer at det ble 
problem med plass til alle. I år var treffet over to dager hvor traktorer og tyngre kjøretøyer hadde lørdagen den 14. mai til 
rådighet og lette kjøretøy fikk søndagen. 

Tekst og foto: Kåre G.Sem 

Her var de gamle sliterne på plass. De store 
framhjulene var uvant å se 

                    
Henrik Slettebø stilte trofast med et 
originalkjøretøy. Denne gangen var det med 
en original flott moped fra Øglend 

En ungdom trosset regnværet og vist frem sin 
urestaurerte Tempo fra begynnelsen av femtiåra 
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Medlemsmøte 26.april 

 

Bildesign På medlemsmøte 26.april fikk vi besøk av Harald Friestad fra 
Motorspesialisten som holdt foredrag om motoroverhaling. 

Et fengende område? Det øverste bilde viser en 
smilende bobil. På bildet under en Tempo Wiking 
fra midten på femtiåra. Den våkne leser ser at   
redaktørens Tempo Rapid er en videreutvikling av 
denne designen. 

 
Firmanavnet var den rette benevnelsen på Harald. Det var en 
fryd å høre på en som kunne sine ting om motorens 
oppbygging, valg av material og toleranser.  
 
Og likedan med de erfaringer som firmaet hadde gjort for å få 
motorene til å gå godt og lenge. Dette var bra!  

Redaktøren

 

 

 

-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:

 
 
 
 

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/  

Bilde: Øyvind Vik 

1. 

Klubbforden har nå fått en utredningsgruppe 
på to personer. Kåre G. Sem og Knut S. 
Stensland vil i første omgang ha en 
gjennomgang av bilens kondisjon.  
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 NYTT FRA STYRET:         Referat styremøte tirsdag 12.04.2011 

  
-Tilstede: Odd Arild Sundsteigen, Kjell Dreyer, Tor Inge 
Fjermestad, 

REFERAT  FRA ÅRSMØTE 29.03.2011 
Rune Omarstrand (referent)Tilstede: ca. 50 medlemmer  

-Medlemsmøter våren 2011 – april(foredrag om 
motoroverhaling), mai(om restaurering v/Halvard/Leif) 

 
-Sak  1 Åpning, formannen ønsket velkommen 

-Nasjonal Motordag 12/6- v/flymuseet, deltakende klubber deler 
på utgifter i forbindelse m/toalettleie, annonsering osv. 

-Sak  2 Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer 
og referent.  

-Grillfest 28/6- familier oppfordres til å betale kr 50 for å dekke 
litt av klubbens utgifter 

Innkalling ble godkjent uten bemerkninger. Hallvard 
Nordahl ble valgt til ordstyrer og Gaute Svindland til 
referent. -Tronaasen 6/8- 78 påmeldte pr. i dag, max 250 kjøretøy. Per 

Eiene, Tor Inge og Odd Arild  har nærmere samtaler m /AMK 
senere på våren. 

-Sak  3 Årsberetning fra styret for året 2010. 
Sekretæren leste opp årsberetningen som ble godkjent 
uten bemerkninger.   -Grillfest/tur Holmane 7. mai – klubben holder grill/kull, 

medlemmene tar med grillmat selv -Sak  4 Regnskap for året 2010 og budsjett for 2011.  
-Klubbstands – 1.mai Jærhagen,  Kasserer, Kjell Dreyer informerte og regnskapet ble 

godkjent.                         Riska 14/5(traktor/nyttekjøretøy) og 15/5(bil/mc). 
                        28/5 – delemarked Soma -Sak  5 Innkomne forslag. 
-Restaureringskomite–kommer tilbake til saken. Opel trenger 
(mer)bremser, deler til Ford hentes. 

Tørres Hegre ble foreslått som æresmedlem p.g.a. det 
arbeidet han har gjort for klubben. Dette ble enstemmig 
vedtatt. Gunnar Sunde ble trukket ut blant bidragsytere til 
Spilehjulet, og vant et års abonnement av Bilklassikere. 

-Status regnskap presentert av Kjell – vi har penger og vel så det 
på bok 
-Løpskomite – Halvard og Leif blir spurt om videre arbeid på 
dette området 

-Sak  6 Valg v/valgkomitèen  
Styret i Gammelbilens Venner 2010 har bestått av: 

-Turkomite – forslag Håkon Dahle, Eivind Edvardsen, Ole Chr. 
Simonsen 

Formann: Odd Arild Sundsteigen 
Nestformann: Øyvind Flatekvål (på valg) 

-Museet- TV Vest kommer og lager reportasje fra museet onsdag 
13/4, vises fredag 15/4? 

Sekretær: Gaute Svindland 
Kasserer: Kjell Dreyer (på valg) 

-Referat LMK årsmøte 2011- Kjetil Fuhr refererer ved en senere 
anledning 

Styremedlem: Rune Fotland (på valg) 
Styret i Rogaland Bilmuseum 2010har bestått av: 

-Spilehjulet fortsetter i A4 format Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 
-Styret fordelte oppgaver sånn noenlunde mellom seg. Styremedlem: Øyvind Nielsen 
-Innsatspokal: vurderer muligheter for å dele ut en slik på 
årsmøtet 2012 og hvert år fremover 

Styremedlem: Andreas Auestad 
Kasserer: Livar Helland 

-Kjøretøyregister – Øyvind F jobber med saken. (Styret i Gammelbilens Venner innstiller hele styret i 
Rogaland Bilmuseum til gjenvalg) -Vedlikehold bygninger museet- dugnad trengs til bl.a maling, 

tilbud på lift innhentes Revisor for 2010 -Kontingent 2012 – styret går inn for å heve denne til kr 
350/husstandsmedl fortsatt kr 50 Kåre Inge Olsen (innstilles av styret i Gammelbilens 

Venner til gjenvalg)  -Medlemsverving – medlemmene oppfordres til å verve nye medl 
til GV, foldere på museet Valgkomitè for 2010 

Formann: Per Eiene -17.mai : Hinna bydel – et par gamle biler ønskes foran toget, er 
det ok i Stavanger? Komitèmedlem: Tolleiv Hølland 

(innstilles av styret i Gammelbilens Venner til gjenvalg) 
 
Hele styret i Rogaland Bilmuseum, revisor og valgkomitè 
ble gjenvalgt uten bemerkninger. Nestformann og kasserer 
i Gammelbilens Venner ble også gjenvalgt uten 
bemerkninger.   
Styremedlem i Gammelbilens Venner, Rune Fotland 
ønsket ikke gjenvalg og ble erstattet av Rune Jarl 
Omarstrand som ble valgt for et år. 

Husk 
Rallye Tronåsen 

6.august! 
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Frode Oftedal har sendt oss et gammelt bilde som viser bønder fra Gjesdal som er på tur til marken i Stavanger, årstall er 
ukjent, antakelig fra siste del av 20-tallet. Bildet er tatt i ”Meierikrossen”,den sørlige rundkjøring/innkjøring til Ålgård. 

FRA GAMLE DAGER

Bil nummer 3 med reg.nr. L-1624 ser vi tydelig Chevrolet-emblemet på, de andre er det ikke så lett å identifisere.  
Takk for bidraget Frode! 

Terminliste Sommer/Høst 2011 
 
Her er en terminliste for  sommer og høst 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. 

 
 

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  

 
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 Kan også registreres på: https://www.norsk-

tipping.no/grasrotandelen/  -26-28.august: Amcartreff, Kongeparken. Arr. RACC.  
-30.august: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva 
og drøs. Velkommen! 

Ny kontaktinfo? September: 
-17.september: Ekebergmarkedet høst , Oslo. Info: www.veteranvogn.no. 
Kontakt: NVK, e-post: n.v.k@online.no eller tel. 23380510 Har du fått ny adresse eller ny e-post? -23-25.september: Utstilling, Auto 23 i Bergen. Arr: BVK 

 -27.september: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, 
skjeva og drøs. Velkommen! Husk å melde fra til Gammelbilens 

Venner! Send din nye kontakt-
informasjon til post@gammelbilen.no 

Oktober: 
-25.oktober: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva 
og drøs. Velkommen! 
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Nytt fra styret 

 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger

 
Bedford , engelsk lastebil fra GM. Denne karosseriformen er fra perioden 1954 
frem til midten på sekstiårene. Det er egentlig den siste”faceliften”.  
Etter dette var det slutt på frembygde lastebiler fra Bedford?  
Dette var en slitesterk og rimelig bil som var svært populær i Norge. 
 
Torleif Sunde solgte Bedford i Stavanger.  


	forside2-11
	side2-2-11
	side3-2-11
	side4-2-11
	side5-2-11
	side6-2-11
	side7-2-11
	side8-2-11
	side9-2-11
	side10-2-11
	side11-2-11
	side12-2-11
	side13-2-11
	side14-2-11
	side15-2-11
	side16-2-11

