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Nå er det fremdeles lett å være 
redaktør. 
Denne gangen blir det en del 
stoff om årsmøtet. 
Oppmøte av medlemmer på 
klubbkveldene er fremdeles på 
topp.   

 
I mitt innlegg i forrige nummer var jeg innom 
hjemmelakkering  
”Sparkling ja! Og sliping som skal gi lakkeringen et godt 
utgangspunkt. Det er en utfordring. Etter et år eller to 
kommer slipesporene frem igjen. Det virker som 
materialene jeg har brukt synker slik at underlagets 
skavanker kommer frem igjen. Jeg har lest meg litt opp på 
dette og kommet frem til at det muligens er meg som må 
skjerpe meg litt med forarbeidet. Å slipe slipesporene i 
sparklet med et finere papir i stedet for å bare sparkle over 
igjen er muligens løsningen. Et råd jeg har fått er å bruke 
2k  sprøytefiller. Jeg får også bli mer konsekvent med å 
bruke riktig kornstørrelse på slipepapiret.” 
 
Til min store overraskelse så dukket det opp en 
representant for lakkering på forrige medlemsmøte. Han 
hadde lang erfaring og tok for seg de utfordringene som 
jeg slet med. Sikkert andre også, for lokalet var fullt. 
 
Ta en rustet skjerm som det er sveist i. Jeg vil nå gjøre 
følgende: 
Slipe bort gammel maling og rust. Pusse den ren med myk 
slipeskive.  
Smøre med Epoxy antirustmiddel og pusse dette med myk 
slipeskive. 
Grunne med 2 komponent grunning og sparkle ujevnheter. 
Videre vil jeg være bevisst med valg av slipepapir. Først 
80, så 120 for så å øke med 100 videre. Eksempelvis til 
220 og 340. 
Så en 2 komp. pussegrunning. Alle lag må få tørke godt.  
Og så sprøyte lakken. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Redaktørens ord 

I Gamle dager var det ut på tur. Her ser vi far til Terje 
Gundersen med Reo 1937 modell.  
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!                                                              
Så har vi begynt på et nytt år med nye sjanser og muligheter. Det er 
kaldt ute, men vi vet at om kun kort tid så kommer nok varmen og 
lysten til å sette oss i bilene. Som alle år så er det mye som skjer 
utover våren, ikke alt rekker vi over, men en del klarer vi. 

Det er bare en drøy måned til så starter vi opp igjen med 
Cab&Co, 10.april går startskuddet. Men før den tid så 
er det klart for årsmøte. Vi har i år måtte ta årsmøte en 
uke tidligere en planlagt pga. påsken. Valgkomiteen har 
sine innstillinger klar så en trenger ikke frykte noe med 
å møte opp. Heldigvis har det vært uten problem å få 
folk til å stille opp til verv i styret. Fjoråret ga oss et godt 
overskudd, så økonomisk har vi så vi  klarer oss. Besøket 
på museet gikk noe ned iforhold til året før, men da 
hadde vi god dra hjelp av omtaler i aviser. Så her er det 
bare å stå på å markedsføre oss, det hjelper. 
Årets vårsesong har mye spennende for de fleste, flere 
treff, turer og møter. Årets Norgesløp går av stabbelen i 
Kristiansand 1.juni, så da er jo muligheten til å delta 
uten en for lang kjøretur. Vestlandstreffet er 22.juni og 
går fra Etne og inn til Skånevik, ca 5-6 mils  kjøring. 
 
Vi vil også i prøve med helgeturer, årets første går 25 
mai og er lagt til Sirdal/Lysebotn (se mer info annet sted 
i bladet). Vi skal også ha en grillkjøretur ned til hytta til 
Ole Christian 15.juni, håper at mange benytter denne 
anledningen. Det er parkering til mange biler, så her er 
det bare å stille opp. 

Vi vil i løpet av våren ha en dugnad i området rundt 
museet på Bråstein, kun enkel opprydding og liten 
oppfriskning ute. På delelageret vil det også bli foretatt en 
opprydding slik at vi får en bedre oversikt over hva vi har 
og hva som kan kastes, noe vil bli tatt bilder av å prøve å 
selge dette på nett etc. Vi har vært så heldig og fått 3 
mann som har sagt seg villig til å være med på dette. 
Ellers er det med glede vi ser at så pass mange av våre 
medlemmer kommer på våre medlemsmøter, i januar var 
det ca. 80 mann innom. Våre uformelle møter om 
søndagen er også et meget populært sted. Antallet stiger 
stadig og praten går livlig for seg. Vi setter stor pris på de 
som frivillig tar seg av den daglige driften på museet. 
 
Ellers så vil jeg takke alle medlemmer for hjelp og støtte i 
året som har vært, uten dere så hadde vi ikke klart å 
avvikle alle våre arrangementer. 
 
Så vel møtt på årsmøte og på søndagstreff på museet. 
 
Med gammelbil hilsen 
 

Odd Arild 

Minneord  Kåre Inge Olsen 
Det var med sorg vi tok i mot budskapet at Kåre Inge var død 24.november. Han ble 71 år. 
 
Vi i klubben hadde gleden av hans flotte innsats som revisor. 
Vi hadde gleden av å ha både han og hans kone Inger Marie med på mange turer både 
innenlands og utenlands. 
 
Vår medfølelse går til hans kone Inger Marie og resten av familien. 
 
Vi lyser fred over hans minne. 
 
Styret i Gammelbilens Venner 

Skudefestivalen 5 og 6 juli 2013                                                                     
Vi har blitt invitert til Skudesneshavn under Skudefestivalen til være med på en bilutstilling som skal forgå i parken i 
Skudesnes. De regner med at det er plass til 20 – 30 biler. Det er også en mulighet for overnatting i området. Så hvis du har 
mulighet så håper vi at dere stiller opp med gammelbilen. Har du spørsmål så ta kontakt med Odd Arild på mobil 45416436 
eller til Nils Moi på mobil 41272576
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Tekst og foto:Odd Arild Sundsteigen                                              

I sist nummer av Spilehjulet fortalte jeg fra vår tur til 
Bornholm. Det sluttet med at vi tok hurtigferjen over til 
Sverige og Ystad. Fra Ystad kjørte vi nord-østover opp mot 
vårt hotell i Sølvesborg. Veistandarden i Sverige er meget 
bra og passer godt for våre veteranbiler. Det var 
oppholdsvær hele strekningen. Vi nådde hotellet ut på 
ettermiddagen, et flott hotell beliggende helt ute ved 
sjøkanten. Etter innsjekking tok vi oss en tur ned til 
havneområdet for det var underholdning fra en utescene. 
Etter å ha fått i oss noe av den lokale kulturen var det tid for 
middag. Det var ikke mange restauranter og de som var 
hadde ikke bord, så da måtte vi til å lage oss plass(se bilde til 
høyre). Etter at vi hadde inntatt en bedre middag satte vi oss 
i resepsjonen og pludret litt om ting og tang. 

Etter en god frokost så var vi klar til neste etappe på vår tur. 
Denne dagen skulle ende opp i Varnamo. Før vi kom så langt 
så hadde vi en del plasser vi ville innom. Turen nordover 
gikk på flotte veier tilpasset våre kjøretøy. Første mål for 
dagen var kjøretur til Kosta, det er her de lager krystall. 

Noen fikk shoppet litt, mens andre benyttet tiden til å 
strekke på beina. Vi fikk også inntatt oss en god lunsj før vi 
satte oss i bilene for å kjøre videre nordover. Været denne 
dagen var nokså skiftene med både sol og litt regn. Vi måtte  

ha noen småstopper underveis da bilen til Oscar var veldig  

glad i det svenske vannet. Etter noen timers kjøring nådde vi 
vårt andre mål for dagen, nemlig Smålands bil-musikk- og 
leksaksmuseum i Rydaholm. Dette var et meget flott museum 
med mange artige ting. På utsiden hadde de et eget kapell 
som var meget flott. Inne var det mange flotte biler, et eget 
delesalg og egen antikkbutikk. Dette museum er såpass bra 
at jeg vil komme tilbake med en lengre artikkel i et senere 
nummer av Spilehjulet. Etter at besøket var over gjorde vi 
oss klar til å kjøre siste etappe for dagen. Ferden nordover 
gikk på hovedveien, men trafikken var ikke så stor så det var 
ikke problemer med å holde grei marsjfart. Vel ankommet 
hotellet i Varnamo sjekket vi inn og fikk oss en liten 
avslapping. Biltema var nærmeste nabo, så jeg fikk bunkret  

 

litt motorolje til resten av turen. Etter en liten runde med 
«teambuilding» på Leif og Brit sitt rom, så var det tid for 
middag. Kveldene går fort når en sitter og har det hyggelig 
rundt middagsbordet.     

Ny dag og nye mål som skal nås. Dagens etappe går via 
Trollhattan og videre til Strømstad for ferjetur til Norge. 
Kjøreværet denne dagen var bra. Jeg hadde ønske om å 
besøke SAAB sitt bilmuseum, som sagt så gjort. Etter mye 
frem å tilbake så ble jo som de fleste vet museet reddet fra å 
bli solgt ut. Her var det mye fint å se både av gammelt og nye 
biler, flere konseptbiler som de fleste ikke hadde sett. En 
artig liten doning var en gammel SAAB 96 med to motorer, 
til sammen utgjorde dette ca 150 HK. 

Historien fra en nydelig sommertur til Bornholm del 2 

Ivar er med å lage plass til oss for middag

SAAB bilmuseum 

Dagens slagplan legges 

Utlufting etter en lang dag på veien 
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Bornholm forts.                                                                              

Etter museumsbesøk så var det på tide å komme seg mot 
Strømstad. Vi valgte å legge veien ut mot kysten og følge 
denne opp mot Strømstad. Dette området er jo et av de fine-
ste plassene å kjøre i Sverige. Vi var innom Smøgen, Fjellba-
cka og flere flotte perler. Været gjorde også sitt til at det ble 
en meget flott kjøretur. Vi hadde ferjeavgang fra Strømstad i 
kveldingen, dette gjorde også at vi kom sent frem til hotellet i 
Stavern. Et meget ærverdige og flott hotell. Vi fikk oss noen                  

 

 

  

 Etter to vellykkede turer i 2012, så prøver vi igjen med å 
invitere til ny helgetur. Turen denne gang er lagt til slutten av 
mai. Vi starter fra Rogaland Bilmuseum på Bråstein kl.11:00.  
Turen går via Helleland og Tonstad, deretter opp til hotellet. 
Vi finner en passende plass underveis hvor vi spiser vår 
medbrakte lunsj. 

Vi skal bruke Sirdal Høyfjellshotell som overnattingssted. 
Prisen er kr 550,- pr.person inkl. frokost. Vi spiser middag på 
hotellet, her har vi fått en 2 retters middag til kr 325,- 

Lørdag ettermiddag har vi lagt opp til litt sosialt med 
innlagte konkurranser, det er et flott turområde like ved 
hotellet, så hvis dere ønsker det så er det bare å ta en fin liten 
spasertur før middagen. Etter middagen vil det bli 
premieutdeling til de beste på dagens aktiviteter. 

fine timer rundt på kaiområdet i Stavern. Vi fikk også en flott 
omvisning i den nedlagte militærleiren av tidligere soldat 
Hallvard. Etter en god natts søvn i en fantastisk god seng så 
bar det hjemover på siste etappe mot Stavanger. Været denne 
dagen var ikke av det beste, mye regn tidlig på dagen, men 
bedring utover dagen. Turen forløp uten uhell helt til det stod 
12 mil igjen, da ville ikke Mercedesen til Oskar mer, så det 
ble slep hjem. Det er første gang vi har vært med på en såpass 
lang tur med veteranbil, men det skal gjentas. Tilslutt vil jeg 
gjerne få takke Leif og Brit for meget god kartlesing og et 
godt veivalg, flott opplegg og hyggelige reiseselskap.              

 

 

 

 

Etter frokost søndag drar vi fra hotellet og kjører ned til 
Lysebotn, dette er en flott tur både ned og opp. På vei opp så 
stopper vi på Ørneredet for en kikk på utsikten, og kanskje 
en kopp med noe varmt å drikke. Etter dette kjører vi 
hjemover via Hunnedalen med innlagt stopp for å spise 
middag på Byrkjedalstunet. 

Påmelding innen 1.mai til mobil 45416436 eller til mail 
post@gammelbilen.no, vi har forhåndsreservert en del 
hotellrom så vær raskt ute før det blir fullt. 

Trenger dere mer informasjon så er det bare å ta kontakt 
med Odd Arild på mobil 45416436. 

         

 

Helgetur til Sirdal/Lysebotn 25-26 mai 

Svensk Hot Rod utgave av Lloyd 

Ørneredet 

Byrkjedalstunet 

Studie av hest i Stavern 
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Foto:Odd Arild Sundsteigen 

Cab & Co-sesongen startet 10.april kl 18:00, og her har vi 
en liten bildeoversikt over litt av det vi har fått sett i løpet 
av sesongens 27 utflukter. Vi har vært i fra 3-45 deltakere 
på disse turene. Det er med glede vi ser at stadig flere 
oppdager gleden med disse onsdagsturene. Vi vil også 
benytte anledningen til å takke alle som velvillig har tatt i 
mot oss. 

En stor takk til Ole Christian som stadig finner nye plasser 
for oss å besøke. Vi ser frem til at en ny sesong.  

Her er vi på besøk på TS Museet på Tjelta

På besøk hos Jostein Reianes på Mosterøy 

Årskavalkade fra sesongen 2012 med Cab & Co

6
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Sportsvognsklubbens nye lokaler på Klepp 

 

 

TS Museet på Tjelta 

Grilling på Mosterøy 

Jazzloftet hos Per Nysted på Bryne 

 

På besøk hos MG klubben på Soma 

2 glade herrer på besøk i Paradise Garage på Nærbø 
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Terje Gundersen og hans Mercedes Benz L-406 
småbuss, ombygget til campingbil 
Småbussen fra 1967 har hatt flere eiere. Rutebileier Steinar 
Trones i Namskogan kjøpte 16-seteren til sin bussdrift tidlig 
i 1967, og bussen gikk visstnok i skolebarnkjøring mellom 
Smalasen og Namskogen i N.Trøndelag. 

Disse småbussene på mercedeschassis var relativt tallrike hos bussoperatører og drosjeeiere på -60 og -70 
tallet. Nesten ingen har overlevd.  

De ble levert med varierende akselavstander og totallengder fra 480 til 650 cm., noen med forhøyet tak og 
overlysvinduer. De små motorene var imidlertid et problem i bakkelandet Norge, spesielt var dieselmotoren på under 2 
liter nesten ikke til a komme fram med. Det er vel derfor rimelig å anta at sjåførene ikke var særlig begeistret for typen. 
Bussene representerer likevel et lite kapittel i rutebilhistorien som jeg mener det er viktig å ta vare på. På sikt er det 
derfor meningen å tilbakeføre bilen til buss med 12 til 16 seter.. 

I 1985 ble motoren på 1988 cm3 byttet til en større 2400 cm3 motor,  og girkasse ble også skiftet . I tillegg fikk 
den montert bremseforsterker (hydrovac). Da jeg kjøpte Mercedesen i 2001 var den i dårlig forfatning og større 
reparasjons- og restaureringsarbeider måtte til . Fra 1981 var bussen  lys grå med grønt tak, omlakkert fra den 
opprinnelige lys gule fargen med mørk blått skjørt og mørk blå stripe langs takbuen. Nylig ble den lakkert i den 
opprinnelige gule fargen.  

Småbussen fikk bygget karosseriet med aluminiumsplater og glassfiber pa T- profiler av stål hos Viggaklev. 
Glassfiber i hjørner og takender var en teknikk som Viggaklev var først ute med på busskarosserier. På T-profilene er det 
skrudd fast treverk til feste for innredning og lister. Gulvet var lagt med smale 1-toms gulvbord med belegg. Mye av dette 
treverket var råtnet og det var rustskader både under gulvet og i deler av fronten og i framdørene. Videre var det mye 
mekanisk på bussen som måtte repareres eller skiftes.   

 I dag benytter han bussen til turer, den er nå i tipp topp stand etter motoroverhaling i 2009. 
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Terje har stor glede av bobussen. Den er rett som det er i Sirdalen hvor Terje  kan overnatte på fjellet. 

Som vi ser på bilde under til venstre har han god kjørekomfort og en liten kjøkkenseksjon til matlaging. 

 

 

  

Velkommen 
inn! 

Vogna er 
romslig med 
sovebenk og 
sidesete med 
sikkerhetsele. 
Det er endatil 
toalett  

Er ikke bakstussen herlig?  Runde hjørner slik som en buss skal ha. God 
plass til bagasje.  

Bakdøren benyttes også som utesofa eller spisebord når været er bra. 

Da vi går ut etter  omvisningen kommer det fra smilende  fra Terje ” Hva 
an ikkje bra vell !”  
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   CLASSIC MOTOR SHOW N.E.C 2012 

	

Det årlige Classic Motor Show som arrangeres i 
National Exhibition Center i Birmingham, England 
er blant verdens største messer for klassiske 
kjøretøyer. I de 11 hallene var det utstilt over 1400 
biler og 350 motorsykler, samt stands for alle typer 
firmaer i bransjen, delemarked og underholdning. 
Her kan du se håndverkere i arbeid i et Restoration 
Theatre hvor de jobber på biler og former karros-
seriplater, treffe gamle storheter fra racing-
historien, se karene fra Wheeler Dealers i aksjon, 
se film i en gammel kino-buss, og mye annet kjekt. 
Nesten 60000 besøkende var innom i løpet av 
helgen 16-18.november. 

Ikke bare engelsk 

De fleste kjøretøyene blir utstilt av merkeklubber 
som lager flotte stands. Her treffer vi hyggelige og 
entusiastiske representanter for klubbene som mer 
enn gjerne vil prate om merket og bilene sine.   
Det er naturlig nok mest britisk, men merker fra 
hele verden er representert. Her var det merke-
klubber for bl.a Volvo, Borgward, Renault, 
Mercedes Benz, BMW, Lancia, Bugatti, Ferrari, 
Fiat og mange andre. Det var også store avdelinger 
for amerikanske biler, nyttekjøretøyer, militær-
kjøretøyer og mikrobiler for å nevne noe. Det skal 
godt gjøres å ikke finne  noe man liker her. Vi var 
på utstillingen 2 av de 3 dagene og rakk ikke over 
alt sammen.  Det er flere kafeer og barer i hallene, 
så det er mulig å få seg en matbit og en pint når 
man trenger å hvile beina litt.. 

Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 

Over: Fisher Restorations har spesialisert seg på restaurering av Alvis, og hadde blant 
annet denne flotte 1937 Alvis Short Chassis Van Den Plas Tourer på sin stand. 

 

Til venstre: Dette er ikke en tidlig 
30-talls bil av amerikansk opphav, 
men faktisk en 1931 Volvo PV 651! 
Volvo er populære i England, da 
spesielt P1800 og Amazon.             
På Volvoklubbens stand fantes det 
også 740, PV 444, 140 og 240 serie 
blant utstillingsobjektene. 

Over til venstre: 7 slike kinobusser på Bedford chassis ble bygget på 60-tallet. I denne 
bussen er det 22 sitteplasser. Kinomaskinisten satt oppe i kuppelen. Mer om denne 
bussen kommer i en senere utgave av Spilehjulet. 
Over til høyre: 1932 Morris T2 Breakdown Truck 
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   CLASSIC MOTOR SHOW N.E.C 2012 
	

Stolt racinghistorie 

Motorsport er populært i England, og landet har en 
lang og stolt racinghistorie. Store navn som 
Cooper, Vanwall, Lotus, Brabham, Lola og 
McLaren er noen av produsentene  som har gjort 
det godt på løpsbanene opp gjennom årene.  For 
ikke å glemme alle fabrikkracerne fra de store 
bilfabrikkene. Modeller som Ford Lotus Cortina, 
Mini Cooper S, Hillman/Sunbeam Avenger Tiger, 
Ford Escort BDA og Jaguar D-type var alle 
representert på utstillingen. 
Men det er ikke bare engelskmennene som har 
stolt racinghistorie. Tyske bilfabrikanter har også 
med stor suksess satset mye på motorsport i årenes 
løp. Sølvpilen-racerne fra 30-tallet gjorde rent bord 
på racerbanene, og å se en Auto Union Type D på 
nært hold er bare fantastisk. Bare lyden fra den 
kompressormatede V12-eren på frieksos manglet... 

Biler fra filmhistorien 

 Et av årets temaer på Classic Motor Show var 
biler fra film- og TV-historien. Ingen kan vel se en 
Aston Martin DB 5 uten straks å tenke på  James 
Bond! 
Flere Bond-biler var utstilt, det samme var 
Mustangen fra Bullitt, Mini’ene fra The Italian 
Job, og ikke minst, Volvo P1800 fra The Saint. 
Den utstilte Volvo’en var faktisk den originale 
bilen som Roger Moore kjørte i TV-serien. 
Skjebnen til denne bilen har vært ukjent i mange 
år, helt til den ble funnet opprustet og forlatt på en 
gård i Nord-Wales. Stort sett hele karosseriet er 
skiftet, heldigvis var chassiset det som var best på 
vraket. Som du kan se på bildet under så fremstår 
den etter restaureringen som ny. 

 
Over til venstre: Vanwall «Sigar-racer» , F1 verdensmester- bil i 1958. 
Over til høyre: Bentley Thunderbolt fra 1926. Med 27 liters V12 flymotor og 1550 
fotpunds dreiemoment satte denne bilen 10 fartsrekorder i sin tid. 

Over:Tysk racing historie. Auto Union Type D fra 1938-39 gjorde sammen med Mercedes 
Benz’s sølvpilen racere rent bord på racebanene på 30-tallet. Denne har en kompressor-
matet V12 motor på 3 liter som yter 485hk. 

 

Over: Fabrikkracer; Hillman Avenger Tiger var merkets heftigste utgave på 70-tallet. 

Å plukke ut bilder fra en så stor utstilling er en 
utfordring, jeg kunne fylt 2 hele nummer av 
Spilehjulet med biler som er verd å vise frem. 
Det beste er vel å reise over å se med egne øyne.. 

Ikke alt er like vakkert å se på… Auto 
Unions aerodynamiske prototype fra 
1933 ble kalt ”den stygge andungen”. 

Nei, Odd Arild har ikke bygget om 
Cortina’en til Woodie, men fargen er den 
samme. Ford Cortinas 50-års jubileum 
ble selvfølgelig markert i Birmingham. 
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Status for klubbens kjøretøyer 

 
Vi har nå 3 kjøretøyer som klubben disponerer, en 
1961 Opel Rekord, 1951 Ford Consul, og siste 
tilskudd er en 1957 Opel Olympia. Mange kjenner 
til denne bilen fra før, det er nemlig Sølvberget-
bilen klubben har overtatt. Stavanger bibliotek 
brukte denne bilen som mobilt bibliotek i forbinde-
lse med kulturhovedstaden Stavanger 2008. 
Formålet var å oppsøke de typiske ikke-brukerne av 
biblioteket. Opelen kjørte med bøker til badeplasser 
og kjøpesentre i distriktet, og var et populært innslag 
i sommermånedene. 
De siste årene har bilen dessverre ikke blitt brukt av 
Sølvberget, og de bestemte seg derfor for å overlate 
bilen til Gammelbilens Venner. Den er i god stand, 
men trenger litt oppshining kosmetisk etter å ha stått 
utendørs et par år.   
Siden vi nå har 3 biler som trenger pleie og ettersyn 
så har de 3 bilene fått hver sin fadder. Dette er en 
person som har ansvaret for at bilen får det ettersyn 
den trenger. Det er ikke meningen at fadderen skal 
gjøre alt vedlikehold og reparasjoner selv, men først 
og fremst organisere arbeidet. Vi oppfordrer derfor 
de av våre medlemmer som har lyst og anledning til 
å være med å skru litt av og til, om å ta kontakt med 
styret eller direkte med fadderne for bilene. 
For Sølvberget-Opelen er det Gaute Svindland som 
er fadder. 
 
Den andre Opelen som klubben disponerer er en 
1961 Rekord P2. Tor Inge Fjermestad er fadder for 
denne bilen. Etter et par års stillstand på museet har 
Rekorden nå fått nytt registerdrev, en sjekk på 
bremser og blitt godkjent på sin periodiske EU-
kontroll. Den er nå i drift igjen, og Tor Inge kjørte 
bl.a. bilen til Røldal på klubbens høst-tur i fjor. 
 
Klubbens Ford Consul står for øyeblikket på bukker 
inne i musèets verksteds-miljø. Fadder Kåre Sem 
foretar en overhaling av bremser og det hydrauliske 
clutch-systemet. En liten sjekk på motor, forgasser 
og tenning må også til før denne bilen kan rulle ut 
på veien igjen. Litt rustsveising og kosmetisk 
oppussing får komme etter hvert.  
 
Alle tre bilene er typiske representanter for vanlige 
bruksbiler i Norge på 50- og 60-tallet. Formålet for 
Gammelbilens Venner er å bevare disse kjøretøyene 
for fremtiden, og å vise dem fram til publikum både 
gjennom utstilling på Rogaland Bilmuseum, og ved 
å bruke dem på arrangementer i distriktet. Vi vet at 
mange av dere medlemmer har stor kunnskap om 
klassiske kjøretøyer, og håper dere kan bidra til å 
holde klubbens kjøretøyer på veien! 
 
 

 
Over: Sølvberget-Opelen har fått sin plass på 
Rogaland Bilmuseum, for tiden i camping-
utstillingen. Foto: Gaute Svindland 

Til venstre: Her i tjeneste som rullende 
bibliotek. Stavanger Bibliotek kjørte rundt til 
distriktets badeplasser og kjøpesentre i jakten 
på bok-ormer som ikke vanligvis oppsøkte 
biblioteket på Sølvberget. Foto: Internett 

Her er Rekorden i godt selskap på klubbens Røldalstur i september 2012. 
Foto: Odd Arild Sundsteigen 

Tekst: Øyvind Flatekvål 

 

Consulen får en gjenn-
omgang av bremser og 
clutch på musèets verk-
sted. Her overhales bre-
msesylindre, bremse-
bånd og slanger skiftes, 
samt dreiing av bremse-
tromler er gjort. Også 
clutchens sylindre og 
slanger må få en gjenn-
omgang.       
Foto:Øyvind Flatekvål 
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Terminliste 2013 
Her er en terminliste for vår/sommer 2013 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. 
  
Mars: 
-19.mars: Årsmøte Bråstein kl.19:00. Merk dato! Generalforsamling med valg av styre og verv. Møt opp! 
April: 
 -10.april: Sesongstart for onsdagsturene med Cab &Co. 
-27.april: Ulvenmarkedet. Sted: Os Yrkesskole 
-27.April: Vårmønstring, Fylkesmuseet Agder. Arr: AMK, info:  http://www.a-m-k.net 
-30.april: Medlemsmøte kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! 
Mai: 
-1.mai: Entusiasttreff, Jærhagen Klepp. Arr. Bilentusiastene, info: www.bilentusiastene.no 
-1.mai: Vårmønstring, Kvadrat Sandnes. Arr. RACC. Info: www.rogalandamcarclub.no 
-4.mai: Ekebergmarkedet, Oslo. Info: www.veteranvogn.no. Kontakt: NVK, e-post: n.v.k@online.no eller tel. 23380510. 
-9.mai: Kr.Himmelfartsløpet, Froland. Arr: AMK. Info: http://www.a-m-k.net/ 
-9.mai: Vårmønstring Bergen, Lagunen kjøpesenter. Arr: Motorklubbene i Bergen.  
-24-26.mai: Oljeskvetten. Arr: NVMC.   
-25-26.mai: GBV på helgetur til Sirdalen-Lysebotn, påmelding innen 1.mai, mobil  45416436 eller post@gammelbilen.no 
-26.mai: Treff Bryggen Hommersåk. Arr: Riska Motor & Veteran Klubb.  
-28.mai:  Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! 
Juni: 
-1.juni: Norgesløpet, Kristiansand. Arr: AMK, info:  http://www.a-m-k.net 
-6.juni: Nasjonal Motordag.  
-7-9.juni: Volvo-treff, Røldal.  
-7-9.juni: Trekkferjefestivalen, Søgne. Arr: SVTK. Info: www.trekkferje.net 
-9.juni:Sportsbiltreffet, Sola Sjø. Arr. NSK Rogaland. Info: www.sportsvogn.no 
-15.juni GBV på grilltur til Holmane 
-21-23.juni: Hommersåk amcar og motor treff, Arr: Pødel Rodders.  
-22.juni: Vestlandstreffet. Løpet starter i Etne og slutter i Skånevik. Løypa er ca. 5 – 6 mil. Kontakt: 
Jan Bertelsen, tlf. 41680882 eller e-post: ja-ha-b@online.no eller Karsten Munkejord, tlf. 
95030131 eller e-post: karst-m@online.no. Arr: HVK. 
-25.juni: Grillfest på Bråstein kl.19:00. Ta med gammelbilen og familien og møt opp! 
-29.juni: Sjøormløpet, Seljord. Start fra kl. 10.00. Mer info: http://www.vtmk.net  
Juli: 
-5-6.juli Skudefestivalen med bilutstilling i parken, Skudesneshavn 
August: 
-10.august: Roger Thompsons minneløp, Sandnes. Arr: GBV.  For mer info tlf.45416436 
-24.august: Ryfylkeløpet 2012. Arr: Ryfylke Veterankjøretøy Klubb. Info: www.ryveteran.no 
-27.august: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! 
September: 
-1.september:Hafrsfjorddagen. Utstilling i samarbeid med Flymuseet og Krigshistorisk Museum. Sted: Sola Sjø v/ Flymuseet 
-21.september: Ekebergmarkedet høst , Oslo. Info: www.veteranvogn.no. Kontakt: NVK, e-post: n.v.k@online.no eller tel. 23380510 
-24.september: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! 
 
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten på www.gammelbilen.no vil bli oppdatert jevnlig for mest mulig riktig 
informasjon. Tips om treff og arrangementer som bør være med i listen mottas med takk. Send en mail til: admin@gammelbilen.no 

                                        Har du fått ny adresse? 
Hvis du har flyttet eller fått ny gateadresse er 
det viktig at du melder fra til oss! En del med-
lemmer som tidligere kun hadde postnummer 
adresse har nå fått gateadresse. Da får vi 
Spilehjulet i retur hvis ikke dette ikke er reg-
istrert hos oss! Også endring av e-post adresse 
er det viktig å melde fra om. Meld fra til Per 
på 95240611 eller på  post@gammelbilen.no 
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Referat styremøte 23.januar 2013 : 

 

-Tilstede: Trond Rasmussen, Tor Inge Fjermestad, 

Øyvind Flatekvål, Kjell Dreyer, Odd Arild Sundsteigen 

og Gaute Svindland (referent). 

 

-Referat fra sist styremøte: Opplest og godkjent. 

-Arrangementer våren 2013 

- Årsmøte: Regnskap v/ Kjell. Årsmelding v/ 

Gaute. Innsats pokal. 

- Medlemsmøter: Januar: Multilakk, Februar: 

Sønnak.  Mars: Årsmøte. 

- Cab. & co: Start ca.10. April. 

- Helgeturer (turkomitè,  Trond og Odd Arild) 

Slutten av Mai, Lysefjorden. 

- Grilltur til Holmane, dato 9. Mai? Kristi 

Himmelfartsdag sammen med Mercedes-

klubben. 

-Delelager: Hva gjør vi videre? 

- Per Eiene, Per Olsen og Tolleiv har påtatt seg å 

ha ansvar. 

- Utarbeide en plan for delelageret: Rydding og 

kasting. Gjennomgang og system. 

- De lukker opp og har ansvar for salg og 

levering. 

-Spilehjulet: Kommer før årsmøte. (Deadline for stoff 

15. Feb.) 

-Regnskap v/Kjell: Kjell Informerte. Søke 

momsrefusjon. Inngang museum:908 betalende i 2012. 

-Status museet v/Tor Inge: 

- Status museumsbiler. Reportasje i Spilehjulet 

om Sølvberget Opelen. Ford Consul registreres 

over på klubben. Lage egen avtale om bruk. 

Opel Rekord P2 er OK. 

- Fri inngang medlemmer, fungerer dette? 

Evalueres fortløpende. 

- Vårdugnad rundt våre lokaler på Bråstein. Få 

vekk bilvrak og skrot. Restaurere dekkmaskin.  

- Pressedekning: Har helt klart innvirkning på 

besøkstall. Kontakte presse og tv. 

-Terminliste for 2013: 

- Blir oppdatert på nett. 

-LMK: 

- Landsmøte i mars, hvem reiser? 2 mann? Kjetil 

Fuhr? Nytt registreringssystem.  

-Diverse: 

- Nytt medlems register -innføring under LMK 

årsmøte. Ny info. etter 9.mars. (ca. 368 

betalende medlemmer) 

- Jubileum 2014 museet/klubben (komitè må 

settes). Tur, fest (leie lokale på et hotell. 

Egenandel. På vårparten. (juke box) Alstor? 

- Neste styremøte? April ca. 24. 

- Bankterminal: Undersøke kostnader ved bruk. 

 

 

 

 Nytt fra styret: Ny Rabattavtale! 

 

 

Swedol ligger i Svanholmen 19 på Forus. Hos Swedol kan proffene innen 

bygg-, entreprenør-, kjøretøy- og industrisektoren, og andre som velger 

profesjonell kvalitet, handle alt de trenger. Her finner du el / elektronikk, 

verktøy, arbeidsklær, verneutstyr, kjøretøytilbehør og forbruksvarer.  

Medlemmer i Gammelbilens Venner får 15% rabatt på bruttopriser mot 

fremvisning av gyldig medlemsbevis. 

Tlf:Dir. (+47) 40 00 14 26                           Internettside: www.swedol.no 

 

 
OBS! Mekonomen Sandnes stengte dørene for godt 31.desember 2012. 

Vi jobber med å videreføre denne rabattavtalen hos en av de andre lokale 

Mekonomen forretningene. Info kommer. 

 

Husk Nasjonal Motordag 6.juni! 
Bruk ditt hobbykjøretøy denne dagen for å 

markere vår hobby i lokalmiljøet. Følg med på 

www.gammelbilen.no for info om lokale 

arrangementer på Nasjonal Motordag 

http://www.swedol.no/
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 Konto Beskrivelse  kr                  2 012                       2 011  
Salgsinntekt 

3110 Musèet - leieinntekter klubb  kr                -19 900                     -16 800  
3111 Musèet - billett inntekter  kr                -36 380                     -54 520  
3112 Musèet - servering inntekter  kr                -19 117                     -25 466  

  Sum Salgsinntekt  kr                -70 973                     -96 786  
Andre inntekter 

3920 Medlems Kontingenter  kr              -121 250                   -102 900  
3960 Delesalg, takster  kr                  -2 520                       -9 900  
3970 Utstilling/arrangementer  kr              -164 900                       -8 500  
3980 Musèet - div inntekter  kr                          -                       -13 200  
3981 Norsk Tipping - inntekter  kr                 -16 440                     -17 049  
3999 Diverse andre inntekter  kr                   -9 465                     -10 418  

  Sum Andre inntekter  kr               -314 575                   -161 967  

  SUM DRIFTSINNTEKTER  kr              -385 548                  -258 752  

Driftskostnad 
6340 Strøm  kr                   40 841                      55 996  
6350 Kommunale avgifter  kr                     8 682                        7 270  
6601 Diverse utgifter Museet  kr                   19 841                      14 749  
6800 Kontorkostnader  kr                     1 941                        1 700  
6820 Trykksaker  kr                   29 939                      33 200  
6860 Møter og arrangement  kr                     4 194                        2 548  
6870 Utstilling  kr                   74 266                              -    
6940 Porto  kr                   17 251                      14 716  
6950 Diverse kostnader  kr                   37 405                      21 565  
7040 Forsikring  kr                   33 667                      29 033  
7410 Medlemskontingenter  kr                     6 680                        6 800  
7770 Gebyrer  kr                     2 209                        3 109  

  Sum Driftskostnad  kr                276 915                  190 685  

  Driftsresultat  kr               -108 633                   -68 067  
 Renteinntekt 

8040 Renteinntekter  kr                  -18 775                     -19 266  
Årsresultat kr                -127 408                    -87 333 

Balanse 
Kontanter Bankinnskudd etc. 

1901 Kasse museet  kr                          500                500  
1920 Bankinnskudd  kr                1 022 976                    832 992  
1971 Fokus bank - museet  kr                              -                        45 613  
1972 Storebrand Bank  kr                              -    

Sum Kontanter / Bankinnskudd  kr                1 023 476                    879 105  

Eiendeler - varelager 
Sum Eiendeler  kr                1 023 476                    879 105  

Egenkapital 
2050 Egenkapital 

Sum Egenkapital  kr                  1 023 476                    879 105  
Leverandørgjeld 

2400 Kreditorer  kr                        10 307                              -    
Sum Leverandørgjeld  kr                        10 307                              -    

Annen kortsiktig gjeld 
2901 Depositum Nøkler  kr                                -                                -    
2990 Annen kortsiktig gjeld  kr                                -    

Sum kortsiktig gjeld  kr                                -                                -    

Sum Gjeld / Egenkapital  kr              1 013 170                 879 105  
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KlubbR ÅRSBERETNING 2012 
GAMMELBILENS VENNER 

 
Styret har bestått av: 
Formann: Odd Arild Sundsteigen 
Nestformann/Web.ansvarlig: Øyvind Flatekvål 
Sekretær :Gaute Svindland 
Kasserer: Kjell Dreyer 
Styremedlem: Trond G. Rasmussen 
Revisor: Kåre Inge Olsen / Tolleiv Hølland 
Styret for Rogaland Bilmuseum: 
Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 
Styremedlem: Øyvind Nielsen 
Valgkomiteen:  
Leder: Per Eiene 
Tolleiv Hølland 
LMK forsikring: 
Per Eiene 
Leif M. Skare 
Aktiviteter:  
Det har vært avholdt 4 styremøter, 9 medlemsmøter og 27 
Cab&Co turer. 
Grillfest på Bråstein i juni, Julebord, Klubbstand Jærhagen 
1.mai, På Nasjonal Motordag deltok 35 biler, Vestlandtreffet 
som arrangør med 72 deltakende biler, Hafrsfjord dagene -40 
biler, Roger Thomsens minneløp -16 biler, Bilutstilling Hegre. 
Helgeturer: Farsund -12 biler og Røldal -14 biler. Ellers har 
medlemmene deltatt på treff/løp i inn- og utland. 
Annet: 
Museet har hatt 908 besøkende nedgang fra 2011 på 465. 
Spillehjulet har kommet ut med 4 nummer. 
Antall medlemmer: 368 
Det ble delt ut 3 innsatspokaler: Reidar Fotland, Kåre G. Sem 
og Ole Christian Simonsen. 
 
Gaute Svindland 
Sekretær 

Innkalling  til årsmøte i 
Gammelbilens Venner/ Rogaland 
Bilmuseum Tirsdag 19.mars 2013  

 
Dato: 19 mars 2013 !OBS! Merk dato! 
Sted: Rogaland Bilmuseum, Bråstein 
 
Agenda: 
1: Åpning, formannen ønsker velkommen 
2: Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 
3: Årsberetning fra styret for året 2012 
4: Regnskap for året 2012 
5: Innkomne forslag 
6: Valg v/valgkomiteen 
7: Innsatspokal 2012 
 
Styret i Gammelbilens Venner har 2012 bestått av: 
-Formann: Odd Arild Sundsteigen  
- Nestformann: Øyvind Flatekvål (på valg) 
- Sekretær: Gaute Svindland  
- Kasserer: Kjell Dreyer (på valg) 
- Styremedlem: Trond G. Rasmussen 
 
Komitè for  Rogaland Bilmuseum har i 2012 bestått av: 
- Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 
- Komitè medlem: Øyvind Nielsen 
Styret i Gammelbilens Venner innstiller disse til gjenvalg 
 
Revisor for 2012 har vært: 
-Tolleiv Hølland  
Valgkomiteen for 2012 har bestått av: 
- Formann: Per Eiene 
- Komitemedlem: Tolleiv Hølland 
 
Stavanger 6. februar 2013 
Sekretær 

KLUBB REGALIA – SELGES PÅ ROGALAND BILMUSEUM 

  

 

Klubb-regalia kan også bestilles på post@gammelbilen.no. Porto kommer da i tillegg.
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Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 

Chevrolet last og Reo Speedwagon med busskapell. 
Foto utlånt av Terje Gundersen 

Reo Speedwagon med busskapell  
Foto utlånt av Terje Gundersen 
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