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Forsidebilde: Foto: Øyvind Flatekvål 
Vi har hatt en fantastisk vår og forsommer i år, med mye 
fint cabriolet-vær. På forsidebildet ankommer  Helge 
Bilstad vårtreffet på Riska i sin 1963 Lincoln Continental 
Cabriolet. 

Deadline nr 3 – 2014. Ta kontakt med redaktøren 

 
 

Nå er vi i gang 
igjen. 
Det har vært 
avholdt mange 
arrangementer i 
distriktet med 
solskinn som 
hovedaktør 

 
I dette nummeret av Spilehjulet har vi reportasje fra 
jubileumsfesten. Medlemmene hadde en god kveld i 
sammen. 
 
Jeg hadde ventet større oppslutning rundt Somamarkedet. 
En skulle tro at mange har ting både til hjemmet og bilen 
å komme med. Nå var det på samme dag som Riska 
treffet. Muligens det var grunnen. En ordning med at en 
kunne levere til en person fra klubben som likte å være 
markedsselger er det en ide? 
 
Sportsbiler, motorsykler og nyttekjøretøy melder seg på 
banen. Som observante medlemmer sikkert har fått en 
fornemmelse av, så har redaktøren en svakhet for 
nyttekjøretøy. 
Har vi en som kunne være ansvarlig, eller skrive fast en 
side pr. nummer om sportsbilen og stoff tilknyttet denne? 
Det samme gjelder for motorsykler. Her må det ligge 
mye historie som bare venter på å bli fortalt 
medlemmene! Jeg tenker litt videre at dette kan bli stoff 
som kan vekke interesse for de yngre. Se deg omkring og 
du vil kunne fange opp alle de store og små 
nyttekjøretøyene i regionen. 
Dette må vi få til!!! 
 
Neste nummer av Spilehjulet vil bli et jubileumsnummer. 
Har du innspill, vær rask å ta kontakt med Styret. 
 
Redaktøren 
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Denne sykkelen står på 
Wee- museet. Hva er å 
si om denne sykkelen? 

Foto: Kåre G. Sem 
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Sommersesongen står for tur og mange skal på turer og 

treff, så husk at send et bilde eller en liten historie til 

redaktøren, han trenger alltid stoff til Spilehjulet. 

I juli reiser klubben på jubileumstur til Bornholm, hele 21 

biler deltar og alle ser frem til en flott tur. 

Vi arrangerer også i år Minneløp, årets dato er 9.august og 

programmet blir som de andre årene, møt opp!!  

Vi skal også i år ha utstilling hos Hegre, årets dato er 27-28 

september. Her trenger vi som alltid hjelp av våre 

klubbmedlemmer til ulike oppgaver, så bare gi beskjed til 

en i styre så formidler vi videre til komiteen. 

Vi vil også ønske alle velkommen til våre medlemsmøter og 

til våre uformelle søndagstreff på Bråstein. 

Styret vil med dette ønske alle en fortsatt fin sommer! 

 

Med gammelbil hilsen     Odd Arild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med gammelbil hilsen Odd Arild 

 

 

 

 

Formannens ord 
Hei alle gammelbilens venner! 

Da var vi kommet til juni måned og vi har hatt mange flotte turer og 

treff allerede. Jubileumsåret vårt har vi fått feiret på mange måter 

allerede. Vårsesongen har hatt mye fint vær og det passer oss med 

veteranbiler helt perfekt. 

Vi har siden sist Spilehjul hatt årsmøte. Godt fremmøte og 

valget gikk uten noen form for dramatik. De som var på valg 

ble gjenvalgt. Styret ønsket også i år å hedre enkelte personer 

for deres innsats for klubben. Disse var: Øyvind Flatekvål for 

hans mangeårig innsats i styret og med websiden. Per Audun 

Olsen for hans innsats  med oppryddingen av delelageret. 

Vi har også feiret oss selv med Jubileumsfest på Sola, godt 

fremmøte og god stemmning. Jubileumstreff på Orre var også 

en stor suksess, og vil bli gjentatt neste år. 

Cab & Co har hatt mange fine turer allerede og fortsetter med 

dette til midten av oktober, møt opp!! 

Vi har også hatt med flere kjøretøy i folketoget i Stavanger på 

17.mai.  

Når dette leses så har vi hatt besøk av TV Vest som har laget 

sending fra Rogaland Bilmuseum, så får vi satse på at dette gir 

oss god reklame både for museet og klubben. 
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Ny lokal MG klubb startet. 

Det ble i januar i år startet ny bilklubb i vårt distrikt, da 

så nemlig Rogaland MG Center sitt lys. Dette er en 

klubb for folk med MG interesse. Klubben er tilsluttet 

LMK, med de fordeler det innebærer. Klubben har pr. 

mai ca. 50 medlemmer fra hele Rogaland. Den har egne 

flotte lokaler på Soma. Her er det lagring for mange 

biler, pluss at det i hovedetasjen er møtelokale og fullt 

utstyrt verkstedlokale. Det avholdes medlemsmøter en 

gang i måneden. På sommerhalvåret er det kjøreturer 

hver tirsdag. Tirsdagene fra kl. 12 er det også mulig å ta 

turen ut for bil-prat og ta enkelt vedlikehold på bilen. Er 

du noe du lurer på så kan klubbens leder Dag 

Andreassen treffes på mobil 90669246 eller på nettsiden 

www.rmgc.no  

 
  Husk minneløp 9.august 2014      
Vi vil også i år arrangere minneløp, i år starter det 9.august 

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 

 

http://www.rmgc.no/


 

 

 

  

 
 

SPILEHJULET 2 - 2014 organ for Gammelbilens Venner 

4 

 

Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen   

DETTE VAR VELYKKET!! Vi har lenge hatt et ønske om 

å få til et klubbtreff på Kristi himmelfarts dag. I år klaffet 

det helt. Plassen, seint i mai og viljen til å arrangere var på 

plass. Via Øyvind Nielsen hadde vi fått tillatelse til å 

komme til Orre. Vi la opp til felleskjøring fra Rådhuset i 

Sandnes kl. 10, de som ønsket å kjøre direkte til Orre 

gjorde dette. Vi ble en hel rekke på 25 biler som startet fra 

Sandnes. Vi hadde god tid så Ole Chr. ledet oss gjennom 

noen flotte veier mot Orre, siden trafikken var liten fikk vi 

kjørt samlet hele veien. For noen var det en del veier som 

de tidligere ikke hadde kjørt på. Vel fremme på Orre ble vi 

tatt imot av Øyvind som elegant geleidet oss på rett plass. 

Det var allerede mange som hadde tatt veien direkte ut. Vi 

fikk stilt oss flott opp slik at vi viste godt fra hovedveien 

som går rett forbi. Total var det ca. 45 biler, og til å være 

første gang så må vi si oss fornøyd med antallet. På 

området er det nok plass til nærmere 200 biler. Alle hadde 

nistemat med seg, så grillene ble fyrt opp (den ene litt for 

godt) og de fleste inntok et bedre måltid i det fine været.      

 

 

Alle deltakere hadde fått hver sin stemmeseddel utlevert og det 

skulle stemmes over hva de synes var den fineste bilen. Da 

stemmene var talt opp så var det Arne S. Idland og hans flotte Ford 

Edsel fra 1959 som stakk av med pokalen. Vertskapet på gården 

hadde også lagt opp til omvisning på området. Gården består av, 

foruten driftsbygninger, Orre Gamle Kirke og et gammelt 

restaurert hus som Kielland brukte som sommerbolig. Alle syntes at 

det interessant å kikke på disse flotte bygningene og tillegg høre 

deres historie. Selv har jeg kjørt forbi her mange ganger, men aldri 

lagt merke til alle disse flotte bygninger. De fleste storkoste seg i det 

fine været og med de flotte omgivelsene. Asgeir Salte underholdt 

med sitt trekkspill og fin musikk. Vi har planer om å gjenta dette til 

neste år, samme dato og samme plass. 

Tilslutt så vil vi takke det flotte vertskapet Solveig og Martin 

Skadsem med at vi fikk lov til å komme og for deres flotte 

omvisning på gården. 
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Asgeir spiller opp 

Grilltid for deltakerne 
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Avgang fra Rådhuset i Sandnes 

Orre Gamle Kirke 

Sommerhuset til Alexander Kielland 

Ivar sin nyinnkjøpet Buick 1932 Arne sin nye Buick 1916 

Arne fikk pokal for sin Ford Edsel 1959 
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Modell    
 
 
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  

  

 Lørdag 24. mai hadde Rogaland krigshistoriske museum åpen dag og 
Soma marked.                                                                                               
Tekst og foto: Kåre G. Sem 

Årets arrangement var preget av stort mangfold og høy aktivitet. Museets basisutstilling og kjøretøyhangar var åpent for 
publikum. Det årlige Soma markedet var i gang med en del spennende ting. Mest gikk det på salg av militæreffekter. Du 
kunne for eksempel få ullgenser til kr. 50,- og 75.  

 

. 
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Forsvaret var sterkt opptatt av 
fremkommelighet og utstyret ble utviklet 
etter hvert. Her har vi en stor og tung 
bergningsvogn fra slutten av sekstiårene. 
Den går under betegnelsen M543. 

Jeepen på bilde til venstre var en trofast 
sliter i 2. verdenskrig. Disse bilene ble satt 
inn i krigen fra 1941. De kunne være 
utrustet med skyteutstyr slik som denne. 
Tilhengeren var også skreddersydd til 
Jeepen.  

Uniformsklærene til høyre i bildet var til 
salgs. 

Norsk Våpenhistorisk Selskap har som mål å utbre 
kunnskap om historiske våpen, uniformer og faners 
historie 

Norsk Våpenhistorisk Selskap 
stilte med stort telt og våpen 

Denne bilen er en kanadisk D60L med 
avtagbart tak på førerhytten. De fleste 
kjenner denne bilen som Fargo eller Dodge 

Soma markedet strekte seg herfra og innover i 
området 



Tekst og foto: Kåre G. Sem 
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VETERANBRANNBIL-TREFF PÅ VEIMUSEET I DIRDAL             
SØNDAG 25. mai 2014APRIL 2 
Tekst og foto: Kåre G. Sem 

På bilde til venstre har vi overbrannmesteren, i Tor Inge 
Fjermestad sin skikkelse, på ”sjarmtur” blant publikum. 

Veimuseet hadde også mye å by på og det var god 
oppslutning om arrangementet.  

En stor takk til de frivillige som sto bak arrangementet! 
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Det” brommet”  godt i Oltedal da veteranbrannbilene startet opp for å kjøre i kortesje frem til 
Dirdal. Statens vegvesen  var vert for arrangementet. Unge og eldre hadde møtt opp for å nyte 
været og atmosfæren rundt museet. 

Amerikanske biler var godt representert. Etter hvert kom Scania og Mercedes på banen.  Det er 
å nevne at Mercedes tidlig kunne tilby brannbiler. 

Fremst står 1950 mod. Ålgårds-Volvoen- og så kommer 
1959 mod. Chevrolet, 2 Dodger 1965 og 1968, 1968 
mod. Chevrolet, International 1971, Mercedes 1975-
og sist Scania 1978 modell.  

Internationalen har til nå vært stasjonert i Dirdal Publikum følger med når Rune Fotland står på podiet, bak 
bilene, og forteller litt om hver av de oppstilte bilene 



 Tekst og foto: Kåre G. Sem 
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AAGE SVENDSENS DODGE BROTHERS 
1935 MODELLTekst og foto: Kåre G. Sem 
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Aage har vært med i Gammelbilens venner i 
noen år og har bemerket seg med sin interesse 
for Dodge.  

Denne bilen er en Dodge Brothers som er 
avkappet bak førersete og påbygget lasteplan. 
Det var vanlig på den tiden å lage Pickup på 
personbil- chassis. 

Aage har valgt å ha bilen i vanlig brukstand, 
hvor det flikkes med pensel og rustgrunning. 
Dodgen er i god teknisk stand og følger 
trafikken uten større problemer. 

Hytta er bygget i Norge, noe vi kan se ved at 
firmaene har satt opp navneplate med 
firmalogo. Vel verdt å ta vare på. 

Vi ønsker Aage lykke til videre med Dodgen! 

 
Lasteplanet rommer en del ”pakkenelliker” 

Firmalogo  



 Tekst og foto: Kåre G. Sem 
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 Riska-treffet   Lørdag 24. mai 2014APRIL 2 
Tekst og foto: Kåre G. Sem 
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Riska-treffet hadde stor oppslutning både fra publikum og deltakere. Det var preget av 50- og 60- talls 
biler. Bilde under med Henrik Slettebø, som deltaker med sin Anglia, gir et godt innblikk i stemningen 
på treffet. Store anleggsbiler og maskiner er etter hvert kommet for å bli. Virkelige perler. 

Jeg viser her spennvidden av bilene gjennom bildene. 

 

 

Det er ikke hver dag vi får se 
disse bilene. De fleste kjenner 
sikkert igjen bilene. Den helt til 
høyre er Studebaker  Pickup 1940 
– 49 med flammedekor 



 

Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen 

Treffet på Jærhagen har blitt en flott tradisjon for oss 

veteranbil interesserte.  Vi i Gammelbilens Venner pleier 

å finne en god plass i solen, hvor det som regel er i ly for 

vinden. Tradisjonen tro så er det flere motoriserte 

aktiviteter på 1.mai, Amcar på Kvadrat og Vårsleppet til 

motorsyklene. Det var samlet over 450 biler på årets 

treff, noe som er ny rekord. Antall registrerte tilskuere 

var ca. 1700. Nydelig vær gjør sitt til at folk koser seg 

med å gå rundt å kikke på bilene. På årets treff var det 

flere «nye» biler og det er alltid kjekt se noen en ikke har 

sett før. Det er stor variasjon blant utstilte biler, alt i fra 

1920 modeller til helt nye biler. Årets treff fylte hele 

parkering foran Jærhagen så neste år trenges det mer 

plass hvis nye rekorder skal lages. Det lagt opp til masse 

premieringer. Fra fineste bil i de forskjellige årsklasser 

til feteste felger og lakk. Medlemmene i Gammelbilens 

Venner stakk avgårde med flere priser i de forskjellige 

klasser. De fleste merkeklubber i distriktet var også 

representert med flott klubbstands. Det er mye arbeid 

som står bak et slik treff og all honnør til alle de frivillige 

som stiller opp vært år. 

Så da er det bare å ønske velkommen tilbake neste år! 

For de som ønsker å se mer bilder og info. så kan en gå 

inn på www.bilentusiastene.no  
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ENTUSIASTTREFF PÅ JÆRHAGEN 1.MAI 2014 
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Christian sin ny innkjøpte LaSalle 1931 

Rune Lutsi «nye» VW varebil 1959 

Meget spesiell varebil boble 

http://www.bilentusiastene.no/
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40 ÅRS JUBILEUMSFEST SOLA 1.MARS 2014 

Hyggelig stemning rundt bordene 

Grunnleggerne av klubben Mons, Ole Chr. og Per 
Diskusjonene gikk godt rundt bordene 

Bordbrikken 
Veteranbilfilmer snurret i bakgrunnen 

Klubben jubilerer i år, tenk 40 år!! I den anledning hadde vi 

gleden av å invitere til Jubileumsfest på Sola 1.mars. Vi var samlet 

ca. 90 personer til fest denne dagen. Vi hadde pyntet på utsiden 

med biler og banner for å vise oss frem. Mat og drikke var det nok 

av. Det var også dans til levende musikk. Vi hadde fått tak i mange 

gamle filmer fra klubbens arkiv, disse ruslet og gikk hele kvelden, 

og det var mange som fikk se seg selv og deres biler. Håret på de 

fleste hadde en annen farge på filmen, men hva gjør vel det. Det 

var også taler og utmerkelser. Grunnleggerne av klubben fikk 

overrakt hver sin blomster bukett. Vi hadde fått tak i avisutklipp 

som omtalte klubben fra den startet. Vi håper og tror at de fleste 

hadde et fint jubileum.                                                                          

Tekst:Odd Arild Sundsteigen Foto:Trond Rasmussen 

 



     SPILEHJULET 2 – 2014 organ for Gammelbilens Venner 

 

12 

 

 

 

 

  

 

 

  

12 

SPILEHJULET 2 – 2014 organ for Gammelbilens Venner 

GAMMELBILENS VENNER I 

FOLKETOGET I STAVANGER 

Tor Inge sin brannbil med flagg 

Ferdig pyntet klar for folketoget 

Odd Terje sin Borgward Hansa 1953 

Kjell og hans Maxwell 1905 

I anledning 200 års jubileum for grunnloven så hadde folketoget i Stavanger behov 

for en del biler for å kunne lage kulisser til forskjellig innslag. Det var 

Kulturkompaniet i Stavanger som tok kontakt med Tor Inge om muligheten for å 

skaffe veteranlastebiler etc. Tor Inge tok jobben alvorlig og var med på notene med 

en gang. Det måtte skaffes tilveie en håndfull eller to med biler. Alle forespurte 

svarte ja med engang. Bilene ble rigget med forskjellige kulisser alt etter hva som 

var temaet. Noen var så heldige at de fikk «kongelige» som passasjerer. Teknisk så 

gikk det nokså greit, et par motorstopper underveis må en nok regne med. Det var 

også artig å endelig få se veteranbiler i 17.mai tog igjen. Stor takk til biler og 

sjåfører som gjorde dette mulig.                                                                                          

Tekst:Odd Arild Sundsteigen Foto:Magne Gjesdal og Knut ? 
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RightOn Bil&MC mønstring Haugesund 

 
En jury bedømte bilene for premiering, mens Right On sjefen selv, 
Ronnie Krabberød, presenterte bil og eier. Her en flott 1960 De 
Soto Cab. 

Right On bil &MC mønstring har holdt det gående i over 20 år, og samlet  
tusenvis av hobbykjøretøyer og entusiaster på motorshow og mønstringer 
over hele landet opp gjennom årene. Det er lokale klubber som arrangerer 
treffene, men de ledes av Ronnie Krabberød, som var redaktør i det 
tidligere motormagasinet Right On.  
11.mai arrangerte Haugesund AmCar Club sitt årlige Right On treff på 
Raglamyr senteret. Det var naturlig nok mest amerikanske biler, men også 
en del Opel, VW, MC og forskjellig annet. Deltakerne kom fra hele 
Rogaland og en del fra Hordaland, og det var fin stemning tross at det kom 
noen dråper regn utover ettermiddagen. Dagen før ble det også arrangert 
delemarked/swapmeet ved Biltema på Raglamyr. 

Her er en virkelig sjelden sak! Honda bygget 4 stk. CR 750 
racingsykler for Daytona 200 i 1970. Dick Mann vant løpet på 
en av disse, og vinnersykkelen ble etterpå solgt til svenske 
Kenneth Stigefelt som tok den hjem til Gøteborg. Honda derimot, 
ønsket å ta vinnersykkelen tilbake til Japan, og tilbød derfor 
svensken en ny CR 750 som erstatning. Dette aksepterte Stigefelt, 
og det er altså denne femte originale CR 750 som Karl Magnus 
Wathne fra Haugesund idag eier. 

Det var mange utgaver av 50-års jubilanten Ford Mustang  på treffet. 
Johnny Ulverakers røde cabriolet må være en av landets tidligste 
utgaver, første gang registrert i juni 1964. 

Til venstre: 
Klassiske Forder, 
Heftig Escort RS og 
flott Taunus 12M 
Coupe står klar i køen 
for presentasjon og 
bedømming. 

Tekst&foto: Øyvind Flatekvål 
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Denne 1919 Rolls Royce Silver Ghost har en spesiell 
historie. Tidlig på 1920-tallet ble den brukt av IRA på 
raid mot britiske soldater. 2 Lewis maskingevær var 
montert på en armert stålplate mellom forsete og 
baksete. Etter et raid i 1924 hvor flere briter ble skutt, 
satte IRA fyr på bilen og gravde den ned i ei myr. Den 
ble funnet igjen av en lokal historiker i 1981, og etter 
hvert bygget opp igjen. Den var ferdig restaurert i 
2013.

Over: Jensen Owners Club hadde mye besøk på sin stand i 
løpet av helgen. Nærmest står Darren Barnes’ 1956 Jensen 
541. Interceptor  og CV8 til høyre. 
Under: Flott «vannbuss», 1972 Suzuki GT 750

Over og under: Løpsbil bygget på et 
1913 De Dion Bouton chassis med 
en 8.3 liters Curtiss OX5 motor. Her 
er det åpent ventilsystem, fri eksos 
og kjede drift! 

1-2.mars arrangerte Royal Irish Auto-
mobile Club sin utstilling National Cla-
ssic Car Show for andre gang i Dublin. 
De utstilte kjøretøyene strakk seg helt 
fra slutten av 1800-tallet og opp til dag-
ens superbiler. Over 40 klubber deltok, 
og det var delemarked og mange firma-
stand for leverandører av deler og tjene-
ster for veterankjøretøyer. Utstillingen 
ble godt besøkt, ca 12500 personer var 
innom i løpet av helgen. Det var god 
variasjon i type kjøretøyer, her fant de 
fleste noe for sin smak. En populær 
avdeling var den for gårsdagens bruks-
biler fra 50- og 60-årene. Her var det 
mange som mimret og fant igjen 
«pappas bil». Fiat 600, Renault Dauph-
ine, Morris Minor, Austin A35, VW og 
mange andre velkjente modeller. 

 

 

 

Over: Gårsdagens bruksbiler, nærmest 
Kevin O’Reillys Fiat 600 

Over: Renault Dauphine 
Under: 2CV klubben hadde laget en fin 
stand som viste prosessen fra låvefunn til 
ferdig restaurert bil 

Tekst&foto: Øyvind Flatekvål 
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Er det hestetømmer han til høyre holder, i så fall er det ikke en bil, men en variant av 
hestedrosje? 

 

 

Formannen Odd Arild, til høyre i bildet, hadde 
gleden av å overrekke Øyvind Flatekvål den gylne 
tennplugg. 

Øyvind har gjort en stor innsats som gjesteskribent 
til Spilehjulet i mange år. 

PÅ  ÅRSMØTET BLE INNSATSPOKALEN 
FOR 2013 TILDELT ØYVIND FLATEKVÅL 

Postkort fra veien Eidfjord – Måbødalen - 
Haugastøl. Normann foto 

    15 
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Modell    
 
 
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 
 

 Det gjelder å ha den siste modellen av de mest populære merkene.. Utviklingen går i flere stilretninger. Høyden på panser og 
skjermene holder seg. Skjermene ender skrått over frontlyktene og halefinnene har meldt seg på banen.  I fronten blir modellene 
gitt et utvalg av forniklede støtfangere og ” griller” som vi sier i Norge. Det er liksom stille før stormen for frem til 1960 skal vi få 
se de flotteste fronter og halefinner..                    

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tekst: Kåre G. Sem 

Bildene er hentet fra internett 

Biler i Europa 

Opel Kapitän holder stram linje bak. 

 

 Cadillac 1948 startet en styling som ville komme til å 
symbolisere etterkrigstidens amerikanske begeistring for 
fremgangen innen fly og raketter. Humpen bak på Cadillacen 
var inspirert fra  jagerflyet Lockheed P-38 Lightning, og ble 
starten på halefinne-trenden på 50-tallet. 

14

1956 kom Volvo med ny modell 
Publikum likte denne bilen og syntes 
den var pen. Amerikansk front og rene 
linjer som kjennetegnet året 1956.  

 

Ford 1955 

Cadillac 1948 

Ford gir tegn til å ville følge opp med finner, og her ser det 
ut som det er rakettstyringer som har inspirert?  

Chevrolet 1956 

En perle av en bil. 
Det er like før det 
braker løs med  
”kvasse kanter ” 
og volumiøst 
karosseri. 

Tysk Ford 15 m. 1955. Satser på ponton og 
vi kjenner igjen 1951 fasongen fra 
amerikansk Ford. 

16
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Fredag 6.juni var det Nasjonal motordag over hele landet, og Gamm-
elbilens Venner feiret dagen med åpent hus på museet på Bråstein. 
Det var varmt og fint vær, og det kom nærmere 40 biler og ca. 15 
motorsykler. Det kom også en del besøkende som ville se på kjøre-
tøyene ute og inne på museet. Publikum fikk se mye fine kjøretøyer av 
varierte årganger. Aage Svendsens 1935 Dodge Brothers var eldste 
bil, og en gruppe med biler av merket Smart som hadde treff i dist-
riktet sto for de nyeste årgangene av hobbykjøretøyer.  
Vi fikk også god reklame for arrangementet på TV Vest, som kom til 
Bråstein dagen før og laget reportasje som ble vist på TV både torsdag 
og fredag. Takk til alle som stilte opp på dagtid på torsdagen for dette 
TV innslaget! Nasjonal motordag begynner nå å bli en godt innarbei-
det tradisjon, og vi får vist frem hobbyen vår for et bredt publikum. 

Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 

Over:Arild Nielsen feiret Nasjonal motordag med Volvo PV 

Over: Steinar Myklebust har byttet ut Fiat 850 Spideren han hadde 
med denne flotte 1978 Alfa Romeo Spider. 

Over: Det var en fin blanding av bil og 
MC på Nasjonal Motordag. 

Til venstre: Per Eiene benyttet 
anledning til å  foreta en forsikrings-
besiktigelse på Geir Foss sin 1952 
Citröen B11. 

Til høyre: «Lord» Sundsteigen hadde 
tatt på finstasen til ære for TV Vest 
som var innom på torsdagen. 
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Terminliste 2014 
Her er en terminliste for sommeren 2014 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: 
-20-22.juni: Trekkferjefestival Søgne. Les info på http://www.trekkferje.net/ 
-24.juni: Grillfest på Bråstein kl.19:00. Ta med gammelbilen og familien og møt opp! 
-27-29.juni: Rogalandstreffet 2014, Classic Volvo. Sokn camping.   
-28.juni: Sjøormløpet, Seljord. Arr: VTMK. Les info på: http://www.vtmk.net 
  
Juli: 
-2-8.juli: Jubileumstur til Bornholm, Gammelbilens Venner 40 år. 
-25-27.juli: Norgesløpet. Arr: BVK.   
-26.juli: Setesdalstreffet, Rysstad. Arr:AMK 
  
August:  
-9.august: Minneløpet, Bråstein, info kommer på www.gammelbilen.no 
-16.august: Delemarked Birkeland. Arr:AMK 
-23.august: Ryfylkeløpet Jørpeland, info. kommer på www.ryveteran.no 
-26.august: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen! 
  
September: 
-20.september: Ekebergmarkedet -høst, Oslo. Arr: NVK.  
-27-28.september: Utstilling, Hegre Auto Sandnes. Arr: GBV 
-30.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

Referat fra årsmøte i Gammelbilens Venner/Rogaland Bilmuseum 
Tirsdag 25.mars 2014. 
 
Tilstede: ca. 50 stk. 
 
Sak 1. Åpning formannen ønsket velkommen. 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent. Ingen kommentarer på innkalling. Halvard Nordahl ble valgt som 
ordstyrer og Gaute Svindland som referent 
 
Sak 3. Årsberetning fra styret for året 2013. Sekretæren leste årsberetningen. Ingen kommentarer.  
 
Sak 4. Regnskap for året 2013. Kassereren gikk igjennom regnskapet. Ordstyrer kommenterte at Spilehjulet er blitt i større format og 
flere sider, mens utgiftene ved trykking er lavere.  
 
Sak. 5. Innkomne forslag. Ingen 
 
Sak. 6. Valg av styre for 2014 ved valgkomiteen, representert av Øyvind Flatekvål. Formann, nestformann og sekretær var på valg. Alle 
ble gjenvalgt uten innvendinger. Komiteen for Rogaland bilmuseum ble gjenvalgt uten innvendinger. 
 
Sak. 7. Innsatspokal for 2013 ble tildelt Per Audun Olsen og Øyvind Flatekvål. 
 
Revisor for 2013 har vært Tolleiv Hølland 
 
Valgkomitè: Øyvind Flatekvål og Tolleiv Hølland. 
 
Ref. Gaute Svindland 
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 Nytt fra styret: 
Referat fra Styremøte Gammelbilens Venner/Rogaland Bilmuseum 24.4. 2014 kl. 1900, Bråstein 

 
Tilstede: Trond Rasmussen, Kjell Dreyer, Tor Inge Fjermestad, Odd Arild Sundsteigen, Åge Svendsen og Gaute Svindland 
 
Referat siste styremøte: Lest opp og godtatt. 
Arrangementer sommer/høst 2014 
Jærhagen 1.mai, klubbstand: ”Paraplytelt”, Åge tar med telt. Jubileumstreff 29.mai Orre: Treff /tur. Starter i Sandnes og utstilling på 
Orre. 
Medlemsmøter høsten: Aug, sept. okt. nov. og des. (Temaer: ”Pin Striping”, Reidar Bakke, Biltilsynet, bilder fra jubileumstur) 
Cab & Co: Startet, første møte, 22 biler. 
Nasjonal Motordag: 6. juni Fredag (Pinse) Annonse, gratis inngang på museet. Minneløp 9.august: Forslag til rute. Lik som i fjor? Nato: 
16. Aug. Fjermestad har ansvaret. Hegre utstilling, dato: 27.-28. Sept.? Får endelig beskjed i juni. Biler ”samles inn”.  
Delelager 
Status delelager: Rydding. Tempo klubben konteiner?  
Spilehjulet 
Neste nummer juni. Jubileumsnummer: September før utstillingen. 
Regnskap  
Status pr april. Skifte av bank, bedre betingelser etc? Kjell undersøker. 
Status museet v/Tor Inge 
Status museums biler: Gaute trekker seg som fadder for Sølvberget Opel. Ny fadder forespørres på medlemsmøte. Biler til 
sommersesongen: Tor Inge fikser litt Toyota og Mustang. Markedsføring – 20 års jubileum: Annonse i Norsk Motorveteran. Utleie av 
lokalet: Bør ikke gå på bekostning av museets åpningstider. 
Terminliste 2014  
Odd Arild har info. Riska motorklubb. Norgesløpet 16 biler. 
LMK 
Årsmøte, Gaute informerte om saker: Nytt medlemssystem, Periodisk kjøretøykontroll. 
Eventuelt: Kopi maskin (multifunksjon) Odd Arild. Sambands utstyr. Odd Arild. Coop kundekort, Tor Inge. Pizza på styremøte?. 

Ref. Gaute Svindland 

                                        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 

 

 

 

HUSK GRILLFESTEN PÅ BRÅSTEIN 24.JUNI! 

Gammelbilens Venner inviterer til den årlige grill-
festen på Rogaland Bilmuseum tirsdag 24.juni 
kl.19:00. Øivind Nielsen & Co varter som vanlig 
opp med fabelaktig grillmat. Vi har bestillt fint 
vær, så ta med gammelbilen, familien og venner 
og møt opp. Ta gjerne med noe å sitte på. 



Nytt fra styret 

  

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 

GRILLFEST PÅ BRÅSTEIN 24. JUNI 
Gammelbilens Venner inviterer som vanlig til grillfest på Bråstein 
på junimøtet. Det blir servert god grillmat og drikke. Ta med noe 

å sitte på. Ta med gammelbilen, familien og møt opp kl.19:00. 
Velkommen! 

 

Har for salg en Jaguar XJ6 1978 
modell 

Bilen har en 4.2 liters 6 sylindret rekkemotor. Den har 
manuell gir med overdrive. Dette skal være Jaguars 
beste motor ifølge et motortidsskrift. 

Eg kjøpte bilen i London i 1982 og den har fungert 
godt hele tiden. Den er kjørt 130.000 km. Godkjent 
siste gang 2012.  
 
Grunn til salget er at eg ønsker å frigjøre tid og plass. 
 
Bilen er omlakkert og med fin lakk bortsett fra panseret 
som har litt "skurv". Kromdelene er litt prikket og et 
sted flasset. En søm er løsnet på førersetet men ellers er 
skinnsetene ok. 
Eg vil gjerne på denne måten invitere interesserte 
medlemmer av Gammelbilens Venner til å komme ut 
og se på bilen og eventuelt gi et bud på den. Den går 
rimelig til rette kjøper. 
Adresse Grannesarmen 4. Telefon 47254010, epost 
torsaegrov@yahoo.com  
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