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Forsidebilde:  Foto: Øyvind Flatekvål 

Som dere vil se så har jeg igjen laget en reportasje på 
medlemsprofilen. Det er en opplevelse å få komme i kontakt 
med folk som virkelig realiserer sine interesser for bil. Jeg 
håper at også dere andre har glede av dette. 
 
Jeg er opptatt av at medlemmene møter opp på klubbmøtene, 
treff og alle de andre små arrangementer som vil at vi skal dele 
hobbyen med dem. Vi er over 350 medlemmer som har sin 
spesielle bil eller motorsykkel som de kan vise frem. Vi blir 
godt kjent med hverandre når vi står på post sammen. Den nye 
formannen vår skal berømmes for de vår og høstturene han 
steller i stand. 
Hjemme hos meg er hele tomta gravet opp, en av dobbel 
garasjene er revet og dattera mi bygger hus i hagen. Bilene er 
plassert i lånte lokaler rundt omkring, så det meste av 2012 
sesongen utgår for meg. For ikke å nevne de EU kontrollene 
som også skal tas i år. Samtidig er det allikevel plass til å 
skrive Spilehjulet. 
 
Tiden endrer driften av klubben også. Det melder seg en ny 
situasjon ved at klubben blir tilbudt å overta veteranbiler. Det 
dreier seg om alminnelige bruksbiler som ikke er verd de store 
pengene, men begynner å bli sjeldne i Norge. 
De er i brukstand , men må allikevel gås over dvs. det må 
brukes penger og dugnad. Vi har nå 2 biler, en Opel og Forden 
som dere så i forrige Spilehjulet. 
 
Kan vi få til en ordning hvor vi har en fast person som blir en Deadline nr  3 – 2012. Ta kontakt med redaktøren 
slags ansvarshavende for den enkelte bil? Jeg vil mene at det 
også sitter spesialister der ute som kan være både rådgivere og 
til god nytte. Si din mening om dette, skriv en mail til 
redaktøren. 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I gamle dager 
Ja , hva er egentlig ” gamle dager” Er det for tretti år siden? 
Eller er det før krigen? Når jeg velger ut bilder til denne 
spalten blir jeg i tvil. Bilde av meg og bilen fra min ungdom 
er det ” Gamle dager”?  Her har dere et eksempel; 
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Familien på tur til 
Lyngdal i 1982 med sin 
Austin Princess 1800, 
1979 modell. 
 
Modellen ble kåret til 
årets bil 1976 

 

http://www.gammelbilen.no/
mailto:redaktoren@veteran.no
mailto:oddarildsu@hotmail.com
mailto:admin@gammelbilen.no
mailto:gsvindland@live.no
mailto:kjell@kjelldreyer.com


SPILEHJULET 2 – 2012  organ for  Gammelbilens Venner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formannens ord

        Bilde fra Sportsvognstreffet på Sola Sjø 13. mai                              Åge Svendsen med sin flotte Dodge 1935, Jærhagen 1.mai 

 
 

Av det som står på programmet fremover, er det spesielt 
to ting som er viktige. Vi står som arrangør av 
Vestlandstreffet 11. august og her er komiteen i fullt 
arbeid med å få de siste tingene på plass, påmelding 
gikk litt tregt, men det ser ut til at vi blir et bra felt. Vi 
får også besøk av en gjeng fra Aalestrup Classic som 
også skal delta i løpet. 

I september skal vi på ny arrangere veteranbilutstilling 
hos Hegre Auto. Her er komiteen i full gang med å 
booke biler til dette. Vi vil til denne utstillingen trenge 
en god del av medlemmene til å være med på diverse 
oppdrag. Så har du mulighet til å stille opp, nøl ikke 
med å gi beskjed til noen i styret, så vil vi formidle dette 
videre til komiteen. 

Vil også ønske alle velkommen til medlemsmøtene 
utover høsten og selvfølgelig til våre uformelle 
søndagsmøter på museet på Bråstein. 

Styret vil med dette ønske alle en fortsatt fin sommer! 

Med gammelbil hilsen 

Odd Arild  

Siden siste Spilehjul kom ut så har vi vært gjennom 
mange ting. I mars hadde vi årsmøte med valg, bra 
fremmøte og god stemning . Vi hadde en utskifting i 
styret da Rune Omarstrand ikke ønsket å fortsette, en 
stor takk til han for hans arbeid i styret. Som nytt 
styremedlem ble Trond G. Rasmussen valgt. Vi 
ønsker han hjertelig velkommen i styret. Styret 
ønsket også å hedre noen personer for deres innsats i 
klubben, disse var: Reidar Fotland, Kåre G. Sem og 
Ole Chr. Simonsen. Vi vil også her få takke dem for 
deres gode innsats. Ellers forløp møte uten noen form 
for dramatikk. 

Vi har ellers vært igjennom en god del arrangementer 
i løpet av våren med deltagelse fra klubben. Vi kan 
nevne: 1.mai Jærhagen, klubbtur til Farsund (omtalt i 
bladet), Riskatreffet, Sportsvognstreff, Torget i 
Stavanger og Nasjonal Motordag for å nevne noen. 

Cab & Co startet opp 11.april og har vært godt 
besøkt med topp på 45 biler, vi har stort sett vært 
heldig med været. Vi håper at medlemmer og andre 
blir med oss også i fortsettelsen. 

Hei alle gammelbilens venner!                                                             
Ifølge kalenderen skal det være sommer nå, men virkeligheten 
sier noe annet. Vi hadde en bra uke i mai med sol og masse 
varme. Men vi lar oss ikke stoppe av små bagateller vi bruker 
bilene som bare det!
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NVMC besøk på medlemsmøte  29.mai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På medlemsmøtet tirsdag 29.mai hadde vi besøk fra Norsk Veteran 
Motorsykkel Club Avd. Sør-Rogaland. Gammelbilens Venner og NVMC 
ønsker et tettere samarbeid, og på medlemsmøtet fikk vi se et utvalg av 
NVMC-medlemmenes  motorsykler, samt høre litt om historien til klubben. 
Kjetil Fuhr presenterte klubben og fortalte om lokalavdelingens historie og 
aktiviteter, samt hvilke typer motorsykler som finnes i klubben. 
                                                                         Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål 

Stig Bjørviks 1954 BMW R67 har blitt restaurert fra et vrak til en perle. 
Eieren fortalte om restaureringen av BMW’en, og hadde også mange bilder 
fra restaureringen i et fotoalbum. Imponerende flott utført arbeid! 

Kjetil Fuhr og Stig Bjørvik presenterte NVMC Avd. Sør-
Rogaland . Vi fikk også høre litt om hvilke motorsykler 
de har og historien rundt disse. 

Terminliste 2012 
Her er en terminliste for sommer/høst 2012 over GBVs 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Du finner alltid oppdatert terminliste på www.gammelbilen.no. Tips om treff og 
arrangementer som bør være med i listen mottas med takk. Send en mail til: admin@gammelbilen.no 

September:
Juli: 

 
-1-2.september: GV helgeutflukt til Sauda/Røldal 

-14.juli: Gladløpet, Stavern. Start kl. 12.00. Arr: LSVK -1-2.september: Norgesløpet 2012, Oslo. Arr: NVK.  
  -15.september: Ekebergmarkedet høst , Oslo 
August: -25.september: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Nytt fra styre, 

kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! -4.august: AMK's Hovedløp, Arendal. Arr: AMK,  
-11.august: Vestlandstreffet. Arr: GV.  -29-30.september: Veteranbilutstilling, Hegre Auto, Sandnes.  
-18.august: Delemarked, Birkeland. Kl. 08.30 - 14.30. Arr: 
AMK. Kontakt: Gunnar Hamre, tlf. 97412124. 

  
Oktober:

-24-26.august: Amcartreff, Kongeparken. Arr. RACC.  
 

-30.oktober: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Nytt fra styre, 
kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! -24-26.august: Jonastreffet, Bakkaåno Camping, Sokndal. Arr: 

Norsk Tempo Klubb    -25.august: Ryfylkeløpet 2012. Arr: Ryfylke Veterankjøretøy 
Klubb.  November: 

-27.november: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Årets utloddning 
med mange fine premier. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. 
Velkommen! 

-26.august: Hafrsfjorddagen. Utstilling i samarbeid med 
Flymuseet og Krigshistorisk Museum. Sted: Sola Sjø v/ 
Flymuseet 

  -28.august: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, 
kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! Desember: 

-9.desember: Julebord på Quality Airport Hotel Sola kl.15:00. Ta 
med familie, barn, barnebarn og venner og kom i julestemning. 
Velkommen!

-31.august-2.september: Volvotreff, Ål i Hallingdal. Arr 
Volvoklubben Norge. 
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Entusiast-treff  1.mai 
Tekst&Foto: Håkon Dale 

 
I år var det 4. året Bilentusiastene arrangerte treff på 
Jærhagen kjøpesenter på Klepp. 
 
Hensikten med treffet er å samle bredden av 
bilentusiaster, gamle som unge, med felles interesse til 
et felles treff. Treffet er åpent for alle typer biler og 
entusiaster i alle aldre. 
Vi mener det er viktig å fokusere på de yngre, for 
ungdommen er en viktig resurs i videreføringen av 
bilentusiasmen. 
Antall deltagere og publikum har økt for hvert år, men 
i år slo det virkelig til, med 369 biler og ca. 1300 
publikummere innenfor porten. 
Arrangørene var på plass kl. 07:00 og satte opp 
sperringer og skilter for å kunne ta imot alle 
besøkende og få til en effektiv og rask håndtering i 
porten. 
Værgudene viste seg fra sin beste side og leverte sol 
og nesten vindstille hele dagen. Det var nok mange 
som ble solbrente denne dagen, men det er vel en pris 
å betale for drømmeværet. 
Ved innsjekk ble bilene registrerte og alle betalende 
tilskuere får utlevert en stemmeseddel der de kan være 
med å stemme fram sine favoritter i ulike kategorier: 
 
-Dekk 1 prisen: Johnny Henden 1998 MB C43 AMG  
-Treffets flotteste: Morten Tønnesen, 1956 VW type 1  
-Tøffeste Rat look: ÅgeSvendsen, 1935 Dodge 
-Fineste lakk: Tine J. Eide, 1996 Opel Omega B stv  
-Heftigste felger:  Stein, 1991 Chevrolet Pickup 
 -Tøffeste stereobygg: Leiv Kåre Larsen, Mercedes              
Benz «Rock Taxi» 
 
Bilene ble bedømt av en jury og premiert i årsklasser 
for hvert 10 år. Det er 3 premier for hvert 10 år. 
Nivået på bilene var jevnt over veldig høyt og det var 
vanskelig for juryene å skille mellom de flotteste, men 
det ble kåret verdige vinnere i alle klasser. 
Speaker, Tom E. Weum holdt publikum oppdatert om 
hvor de kunne finne de forskjellige fasilitetene og han 
holdt også tråbil-løp for ungene, noe som var et 
populært tiltak. 
Opptelling av stemmer og bedømming av biler var 
klart til oppsatt tid for premieutdeling og treffet ble 
rundet av ca. 15:30 og forhåpentlig reiste folk hjem 
med inntrykk av at det var et vellykket arrangement. 
Vil gjerne benytte anledningen til å takke alle 
fremmøtte og ønske velkommen igjen neste år. 
 
www.BILENTUSIASTENE.no 

På Entusiast-treffet får merkeklubbene en fin anledning til å vise seg fram, 
her er de svenskene merkene representert med Volvo over og Gammel-
Saabens Venner under.

Odd Arild Sundsteigen, Tor Inge Fjermestad og Egil Tveit rigger klar 
Gammelbilens Venners klubbstand 

Til høyre: Ekte sommer bil! VW Camper 
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Triumph Herald er en liten to-dørs bil 
introdusert i 1959 av Standard - triumph 
Company of Coventry. Modellen ble 
produsert helt frem til 1971 

Karosseriet var designet av en italiensk

Leiv Erik kjøpte bilen i 2011 på Østlandet og har 
virkelig fått tak i en, etter redaktørens mening, sjelden 
bil.  

Opelen ble registrert første gang 4.12.1951 og fikk 
registreringsnummer F-10593. Det ble Nils Fyrand, 
Ål i Hallingdal som fikk gleden av å kjøre den flotte 
lensmannsbilen frem til 1957. 

Så ble det Steingrim Lagmanndok i Nesbyen som 
overtok bilen og hadde den frem til 1970. 

Så ble den overtatt av Willy Jensen også i Nesbyen. 

1987 ble den registrert på Knut Arntz Krømcke og 
fikk kjennetegn Z-1951. Karosseriet og setene var da 
restaurert. 

I 1997 overtok Vidar Holtung bilen med overhalt 
motor og kingbolter. 

2010 skiftet den igjen eier. Erik Olsen, Moelv solgte 
den videre til Leiv Erik i 2011. 

 

LEIV ERIK LARSEN OG HANS FLOTTE  OPEL OLYMPIA 
1951MODELL  
Tekst og foto: Kåre G. Sem 

Interiøret er enkelt og 
komplett. Motoren er 4 
sylindret på 1,488ccm. 

3 gir og vekten på bilen 
er 920 kg. 

På bilde nederst er det 
en viss likhet med 
Chevrolet. Mye krom. 
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Referat, styremøte Gammelbilens Venner 8.mai 2012  

Nytt fra styret: 
Tilstede: Tor Inge Fjermestad, Odd Arild 
Sundsteigen, Øyvind Flatekvål, Trond G. 
Rasmussen, Gaute Svindland (Referent). 
Referat siste styremøte. Referatet ble gjennomlest.  
Arrangementer sommer/høst: 
Medlemsmøter: Innhold til medlemsmøte i mai. 
Øyvind spør Eivind om å holde lysbilde show fra 
Goodwood. Høsten: Forslag, Krigshistorisk museum ? 
Vanskelig å avtale p.g.a. Jærmuseet må involveres. Odd 
Arild undersøker. Magne Gjesdal bilder fra England, 
London – Brighton? Tor Inge undersøker. ”Nav-robot” 
Tor Inge undersøker. 
Cab & co: 21 biler sist. Flere nye deltok.  
Nasjonal Motordag 6.juni: Cab. og co kjøredag . Tur 
til Stavanger torg/strandkaien. Åpent museum? (sjekke 
med Bmw klubben som har klubbkveld).  
Stavanger Sentrum, Tor Inge og Gaute organiserer. 
(15 biler og motorsykler) Premie: Odd Arild, 
Pressemelding: Ellingsen i RA og Aftenbladet. Gaute 
lager skriv/ pressemelding. Påmelding biler: Tor Inge. 
Motorsykler: Gaute. 
Minneløp 23.juni: Trenger folk til ”småting”, Trond 
stiller. Rundt Oltedal og ender hos Per Nysted, Bryne. 
Vestlandstreff 11.august: Lite påmeldte 26 stk. 2 stk. 
Bergen, 1 fra Haugesund. Resten kommer fra Rogaland. 
(i fjor i Bergen deltok ca. 80 biler)Øyvind sender ut ny 
info til andre klubber. Trond viste logoer og lignende.  
Norgesløpet 2012: Blir utsatt, og slått sammen med 
Sandviken – Sundvolden 1.9-2.9. 
Helgetur 1-2.september: Røldal, overnatting Røldal. 
Besøk til Wee i Frakkagjerd. Ryfylke på søndag. 
Hegre utstilling 29.-30.9.: Lokalet skal bygges om etter 
sommeren, det er mulig vi får mindre plass, ca 10-12 
biler mindre.  Må planlegge med 2 planer. Vi dropper 
programblad p.g.a. usikkerhet om størrelse. Komiteen 
jobber videre. 
Arbeidsfordeling i styret: Trond er med i Løps- og tur 
komitéen. Øyvind er webansvarlig  og kontaktperson til 
andre klubber og blader.  
Spilehjulet: Tilbud fra Land Trykkeri på  Dokka. Pris 
3450,- m/frakt 400 stk. Tillegg for direkte adressering 
850,- + mva. Vi prøver dette for å se kvalitet. Odd Arild 
undersøker mer. (Nå betaler vi ca. 8000,- Digitalpris) 
Undersøke tidsfrister. 
Regnskap: 324 har betalt medlemskapet og 11 er fri 
medlemmer. Informere mer om grasrot andelen. 
Status museet v/Tor Inge: Leif skal ha inn en -41 
Mercedes. Undersøke pris på 40 m2 kunstgress. 
Sølvberget Opelen kan settes på museet. Må lage en 
montasje over historien.  
Status klubb biler: Opelen må fikses for EU-kontroll, 
finne noen til å skru. Kåre holder på med Consulen, 
bremsene. Bestille verksted håndbok.  
Diverse:  
Regalia: Pique skjorter kom i dag. Pris 160,-. Øyvind 
legger ut bilde av regalia på nett siden.  
Delemarked Somaleiren: ? Arrangere eget?  

Samarbeid Norsk Veteran Motorsykkel Club:  
Fellesmedlemsmøte med Gammelbilens Venner. 
Onsdagskjøring felles start. Gaute lager forslag og 
sender NVMC. Invitere til Vestlandstreffet. 
Hjemmesiden / Facebook: Markere endringer på 
terminliste.  
Eventuelt 

Klubbregalia 
Vi har nå fått inn flere fine klubb-effekter 
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Fortsetter neste side

 Medlemsprofilen: Charles Ramsey  

For tiden er Charles sterkt engasjert med å få Mercedesen på veien i god teknisk 
stand.  Jeg startet med å spørre ham om hvor mange biler han hadde hatt frem til 
nå. 50-60 biler har vært innom min adresse svarte han. Oj! Her har vi med en ekte 
bilentusiast å gjøre. 

Etter hvert kommer det frem at biler alltid har vært på dagsordenen. Som liten, på 
biltur med familien, ramset han opp bilmerket og andre ting som gjaldt de bilene 
de traff på veien. Det må ha vært tøft for foreldrene og konstant høre Charles 
snakke om biler.   

Vi starter med å presentere hans Mercedes Benz 220 S 1962 

 

Mercedesen er bruktimportert i 1965 og første eier var en revisor på Storhaug i Stavanger. Charles valgte det 
første nummeret bilen fikk i Stavanger L-2931, da han fikk av RE- skiltet som stod på da han kjøpte bilen.  

Det viste seg etter hvert at bilen trengte en grundig gjennomgang. Det gjaldt både bremser, hjuloppheng og mye 
annet. Krommen er bra og den er pusset opp innvendig. Er det noen som kjenner seg igjen? Problemløser og litt 
klokere for hver oppgave som blir løst -og den herlige følelsen når prosjektet blir gjennomført bra! Bildene taler 
for seg. 

Tekst og foto. Kåre G.Sem 
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Fortsettelse Charles Ramsey 

 

På bildene over kan vi beundre et godt restaureringsarbeide i kupeen. Karosseriet er slett og pent og glir over i 
all krommen bak. Og Charles har flere biler som får hans oppmerksomhet.  

Han og noen ” likesinnede kamerater ” har leid seg inn i et godt lokale på Tjelta. Her har de god plass til å 
arbeide og pleie sine biler. For tiden er det en Hillman 1965 modell og noen Triumpher som opptar ham mest. 

Bilen på bilde til venstre er en Hillman Super Minx 
som ble lansert på slutten av 1961. Dette er en 1965 
modell som har gått i Egersund fra sin første dag. 
Charles er eier nr.2. 

Bilen er i god stand og tas ut ved enkelte løp og 
arrangementer.  Snakkes det om originalbil, må 
denne være et godt eksempel på det. 

Hillman Super Minx var en bil fra det engelske 
Rootes konsernet. Denne var en større utgave 
Hillman Minx som var produsert i mange år. 

 Triumph har lenge vært et merke som Charles har 
stor interesse for. Det er derfor et stort prosjekt på 
gang for å kunne stille med en original kabriolet og 
en saloon av Triumph Herald.  

 

Til venstre kan vi se hvor langt han er kommet med 
prosjektet. Det er ikke tvil om at her jobbes det 
seriøst med hver detalj som igjen vil avspeile seg 
når bilene kommer på veien. 

Charles er aktiv i klubben og er lett å komme i 
kontakt med. Ta en tur til Bråstein på søndager så 
treffer du ham og kaffekoppen, for ikke å glemme 
vaflene. 9 
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Gammelbilens Venner på Farsundstur  
 
  

 
Tiden var kommet for vår etterlengtede vårtur til 
Sørlandskysten. Klokken var 9 lørdag morgen den 
5.mai. Det var kjølig i været, men opphold. Bilene var 
snart klar for turen, de siste informasjoner blir gitt. Vi 
var 12 biler som optimistisk startet på ferden sør. 
Vi var ikke kommet lengre enn Figgjo før snøen kom, 
men vi satset friskt og fortsatte utover Høg-Jæren. 
Like før vi kom til Brusand satte det inn med et kraftig 
haglvær (jeg kjørte åpen bil og merket haglkulene slå 
mot meg ), men like etter var solskinnet igjen fremme. 
Vår første stopp for dagen var en liten vannepause like 
etter Egersund. Lunsjen ble inntatt i det fri innerst i 
Jøssingfjorden like ved den idylliske Helleren. Her satt 
vi godt med flott sol , men som tidligere så innhentet 
været oss og vi måtte pakke ned mens snøfillene gjorde 
seg gjeldene.  
 
Vi fortsatte videre sør gjennom Flekkefjord og videre ut 
på E-39 mot Fedafjorden. Jeg hadde alle bilene bak meg 
til vi var i tunnelen før fjorden for her fulgte hele rekken 
bak meg feil bil og havnet i Kvinesdal. 
Men etter en telefon så var dette oppklart og vi fikk 
samlet troppene igjen. Vi svingte av E-39 mot Lista Fyr. 
Først litt dårlig vei grunnet veiutbedring, men videre 
gikk det på bra grusvei mot Lista Fyr. Her ute blåste det 
kuling så det ble en heller kald opplevelse. 
På vei fra Lista Fyr var vi innom en butikk i Vanse med 
det treffende navn Trunken. Her selger de alt av 
amerikanske ting og tang. Vi fortsatte videre mot 
Farsund Fjordhotell for innsjekking. Etter innsjekking 
var vi klar for å dra mot Ole Chr. sin hytte for grilling. 
Hytten ligger nydelig til inne i Lenefjorden. Her var det 
griller, bordoppdekning og eller alt som trenges for å få 
en vellykket grillkveld.  Stor takk til Ole Christian og 
Ruth for deres gjestfrihet. 
Tilbake på hotellet var det tid for avslapping i baren med 
prat og brus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lunsj ved Helleren i Jøssingfjorden 
 
 

 

Flott beliggenhet på hytta, med finbil parkering 

Bilde under fra grilling 

  
Sikten var ikke den beste ut frontvinduet Kjølig vind ute ved Lista Fyr 
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 Etter en god natts søvn startet vi søndagen med en god 

frokost. Dagens program var besøk på et privat museum i 
Lyngdal. Vi hadde avtalt å treffe Ole Christian kl.11 i 
Lyngdal. Vi samlet troppene og  klargjorde  bilene for 
turen. Det var ca. en halvtimes kjøretur fra hotellet i 
Farsund til museet.                                                                     
Dette museet lå på hjemmegården til eieren Jan Arvid 
Lindland. Det var et praktbygg som møtte oss der. Første 
etasjen var viet til biler og bilrelaterte ting. Her hadde vi 
deler av bensinstasjon med skranke, pumper og det som var 
ellers på denne tiden. Bilparken varierte fra sportslig Cobra 
til gamle pick up`s. På utsiden av bygget stod det utstilt en 
god del gamle Brøyt gravemaskiner og en buss.                       
2.etasje bestod av mengder av gamle stuer, klasserom, 
landhandel og mye tilhørende utstyr. Dette var et meget 
flott museum med mange gamle ting som han hadde tatt 
vare på fra slektninger etc. Etter å ha takket Jan Arvid for at 
vi fikk lov til å komme på en søndags formiddag,  bar  turen 
hjemover. Noen stoppet på Kvinesheia for en matbit mens 
andre dro direkte hjem. Turen gikk knirkefritt uten noen 
form for uhell. 

Tekst og foto: Odd Arild Sundsteigen 
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Årsmøte 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag 24.mars ble det avholdt årsmøte i Gammelbilens 
Venner. Ca. 50 medlemmer møtte opp på Bråstein denne 
kvelden, og mange ankom i gammelbilen i det fine 
været.   
Referat:  
Formann Odd Arild Sundsteigen ønsket velkommen, 
møteinnkalling ble godkjent uten anmerkninger. 
 Halvard  Nordahl ble utropt til møteleder. 
 Referent: Gaute Svindland 
Godkjenning av ref. og årsberetning.  
Begge deler ble godkjent uten anmerkninger. 
Regnskap:  
Møteleder gjennomgikk regnskap. Balanse og 
revisorberetning ble godkjent. 
Valg:   
Gammelbilens Venner:  Mange ankom i gammelbilen i det fine været 
Rune Omarstrand går ut og Trond Rasmussen ble valgt 
inn som styremedlem. Gaute Svindland ble gjenvalgt 
som sekretær. Se årets styre på side 2. 
Rogaland Bilmuseum:  
Hele styret ble gjenvalgt. 
Valgkomiteén:  
Ble gjenvalgt. 
Det ble delt ut 3 innsatspokaler: Reidar Fotland, Kåre 
G. Sem og Ole Christian Simonsen. 

Tidligere GM-forhandler Ivar Sunde mellom to gamle kjenninger fra 
sortimentet, sin egen 1984 Rekord og Henrik Slettebø’s Rekord C. 

Formann Odd Arild Sundsteigen takker Rune Omarstrand 
for sin innsats i styret 

Kåre G. Sem har vært redaktør for Spilehjulet i 10 år, og 
får her innsatspokal for flott utført jobb! 

 

Ole Chr. Simonsen er en av grunn-
leggerne i klubben og har i årenes løp 
vært sentral i mye av klubbens aktiv-
iteter. Utenom å ha vært mangeårig 
styremedlem, har han vært en av 
pådriverne  ved utstillingene og ikke 
minst Cab&Co! Han har også invitert 
til mange turer med grillfest på hytta 
på Holmane, og fortjener absolutt en 
innsatspokal etter alle disse årene!  

Reidar Fotland stiller alltid opp 
når det trengs hjelp til noe i 
klubben, både ifm. arrange-
menter, praktiske gjøremål og 
ikke minst for museet. Dette 
resulterte i velfortjent 
innsatspokal! 
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Nasjonal Motordag 2012
Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 

 

Årets Nasjonal Motordag var den tredje i rekken, det to 
foregående årene har vi vært med på arrangementer i Sandnes 
Havn og på Sola sjø. Nytt fra i år er at Nasjonal Motordag skal 
være en fast dato, 6.juni. Dette for å samkjøre med de andre 
skandinaviske landene. Dermed vil det oftest være en ukedag vi 
skal markere hobbyen vår, noe som kan være utfordrende hvis vi 
skal mobilisere til stormønstring som i fjor. I år havnet 6.juni på 
en onsdag, noe som passet bra i forhold til våre onsdagsturer. 
Cab&Co møttes som vanlig på Bråstein, og kjørte inn til 
Stavanger hvor de tok oppstilling på Strand-kaien. En del biler fra 
Stavanger hadde møtt fram på kaien allerede, det ble ca. 35 biler i 
det fine været. Her ble det masse bilprat og noen forbipasserende 
fikk også beundre kjøretøyene. Ved oppmøte på Bråstein var det 
en gruppe fra Mercedes Benz klubben i Nederland som besøkte 
museet. De var på Norgestur for å feire Mercedes SL’s 60-års 
jubileum, og skulle overnatte på Sola Strand hotell denne natten. 
En del av bilene fra Strandkaien kjørte derfor ut til Sola for å 
besøke dem etterpå, og det ble et hyggelig møte med de 
nederlandske MB-entusiastene. Biler ble beundret, kontakter ble 
knyttet og visittkort utvekslet, det ble en flott avslutning på en fin 
Nasjonal Motordag! 

Vi tok først oppstilling på Strandkaien ved fisketorget, men ivrige vakter 
fra det private parkeringselskapet henviste til plassen lenger nord på 
kaien. God plass her også, men lite publikum. 
Under: Leif Skares flotte 1952 Mercedes Benz 220 Cab er ferdig i år 
etter flere års restaurering. 

 

Over t.h: Noen av hollendernes biler på Sola Strand hotell, MB 300SL og 220 
Cab. Det var mellom 15 og 20 biler som var med på norgesturen. Turen ble 
organisert av Scandinavian Oldtimer Tours som drives av Hans Vergouwe og 
hans norske kone. De har spesialisert seg på turer for klassiske kjøretøyer både 
til Skandinavia og ellers i Europa, og arrangerer mange turer hvert år. 

Til venstre: Aage Svendsen eier to 30-talls Dodge, to biler som vakte stor 
interesse hos de besøkende fra Nederland. Aage hadde med seg begge bilene 
denne kvelden, både 1933 Strømmen Dodge og 1935 Dodge Pickup. Begge bilene 
er bygget i Norge, Aage forteller her om bilenes historie til interesserte 
entusiaster. 
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En ting er sikkert, bilen måtte ut til folket og 
produseres i mengder, Det ble tilsynelatelse en 
vinn-vinn situasjon. 

på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia  

på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia  

 

Bildesign –en fundering fra en amatør 

 

Vi går inn i 1933 og vi vil igjen oppdage at det dreier 
seg om de samme elementene, nemlig endring av 
radiatorkappen. Grillen begynner å bli en vesentlig del 
av designen som nå har gitt seg et utslag med 
helningen hvor den legger seg bakover. 

Muligens 1933 er det siste året hvor ”kassebilene” får 
sin facelift.  Jo! Nå var det på tide å endre på skjermene 
som har hatt sin hensikt å skjerme mot sølesprut fra 
hjulene. Nå får de skjørt mot sidesprut.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

På bildet under har vi en Ford buss, antakelig 1933.  
Her kommer det godt frem hva vei utviklingen går 
Dodgen fra 1932 har ikke enda fått sideskjørt.  

Nå er bildesign kommet på banen og det blir 
spennende å se hva tid neste trekk blir. 

Tekst: Kåre G. Sem 

Y 1932 modell. Som vi så i forrige 
nummer var Ford alt i gang med ny 
  Her ser viet godt eksempel hvordan vi får endringer i ”små -    

doser” . Skjørt på skjermene og ny støtfanger. Og 2 vindus-
pussere mot 1 på 32-modellen 

Foto: Odd Arild Sundsteigen 

 Bildene er hentet på 
nettet hos Wikipedia, the 
free encyclopedia  
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Gammelbilens Venner drar på tur til Røldal 1-2 september 
Etter en kjempe tur i vår (se omtale annet sted i bladet) 
drar vi 1.september på en ny tur. Denne gang ønsker vi å 
utforske nord-fylket. 
Vi starter fra Esso stasjonen i Tjensvollkrysset klokken 
09:00 og drar nordover til Mortavika hvor vi tar ferjen til 
Arsvågen. Herfra kjører vi til Frakkagjerd  hvor vi skal 
besøke Rolf Wee sitt nye museum. Han har en av 
Norges største samlinger av kjøretøy ( ca. 140 ) pluss et 
jagerfly. 
Etter dette besøket drar vi videre mot Sauda for å kjøre 
over fjellet mot Røldal, hvor vi skal overnatte. 
Vi skal bo på Hordatun Hotell. Pris for overnatting: 
    Dobbeltrom kr 1090,- enkeltrom kr 990,- 
Vi vil her ha en felles middag på kvelden. Hotellet tilbyr 
innendørs parkering. 
Etter en god natts søvn drar vi sørover mot Stavanger. Vi 
kjører via Ryfylke med en tur over fjellet til Gullingen 
hvor vi skal spise lunsj/middag. 
Vi tar Tauferjen/Oanesferjen hjem. 
Bindende påmelding innen 1.august til Odd Arild på 
mobil 45416436 eller mail post@gammelbilen.no 
 

Her er noe av det du kan se på Rolf Wee sitt museum 

Bilde av Hordatun Hotell og utsikten over Røldal 

 

 

 

 

Bilder fra sommertur over Suleskard 



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 

Ford pick up F1 1950 

Ford pick up F1 1952 
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