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Det er fremdeles lett å være 
redaktør. 
Denne gangen blir det en del 
stoff om turer. Medlemmene 
er aktive og deltar på treff. 

 
Nå er sesongen i full gang og det skal samles inn stoff til 
Spilehjulet. Det synes etter hvert at det er en endring her. 
Å ha skrugarasje, skaffe brukte deler, sveise og mekke er 
kommet litt i bakkant av det hele. Det er liten avsetting på 
delelageret.  
 
Å kjøre tur det liker vi, men helst ikke for langt vekk, jo 
det er også oppslutting til overnattingsturene som Odd 
Arild er god på. Reportasjene fra disse turene er ny type 
stoff som jeg håper medlemmene liker.  
 
Når det dukker opp invitasjon til garasjebesøk livner det til 
i redaktøren.  Da treffer jeg folk av den gamle sorten. Det 
skal sveise og skrues. Og dette tror jeg medlemmene liker 
å få i bladet. 
 
Jeg kunne tenkt meg å få en fast side om nyttekjøretøyer 
og en om sportsbiler. Begge disse kategoriene omhandler 
mange bilmerker.  Kanskje vi har store ressurser blant 
medlemmene som kan bidra her. Og for ikke glemme 
motorsykler. 
 
Det er lite av tilbakemeldinger om Spilehjulet og det tar 
jeg som et tegn på at medlemmene synes bladet er ok. 
 
Jeg oppfatter det også slik at bilder av biler over 30 år er 
gamle nok til å skrive noe om.  
 
God sommer! 
 
 Redaktøren! 
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Redaktørens ord 

I Gamle dager  
En av redaktørens fars første biler etter krigen. Opel 
1939 modell.
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Husk minneløp 10.august 2013 
 
Vi vil også i år arrangere minneløp, i år har vi lagt det til 
august måned da så mye skjer i juni. Start fra Rogaland 
Bilmuseum på Bråstein kl. 10. Løpet er lagt opp som et tur-
løp med felles start etter fastsatt rute. Det vil være innlagt 
en liten konkurranse underveis. Det blir premiering til 
beste deltaker. Løpet avsluttes på museet med 
forfriskninger og kaker, premieutdeling og drøs. Ingen 
påmelding nødvendig. 
 
For nærmere info. kontakt Odd Arild på mobil 45416436 

Formannens ord 

 

Hei alle gammelbilens venner! 

Så er vi godt i gang med veteranbil sesongen, noen løp og treff har 
det vært, men fortsatt gjenstår mye. Været har ikke vært det beste, 
men statistikken viste at mai måned var nesten som normalt. 

Hafrsfjorddagen 1.september kl. 1100 – 1500 

Vi inviterer til stor kjøretøyutstilling på Flymuseet på Sola Sjø. Håper at flest mulig har mulighet til å delta. Av utstillere kan 
vi nevne: Stavanger Brannbilklubb, Rutebilhistorisk Forening, Krigshistorisk Forening, NSU Klubben, Mercedesklubben, 
Sør-Rogaland VW Klubb, Norsk Veteran Motorsykkel Klubb, MG Klubben og Gammelbilens Venner. Det vil også være 
delesalg og salg av skilter. I tillegg kommer også Dakota fly som det mulig å få seg en tur med. For mer informasjon kontakt 
post@gammelbilen.no eller mobil 45416436 ,  følg også med på vår hjemmeside www.gammelbilen.no  

Vi har siden sist blad kom ut hatt årsmøte, vi fikk et par 
endringer i styret. Øyvind Flatekvål ønsket å tre ut av styret 
for å bruke tiden som web ansvarlig og Spilehjulet. Inn som 
nestformann fikk vi Trond Rasmussen og som nytt 
styremedlem ble valgt Aage Svendsen. Styret ønsket å hedre 
noen personer for deres innsats for klubben, disse var: Per 
Thomas Eiene og Øyvind Nielsen. Ellers gikk møtet uten 
noen form for dramatikk.                                                        

Det har i først del av sesong vært en del arrangementer hvor 
vi har deltatt, som: 1.mai Jærhagen, Riskatreffet, klubbtur 
til Sirdal/Lysebotn og Nasjonal Motordag 6.juni.                        

Cab & Co har hatt sine turer siden 10.april, oppmøtet er 
meget bra tross i dårlig vær enkelte ganger, vi fortsetter med 
turer hver onsdag kl. 18 til ut i oktober. 

På delelageret har Per & Per fått ryddet meget fint, det tok 
litt tid å få sortert ut hva som skulle kastes, men i dag ser det 
meget bra ut, en stor takk til begge. 

Vi har ellers fått ryddet innen på museet og i uterommet 
rundt bygningene. Det forsvant 3 konteinere med restavfall. 
Bra innsats til de som var med. Ellers har museet fått inn en 
del nye biler, så stikk innom neste gang du er på Bråstein. 

Sommeren nærmer seg og vi har ikke noen arrangementer 
før i august, da gjentar vi fjorårets Minneløp på samme måte 
som i fjor. Vi er også medansvarlig under Hafrsfjorddagen 
1.september og her håper vi at flest mulig deltar. Privat skal 
vi ha en uke i Danmark hvor vi skal til Ringkøbingsløpet og 
innom 40 års jubileum for MG klubben i Danmark. Vi prøver 
også å få med oss et onsdagstreff i Bjerringbro mens vi er i 
Danmark. 

Vil også ønske alle velkommen til medlemsmøter og til våre 
uformelle søndagstreff på museet på Bråstein. 

Styret vil med dette ønske alle en fortsatt fin sommer! 

Med gammelbil hilsen    Odd Arild 
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  GA                 GARASJEBESØK PÅ NEDREVÅG PÅ TYSNES 

Genth Arild Pollestad til venstre i bildet og Jan Kåre Fotland inviterte til garasjebesøk på Tysnes. 
Spilehjulet sendte straks ut sin medarbeider for å for å formidle videre til klubbmedlemmene hvordan 
de hadde fått det til i ” Garasjen ”. 

Jeg hadde med meg en kamerat som også var pensjonist. Vi ble hyggelig mottatt av to staute karer, Genth Arild, 
oppvokst på Jæren og Jan Kåre oppvokst i Bergen. Grunnen til at de begge var bosatt på Tysnes var det vanlige ” traff 
ei jente”. Garasjen lå i landlige omgivelser med flott natur rundt.    

 

 

Bilen på bildet er en Ford Granada 2,3 -1979 modell. 
Den er kjøpt ny av far til Genth Arild. Tjøtta på Klepp 
ble dens bruksområde frem til den ble overtatt av Genth 
Arild.  

Nå står den flott ferdig restaurert og har fått sitt nye hjem 
på Tysnes. 

Etter maten og en god bilprat var det tid for omvisning i 
verkstedlokale.

De hadde stelt i stand med lunsj i pauserommet. Mitt 
reisefølge Jan Svaasand hygger seg i bilpraten. 

Jan Kåre kom til Tysnes i 1968 etter å ha arbeidet på 
bilverksted med engelske biler i Bergen. Det var i perioden 
1960-68. Han mestrer godt ” malerrullen ”  når det skal 
lakkeres. 

Tekst og foto: Kåre G. Sem 
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I verkstedet sto en Morris Minor for full restaurering. For 
det første er dette en bil det er få igjen av her i landet. I 
tillegg er den kjøpt ny i Bergen  i 1961 av en tømmermann 
og bonde, hvis navn var Jakob Kletter. 

Bilen ble så overtatt av en karosserimaker Våge og  
Morrissen ble plassert på en låve her på Tysnesøynå i 1980.  
Spedometeret sto på 54000 km. da Gerth og jan Kåre nå 
overtok bilen av Våge. Bildene viser tydelig at bilen er verdt 
å sette i stand. 

 

 

Det sto også en 
bra Granada på 
vent for 
restaurering. 

Det virket som 
dette var et lite 
prosjekt i 
forhold til 
Morrissen. 

 

 

 
 

 

Etter hvert har det 
samlet på seg en del 
objekter i verkstedet. 
Her lekebiler i stål fra 
femtiårene. 

Turen til Hundsnes ble lagt opp med en overnatting på 
stedet. Ikke så langt i fra fant vi en fritidsgård med nytt 
leilighetshus hvor vi leide oss inn. Utsikten mot fjorden 
var bare fantastisk. 

Rett nedenfor lå det en landhandel kloss i sjøkanten. 
Riktig av den gamle sorten. Her fikk vi også fylt bensin 
på bilen. 

 

Til høyre har vi en god 
gammel traktorgraver 
som er gått ut på dato. 

Spilehjulets utsendte 
medarbeider  i sitt rette 
element   ved 
fritidsgården. 

Hanen til høyre sliter 
vist med å bli tatt 
alvorlig. 
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 Vi var 6 biler som startet fra Bråstein på formiddagen denne 
lørdagen. Nils Moi stilte med nyrestaurerte Chevrolet 1936 
modell.  Været var flott og det så ut til å bli en fin tur. Første 
stopp var på Esso på Vikeså, Øyvind sin pickup drikker kun 
bensin fra Esso. Etter en liten stopp her (vi fikk besøk av Henrik 
Slettebø og hans Opel) kjørte vi sørover mot Helleland. Vi skulle 
besøke Arne Birkemo og hans Mekkegjeng.  Vi ville kikke innom 
å se hvordan det gikk med deres Fordson som de holder på og 
restaurerer, dette er en gjeng ungdommer fra 10 år og oppover (se 
egen reportasje i neste nr. av Spilehjulet). Vi fikk servert kaffe og 
noen vafler som til og med Øyvind ble imponert av, så da må det 
ha vært gode vafler. Vi takket for oss og la veien mot hovedveien 
igjen. Været var fortsatt meget bra og vi kjørt opp Gyadalen mot 
Tonstad. Vel fremme på Tonstad stoppet vi innom bakeriet for å 
få oss noe godt hjemmebakt. Vi fortsatte oppover mot Dorgefoss 
hvor vi skulle ta oss litt niste. Vi hadde rasteplassen helt for oss 
selv og fikk i oss god mat og god drikke. 

 

 

  

Vi hadde planlagt å ha en liten lagkonkurranse når vi kom til 
hotellet, men vi hadde det så bra på rasteplassen ved Dorgefoss at 
vi likegodt startet konkurransen her. Jeg hadde lagt opp til en   
kombinert  quiz og praktisk konkurranse. Vi hadde satt opp 
premie til de beste lagene, så konkurransen var hard lagene i 
mellom. Etter en god og lang pause fortsatte vi oppover dalen 
mot Fidjeland. Vi tok oss tid til tanking av bilene hos GP på 
Sinnes. Vel fremme på Sirdal Høyfjellshotell sjekket vi inn og 
fikk oss en velfortjent hvil i solsteiken utenfor hotellet. Vi fikk 
parkert bilen like utenfor inngangen av hotellet, så vi hadde full 
oversikt over dem. Like etter vår ankomst kom en hel gjeng med 
Mazda MX 5 kjørende, de var også på en flott fjelltur. Kvelden 
nærmet seg og det var klart til middag. Etter mye god mat med 
gele til dessert satte vi oss ned ute i lobbyen. Tiden var kommet 
for å avsløre hvem som vant vår lagkonkurranse, det var jevnt i 
toppen, men en vinner kunne utropes, og det ble vår alles Øyvind 
Nielsen. Premie også til 3 av de andre lagene. Plutselig dukket 
Ivar Sunde opp blant oss, han var på vei til hytta si, så vi fikk slått 
av en prat med han. 

Søndagen startet med en god frokost. Været denne dagen var helt 
fantastisk. Planen var å kjøre de 4 mil som var ned til Lysebotn. 
Veien var åpnet uken før vi var der, så det lå en del snø og noen 
fine brøytekanter. Jeg hadde selv aldri kjørt denne veien så for 
meg var det en fantastisk opplevelse. Veien var i meget god 
stand. Vi hadde oss en liten stopp på det høyeste punkt for å 
kikke på alle vardene som folk har laget. Så startet vi 
nedstigningen til Lysebotn, det gikk stort sett uten noen 
problemer, eksosanlegget til Nils (bilen sitt altså) løsnet så han 
kjørte ned de bratte bakkene på nærmest fri eksos. Han fikk fikset 
dette nede på kaien i Lysebotn. 

 

 

         

 

Helgetur til Sirdal/Lysebotn 25-26 mai 

Klar til start fra Bråstein
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Under: På besøk hos Arne Birkemo 
og Mekkegjengen på Helleland 



SPILE
 

 

Forts. fr

 Vi fikk 
Været va
som hop
eksosanl
en kar so
motorsyk
Opel Bli
inntrykk

Ørnerede
dessverre
Mange b
ned og o
http://yo
og film f
Faceboo
vi tok en
planlagt 
mye og a
vi oss en

Avslapp

Br

EHJULET

ra forrige side

en flott opplev
ar nydelig, var
pet i fallskjerm

legget slik at l
om kom kjøren
kkel. Han kun
tz(av den blå 

kene nede i Ly

et for å nytte d
e ikke åpen, s

bilder ble tatt i
opp. Denne film
utu.be/icvAH
fra hele overfa
k side. Bilen v

n liten ekstra s
å spise på By
at det var lette
n flott middags

pping på hote

På vei ned

røytekanter 

T 2 – 2013 

e 

velse ned i bu
rmt og vindsti
m fra Kjerag. 
lyden ble norm
nde i en gamm

nne fortelle at 
typen). Etter a

ysebotn, så bar

den spektakul
å vi fikk nøye
i forskjellige v
msnutten ligg

H3NZENg   Jeg
arten, noe av d
vår ble litt var

stopp for å få k
yrkjedalstunet,
er å stoppe på 
sbuffet. Etter 

ellet 

d mot Lysebot

organ for

unnen av Lyse
ilt. Noen var d
Nils fikk fiks

mal igjen. Vi t
mel Tempo va
han også hadd
at vi hadde fåt
r det på vei op

ære utsikten. K
e oss med en f
vinkler. Jeg fil

ger ute på yout
g har også tatt
dette er lagt ut
rm på vei opp 
kjølt motorene
, men vi fant u
hotellet i Sird
en god midda

tn 

r Gammelb

efjorden. 
det hele tiden 
set 
traff også på 
are-
de en 54 mod 
tt svelget alle 

pp til 

Kafeen var 
flott utsikt. 
lmet turen båd
tube.com, link
t en del bilder
t på vår 
til Ørneredet 

e litt. Vi hadd
ut at klokken v
dalen. Her had
ag så sa vi takk

Ørneredet 

bilens Ven

7 

de 
ken  
r 

så 
e 
var 
dde 
k 

for føl
Turen 
helgen
kjører 
3 turen

Under
at de g
med o

På gje

nner 

lget og kjørt h
hadde det væ

n. For min ege
til Lysebotn. 

n han hadde m

rtegnede vil re
gjorde turen ti
ss enda flere p

nsyn!             

hver til vårt. En
ært meget velly
en del så var n
Nils fikk også

med den. Den 

ette en stor tak
l det den ble. N
på disse helge

                      

Kaien i Lyse

Høyeste pun

Chevrolet i f

n flott tur gikk
ykket med et n
nok ikke dette 
å testet ut sin 
funket meget 

kk til alle delta
Neste gang få

eturene.           

      

ebotn 

nkt 987 moh 

fritt fall 

k mot slutten. 
nydelig vær he
siste gang at j
nye bil. Dette
bra. 

akere på turen
år vi håpe at v

                

ele 
jeg 

e var 

n for 
i får 



SPILEHJULET 2 – 2013 organ for Gammelbilens Venner 
 

 
8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

MANN OG BIL- KJELL GILJE- FORD T 1925 
Tekst &foto: Kåre G. Sem 

Kjell er en ivrig samler av klassiske biler. Du finner noen av dem på Rogaland Bilmuseum. 
Og nå har han slått til igjen med denne flotte 2 – seteren av Ford T. Dette er på slutten av T-
produksjonen, så den er ganske moderne med elektrisk startmotor.  

Se ! her har vi en bestemor Duck bil kom den fra mange skuelystne.

Her startes det med nøkkel og justering av tenning på 
rattet. Se hvor flott den er inni. 

Legg merke til den tynne spiralfjæren på styrestaget. Den 
holder hjulstillingen på plass til enhver tid. Sveiven er 
med for sikkerhetsskyld 
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HOMMERSÅKTREFFET 2013                                                                                                                                                         

Lars Flatekvål kom i denne flotte Volvoen. 
Bilen var en 1966 modell i original stand. Som 
du ser på nummeret har den gått på østlandet, 
nærmere beskrevet Fredrikstad.  

Her er den i sitt rette element i Hommersåk 
sentrum nær sjø og hytteliv. Etter redaktørens 
mening er dette rene ”Florida” for en 
vestlending.  

Kjetil var  trofast på plass for å gi oss mulig -
heten til å oppdatere oss med emaljeskilter 

Det var stor oppsluttning om treffet i år også. Det hadde byttet plass til industrikaien ved båtbyggeriet til tidliggere 
Sagen. Et godt eksemplar av en gammel traktor kan du se på bilde til venstre. Endatil hunden har fått plass i 
lastekassen. 

Om de to på bilde under var veteraner er ikke 
så lett å si, men to ungdommer kom med hver 
sitt kjøretøy. Badekaret hadde endatil 2 
motorer. Handlekorga gikk litt tregere. 

 

 
Bildene får 
tale for seg 
selv 
Tekst og foto: Kåre G. Sem 
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EN	HYGGELIG	OPPLEVELSE	PÅ	
MUSEUM	«Z»	I	TREUNGEN	I	
TELEMARK	
 

Tekst & Foto: Tolleiv Hølland 

I fjor sommer kjørte kona og jeg en tur 
nedover langs Nisser-vatn på vei til 
vennebesøk i Arendal. Været var godt og 
kjøregleden stor.  
I Vrådal hadde jeg kommet over en 
reklameavis som hadde et innslag om nytt 
museum i Treungen. Kona var skeptisk til å 
besøke «bilmuseum», men jeg mente at 
dette måtte sjekkes.  
Vi fant frem til museet og entret lokalene 
med stor nysgjerrighet. Jeg lar bildene og 
redigert tekst fra avisen «Fram-Posten», gi 
ett innblikk på vår ferd gjennom museet. 
 
Museet åpnet i mai 2012 etter årevis med 
samlerlyst. Etter to års oppbygging har 
innehaver Johan Ziener Thorsen fått 
realisert sitt livsverk. 
Du finner trolig Norges største og ypperste 
samling av telefonapparater fra tidenes 
morgen og nesten frem til i dag. Det er noe 
av samlingen til Olav Dalen Zahl som er 
stilt ut. 
Det er telefoner fra den tid L. M. Ericsson 
sin telefon fikk navnet «Eiffeltårnet» eller 
«symaskinen» som noen kalte den, frem til 
«67-mod.» som plystret. Likeledes er 
dagens trådløse telefoner representert. 
Sentralbordene som stod rundt det ganske 
land med «telefondamer» som gav deg linje 
eller ringte nummeret opp for deg, finner 
du også her. Til og med den grønne 
uniformsjakken som Telegrafverkets 
montører brukte var å finne her. Årsaken til 
at uniformen faktisk ble grønn, var at 
Telegrafverket overtok et lager ubrukte 
kanadiske militæruniformer. Disse ble først 
gjort om til telefonselskapets stil og så tatt i 
bruk.  
 

 

Et lite innblikk 
i hva som kan 
kjøpes på 
museet. 

Det var noen spesielle kjøretøy 

Fullpakket for campingtur 
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For oss som har en stor forkjærlighet for 
motoriserte farkoster, finner du Bobla fra 1962 som 
aldri var på lengre tur enn til Dalen i Telemark. 
Men du finner også Mercedes «Adenauer» fra 1954 
samt en rekke forskjellige biler både fra Europa og 
USA. Flotte biler som fortjener en studie. 
Men det er ikke bare motoriserte kjøretøy, men et 
sortiment av forskjellige sleder og vogner for hester 
og sykler med og uten motor som kan oppleves i 
museet.  
Som kuriositet nevnes en del av provianten som 
Roald Amundsen hadde med seg til Sydpolen, men 
som ikke ble oppspist. Det var morfaren til 
innehaver av museet som startet Sætre kjeksfabrikk 
og som fikk oppdraget med å lage næringsrik kjeks. 
Så en pakke kom tilbake til Sætre med takkebrev 
fra Roald Amundsen etter Sydpolferden. 
 
Museet hevder å være en vandring i tid som mange 
i dag vil huske og nikke gjenkjennende til. Det være 
seg de historiske tidene eller de små tingene fra en 
svunnen tid.  
Det er dette som gjør museet svært interessant for 
hele familien.  
Jeg vil anbefale ett besøk på museet og sett av god 
tid for å få med deg alle detaljene som finnes her! 
 
Ha en hyggelig vandring! 
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ENTUISIASTTREFFET 2013 PÅ JÆREN VAR STORT SOM VANLIG 
              Tekst og foto: Kåre G. Sem 

  

Dette var vel den største bilen på treffet. Jeg 
fikk ikke tak i merket. Men jeg tror det var en 
amerikansk Mack truck 

Denne lille Fiaten er en god representant for småbilene 
som ble produsert tidlig etter krigen. 

Som vi alle vet er den kommet tilbake i ny  moderne 
produksjon. 

Flott japansk Datsun Custom 6 fra 1966. Den var 
utstyrt med en 6 sylindret motor på 2 liter. 

Folkevognmodellen til venstre i bildet, som kom i 
1967, står i sterk kontrast til Datsunen. 
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 Når bilen kom, ble den en enorm suksess, og den ble solgt fram til 1960. I 1960 
(i Tyskland) kom neste bil i Ford Taunus sin historie, nemlig Taunus 17m Super 
og TS (Taunus Sport - P3). Bilen hadde et helt nytt karosseri og lignet ingen 
annen bil: 

 

 

 Den som designet Ford 17 m  hadde virkelig sans for 
symmetri og buer i utformingen av bilen. 

Med Ford Taunus P3 var det slutt på halefinner og kvasse skjermkanter. Vi kan vel si at nå gikk vi 
inn i ny tid, nemlig 60 årene. Bilen ble produsert i fire år fra 1960 til 1964.   

Arne Birkemo på bildet er eier av bilen og campingvognen. Vognen er godt brukbar og akkurat 
passe stor til å bli dratt av Taunusen. 

   

 

Packard 1955 modell viste godt 
igjen med sine bastante linjer og 
masse krom. 

15 

Noe så elegant som en Chevrolet 1951som kommer sigende inn på plassen?  

Legg merke til sersjantvinklene ved blinklysene. Det var bare 51 modellen 
som hadde slike. 

Til venstre i bildet ser vi en Datsun, bakstussen på Ford Cortina og 
Internasjonal pickup.
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Scooteren er blitt skikkelig populær igjen, 
nå som hobbykjøretøy. Foruten som bruk-
skjøretøy først og fremst i Italia og ellers i 
Europa, er det 60-tallets mods-kulturen i 
England som de fleste forbinder scooteren 
med.  
Fra oktober 2012 til mars 2013 var tema –
utstillingen Scooter Mania å se på Cove-
ntry Transport Museum i England. Her ble 
det vist frem over 40 scootere i alle 
varianter fra 50- og 60-tallet. Vi forbinder 
gjerne scootere med italienske produsenter 
som Vespa og Lambretta, men felles for 
alle de utstilte scooterne her er at de er 
engelsk-produserte. Her var det kjente 
navn som BSA, Triumph og Raleigh, men 
også sjeldne og for de fleste ukjente 
produsenter som DMW, DKR og Phoenix 
for å nevne noen. 
 

 

Det er scooter-samleren Robin Spalding 
som eier hele denne flotte samlingen. 
Foto: www.britishscooters.com 

 

Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 

Over: 1959 DKR Defiant. En 200 ccm Villiers motor sørger for fremdriften 

 Over 40 britisk-produserte scootere ble vist frem på Coventry Transport Museum i vinter. 
Neste midlertidige utstilling på dette museet blir med utrykkningskjøretøyer som tema. 

1957 Phoenix med 150 ccm Villiers motor 2 flotte Excelsior Monarch scootere 

1961 BSA Sunbeam 250ccm,  motoren er en 
firtakter med elektrisk start 

Mini Scooter; 1948 Brockhouse Corgi med 
98 ccm Excelsior motor, ett gir og uten 
fjæring 
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Referat fra årsmøte i Gammelbilens Venner/Rogaland 
Bilmuseum 19.mars 2013  
 
Fremmøte: 40-45 stk. 
 

1. Åpning, formannen ønsket velkommen.  
 

2. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og 
referent.  
Hallvard Nordahl  ble ordstyrer og Gaute Svindland ble 
referent. Innkalling ble godkjent. 
 
3. Årsberetning fra styre for året 2012.  
Sekretæren leste opp og årsberetning ble godkjent.  
 
4. Regnskap for året 2012.  
Kjell Dreyer gikk igjennom regnskapet og det ble 
godkjent. 
 
5. Innkomne forslag. 
Ingen forslag mottatt 
 
6. Valg v/valgkomiteen. 
Formann i valg komiteen Per Eiene presenterte styre med 
nestformann Øyvind Flatekvål og kasserer Kjell Dreyer på 
valg. Kjell stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt. Øyvind 
ønsket ikke gjenvalg. Åge Svendsen ble valgt inn som nytt 
styremedlem. Styremedlem Trond Rasmussen overtar som 
nestformann.  
 
Styret i Gammelbilens Venner/Rogaland Bilmuseum 2013   
Formann: Odd Arild Sundsteigen 
Nestformann: Trond G. Rasmussen 
Sekretær: Gaute Svindland 
Kasserer: Kjell Dreyer. 
Styremedlem: Åge Svendsen 
Revisor: Toleiv Hølland 
 
Styret for Rogaland Bilmuseum 2013 
Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 
Styremedlem: Øyvind Nielsen 
 
Valgkomite: Leder: Øyvind Flatekvål, Tolleiv Hølland 
Redaktør for Spilehjulet: Kåre Sem. 
Web. redaktør:  Øyvind Flatekvål. 
 
7. Innsatspokal 2012. 
Per Eiene, og Øyvind Nielsen for stor innsats igjennom 
mange år. 
 
8. Annet 
Formannen vant trekningen blant bidragsytere til 
Spilehjulet.  
Øyvind Flatekvål fikk blomster for innsatsen som 
nestleder. 
 

               Gaute Svindland , Sekretær 

 
Referat fra styremøte 25. april 2013  
 

Tilstede: Aage Svendsen, Tor Inge Fjermestad, Kjell Dreyer, 
Odd Arild Sundsteigen og Trond G. Rasmussen (referent). 
 
Arrangementer våren 2013 
-  Det er kun påmeldt 5 biler på vårturen til Sirdal og 
Lysebotn. Det vurderes å utsette turen hvis det ikke blir flere 
påmeldinger. 
-  På medlemsmøte i april kommer Torgjer Kleppe for å 
fortelle om sin deltakelse i Rallye Monte Carlo Historique. 
Når det gjelder møte i mai er agendaen litt usikker enda. Det 
ønskes innspill på temaer til medlemsmøtene. 
-  Nasjonal motordag er torsdag 6. juni. I år vil vi arrangere 
åpent hus på Bråstein hvor vi ønsker at flest mulig av 
medlemmene stiller med sine biler. Klubbene som leier 
lokale hos oss inviteres også til å delta. Delelageret holdes 
også åpent. 
-  1. mai deltar vi med klubbstand på Jærhagen. 
-  Nato har 17. august et arrangement hvor regionen 
presenteres. Vi ønsker å presentere både klubben med biler 
og museet på dette arrangementet. 
Delelager 
-  Ryddingen på delelageret er i god gang. Vi vurderer å 
annonsere deler i bilblader og på Finn.no. Videre tar vi med 
deler for salg under Hafrsfjorddagen på Sola sjø 1. 
september. 
-  Lageret vil være avlåst. Kontakt Per Eiene og Per Olsen 
og Tolleiv Hølland for adgang til lageret. 
Spilehjulet 
-  Neste nummer utgis i midten av juni, og det neste i august 
/ september 
Regnskap. 
-  Det er foreløpig ca. 300 medlemmer som har innbetalt 
kontingent for 2013. 
Status museet 
-  Når det gjelder museumsbilene er de ingen endring i 
statusen for Consulen. Sølvberg Opelen gjenstår det og 
sparkle og lakkere støtfangerne. Opel P2 trenger nye dekk. 
-  Det vil bli arrangert vårdugnad rundt/inne i våre lokaler på 
Bråstein når været tillater det. Kontainer er allerede på plass. 
LMK 
-  Odd Arild informerte fra møte i LMK og om det nye 
medlemsregisteret som vi vil ta i bruk til høsten. 
Diverse 
-  Det ble diskutert kjøp av kopimaskin/printer. Odd Arild 
sjekker- 
-  Klubben fyller 40 år og museet 20 år i 2014. Dette vil bli 
markert med jubileumsfest våren (mars) 2014. Aage og Tor 
Inge sjekker med hoteller vedr. priser etc.  Det vil bli 
arrangert jubileumstur sommeren 2014. Her er Odd Arild og 
Trond i tur komiteen. Vi lager jubileumsnummer av 
Spilehjulet.  
Eventuelt 
-  Neste styremøte blir 20. juni ? 

 

Årsmøte i Gammelbilens Venner 
2013 
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Terminliste sommer 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. 
  
Juni: 
-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 
-27.juli: Setesdalstreffet, Rysstad. Arr: AMK. Info: http://www.a-m-k.net/ 
 August: 
-1-4.august: Fjordsteam 2013, Bergen 
-8-11.august: Styrkeprøven 2013, Røros, Arr: NVK  
-10.august: Roger Thompsons minneløp, Sandnes. Arr: GBV.  For mer info tlf.45416436 
-23-25.august: West Coast Nationals, Kongeparken, Ålgård. Arr: RACC 
-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 
-8-15.september: Kulturminnedagene, Hele landet. Info på :http://kulturvern.no/kulturminnedagene/ 
-21.september: Ekebergmarkedet høst , Oslo. Info: www.veteranvogn.no. Kontakt: NVK, e-post: n.v.k@online.no eller tel. 23380510 
-21-22.september: Utstilling Auto 23, Bergen. Arr: BVK 
-21-22.september: Motorama 2013 Utstilling, Vardhallen, Haugesund. Arr: HACC 
-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 

 

Grillfest 25.juni! 

 

Gammelbilens Venner 
inviterer som vanlig til 
grillfest på på Bråstein 
på juni-møtet. Det blir 
servert  mye god grillmat 
og drikke. Ta med noe å 
sitte på. Ta med 
gammelbilen og familien 
og møt opp kl.19:00. 

        Velkommen! 

 

  10.august  2013 
Sandnes 

Arr: Gammelbilens Venner. For info ring 45416436 



SPILEHJULET 2 – 2013 organ for Gammelbilens Venner 
 

19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nytt fra styret 

 

 
 

 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 

 

GRILLFEST PÅ BRÅSTEIN 25. JUNI 
Gammelbilens Venner inviterer som vanlig til grillfest på  

Bråstein på juni møtet. Det blir servert  mye god grillmat og 
drikke. Ta med noe å sitte på. Ta med gammelbilen, familien og 

møt opp kl.19:00. 
Velkommen! 

 

Dette var en bil som kom inn under ” stort nyttekjøretøy”. 
Stangeland TS stilte opp med Volvo og laster på slepevogn 
på  Hommersåktreffet.  
 
Virkelig bra! 
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