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Som du kan lese lenger bak i bladet så var jeg 
på utstilling i Birmingham i november. Slike 
turer anbefales på det sterkeste, og det er 
mange gode utstillinger rundt om i Europa 
utenom kjøresesongen. Selv har jeg vært i 
Birmingham 3 ganger og på en utstilling i 
Dublin. Andre medlemmer i klubben har vært 
på store utstillinger i både Fredricia, Bremen 
og Essen. Det er mange store utstillinger i 
Europa, både i Frankrike, Italia og Nederland. 
En langhelg til en av disse er både sosialt og 
lærerikt, man treffer bl.a  mange entusiaster 
fra merkeklubber som har stor kunnskap om 
sine merker og modeller og knytter nye 
kontakter. 
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I år er det to år siden Gammelbilens Venner arrangerte utstilling selv, og vi 
håper vi får dette til i år også. Det har blitt en del endringer med lokalene hos 
Hegre, Toyota flytter til Forus i september, og nye leietakere skal inn. Det er 
derfor en del usikkerhet om hvor mye av lokalene  vi kan få til disposisjon, men 
vi håper vi kan få det til. Disse utstillingene har blitt en god tradisjon som 
entusiaster og publikum setter stor pris på. Vi har vært heldige som har en så god 
samarbeidspartner i familien Hegre som har gjort dette mulig! 
 
29.mars er det årsmøte og valg. Da er det bare å møte opp og bruke 
stemmeretten. Valgkomiteen har klar sine innstillinger med gode kandidater til 
styreverv. Vi setter stor pris på de som stiller opp år etter år for oss medlemmer, 
og nye som er villige til å påta seg verv. 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 3.juni. 
Send gjerne inn salgsannonser også. Ha en riktig god vår! 
                                                                                                                   Øyvind 
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Årsmøtet står for tur nå i mars, valgkomiteen har sine inn-

stillinger klare, regnskap og årsberetning er klar. Så møt opp 

og si din mening, det er alltid kjekt med innspill fra medlem-

mene. 

Vi vil også i år ha treff Kristi Himmelfartsdag på Orre og 

håper at det kommer riktig mange biler (og folk) som det var 

i fjor. Spillehjulsløpet blir også arrangert i år, vi har satt søn-

dag 29.mai som dato, vi har invitert klubber/deltakere i res-

ten av landet også, så vi håper på et godt oppmøte. 

Cab & Co starter opp igjen 6.april med startsted på parke-

ringen på sørsiden av Rådhuset i Sandnes kl. 1800. 

Sjekk terminlisten for andre arrangementer, det ser ut til at 

det blir noen kollisjoner, men det er ikke til å unngå når alt 

skal skje i løpet av noen få måneder. 

Da vil jeg bare ønske en flott vår med mange bilturer!!! 

  

Med gammelbil hilsen   Odd Arild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med gammelbil hilsen     Odd Arild 
 

 

 

 

 

Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

Så var vi kommet til et nytt år med nye muligheter. Vinteren har ikke 

sluppet taket riktig enda, men det er ikke lenge til vårsesongen 

begynner.  Kommende sesong inneholder mange spennende 

prosjekter for klubben, vi får håpe at vi får utført de fleste av dem. 

Håper at våren blir fin slik at vi får mange fine turer med bilene. 
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Det var med sorg vi mottok budskapet om at Ivar Sunde var død 23.november. 

Han ble 76 år gammel. 

Ivar var mangeårig medlem av klubben og var en aktiv deltaker både på turer i 

Norge og Danmark. Han var aktivt med i klubben med sine gamle biler, stilte all-

tid opp når vi hadde treff og møter. Ivar var ivrig opptatt av klubben og var ak-

tivt med helt til han ble alvorlig syk våren 2015. Ivar hadde alltid mange prosjek-

ter på gang og skulle restaurere sine biler når han ble «pensjonist». Vår dypeste 

medfølelse går til familien. Vi lyser fred over Ivar sitt minne. 

 

Styret i Gammelbilens Venner 

 

MINNEORD ARILD MAGNE NIELSEN 

 Vi har lagt bak oss et år med mange fine arrangementer, 

men også med mange store utfordringer. Arrangementsmes-

sig så arrangerte vi Norgesløpet for første gang, dette var en 

lærerik opplevelse, men økonomisk en heller dårlig opple-

velse. Vi startet et nytt løp for de kjøretøy eldre enn 1940 

med godt oppmøte, dette vil vi også ha dette året. 

Vi har siden i sommer flyttet våre møter til Bryne hos Per 

Nysted i hans flotte musikkloft. Her vil vi nok være en stund 

til, til vi får noen mer permanente lokaler. Men stor takk til 

Per for at vi får bruke lokalene til møter og søndagskafe. 

Vi holder på med få godkjenninger for lokalene på Særheim, 

det tar tid og nye krav dukker stadig opp, men vi er optimis-

tiske og håper at vi i løpet av 2016 får starte opp med ombyg-

ning og klargjøring av lokalene.  

Vil også rose alle som har vært velvillig til å hjelpe oss når 

det har vært dugnader, og som de sier selv så sitter de klar til 

å ta et tak når vi skal begynne på Særheim. 
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MINNEORD IVAR SUNDE 

Det var med sorg vi mottok budskapet om at Arild Magne Nielsen var død 

24.september. Han ble 74 år gammel. 

Arild var mangeårig medlem i klubben, vi hadde stor glede over hans selskap 

både på turer og medlemsmøter, han var også en ivrig gjest på søndagskafeen 

på Bråstein og selvfølgelig hadde med seg «Trygve» som også alltid var med på 

turer i gammelbilen. Han deltok aktivt med i klubben helt til sin død. Vår dy-

peste medfølelse går til familien. Vi lyser fred over hans minne. 

 

Styret i Gammelbilens Venner 
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Foto: Trond G.Rasmussen og Odd Arild Sundsteigen                      

Tekst: Odd Arild Sundsteigen 

I 2015 ble det arrangert 27 turer med Cab & Co. Antall biler 

ligger mellom 10—50.  Vi har vært innom mange flotte ste-

der og besøkt flere garasjer. Ole Chr. finner stadig nye plas-

ser å besøke. Noen gjengangere er det vanlig å besøke hver 

sesong. Har vi ikke noe definert mål så blir det nok tur inn 

til Oltedal. Det er alltid hyggelig å se at folk setter pris på at 

vi kommer på besøk, noen blir nok litt overasket når det 

kommer 50 biler i gårdsrommet, men gleden er like stor. 

Været kan vi ikke gjøre noe med, men det setter ingen stop-

per for våres onsdagsturer. Kan vi ikke kjøre gammelbilen 

så tar vi en nyere bil og blir med. Vi har inntil nå startet vå-

res turer fra Bråstein, men fra sesong 2016 blir startplassen 

endret, i skrivende stund så ser det ut til at dette blir fra par-

kering sør for Rådhuset i Sandnes. Har du/dere noen ønsker 

eller plasser dere vet om som vi burde besøke, så ikke vær 

redde for å gi beskjed, Ole Chr. tar imot tips med glede. 

Sesong 2016 starter opp onsdag 6.april kl 1800. 

Vil til slutt få takke alle som velvillig tar imot oss og lar oss 

få del i deres samlinger, det gjelder både biler og annet. 
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NYE MEDLEMMER I GAMMELBILENS VENNER 

Rallye Tronåsen 6.august 2016 

Det blir også i år arrangert løp over Tronåsen. Denne gang med en litt lengre 
kjørerute enn vanlig. Dette for å få en bedre avvikling av kjøringen over Tron-
åsen. Arrangementet er så pass populært at lenge før påmeldingsfristen var 
løpet fullbooket. Det er påmeldt 305 biler og det er over 40 biler på ventelis-
te. Vi håper at de som ikke fikk være med tar seg en tur ned for å kikke på 
løpet. Det blir satt opp buss fra Moi som skal kjøre ned til Tronvik slik at vi får 
plass til alle deltakerne på startplassen. Vi håper at dette løpet blir like min-
neverdig som alle de foregående. Det vil også bli laget film fra løpet som er 
mulig å få kjøpt. 

 Arne Kristian Aanensen 

 Lasse Holme Hordvik 

 Magnus Holme Hordvik 

 Per Gunnar Hegre 

 Håkon Johannes Krog 

 Randi Krog 

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen og 

vi håper at vi ser dere på våre arrangementer. 

Det ble også i 2015 arrangert grøtfest for 
store og små. Som vanlig så var det fullt hus 
med over 60 fremmøte og stor glede. Grøt 
med mandel og gris til finneren. I år gikk 
den til et av de større barna, Tom. Ellers 
var det aktivitet for barna med ballong-
kunstner som tryllet frem de flotteste krea-
sjoner til store og små. 

Inngangsbilletter ble brukt som lodd og 
mange flotte gevinster ble delt ut.  Per Ny-
sted sine flotte lokaler på Bryne var en per-
fekt ramme rundt et slikt arrangement. For 
oss som lager til grøtfesten så er det alltid 
kjekt med alle de flotte tilbakemeldinger 
som vi får, men festen blir ikke bedre enn 
det deltakerne gjør den til. Det er alltid 
kjekt når medlemmene har med seg barne-
barn på grøtfest. 

Foto:Trond G.Rasmussen Tekst:Odd Arild 
Sundsteigen 
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 Vi slår til igjen med treff på Orre, nærmere bestemt NORDSJØVEIEN 1024 
samme plass som den gamle kirken ligger i krysset med Orrevegen (se kart). Vi 
vil ha felles kjøring i fra Rådhuset i Sandnes kl. 1000 5.mai. For de som kom-
mer sørfra og ikke ønsker å delta i felles kjøring, kan en møte direkte opp på 
Orre kl. 1100. 

Det vil være mulig å grille, så ta med grillmat eller den mat dere ønsker å spise 
selv. Vi vil også premiere treffets fineste bil etter avstemning av de fremmøte, 
det blir pokal til vinneren. Vi håper at flest mulig har anledning til å delta og 
dermed få vist frem sin flotte veteranbil og treffe andre med samme interesse. 

For ytterligere opplysninger ring Odd Arild på mobil 45416436 eller på mail 
post@gammelbilen.no 

 



Carroll Shelby 

I 1959 hadde Carroll Shelby vunnet Le Mans 

i en 3 liter Aston Martin DBR1/300. Carroll 

var fra Texas, og som kjent er alt stort i Tex-

as - også snakketøyet. Selv etter Le Mans 

seieren så var Carroll lutfattig og oppførte 

seg som en rik halvskrullet oljeborrer og las-

tebileier. Og drømmen om å bygge sin egen 

sportsvogn lot seg ikke kue. 

Tilfeldigheter 

Ved en tilfeldighet kom Carroll til å spise 

frokost med redaktøren av "Sports Car 

Graphic". Her fikk han høre at den engelsk 

produserte AC Cars Ltd hadde måttet stoppe 

produksjonen av sin Ace Bristol, da Bristol 

Aeroplane Company hadde avviklet produk-

sjonen av toliter rekkesekseren. 

Carroll skaffet seg omgående en AC Bristol, 

og fant ut at denne egnet seg svært godt til 

hans V8 prosjekt. Carroll  hadde heller ikke 

noe bedre alternativ. 

Motor 

Carroll skrev til AC Cars i 1961, og foreslo 

en hybridbil med AC chassis som utgangs-

punkt, noe som Charles Hurlock var positiv 

til dersom man kunne finne en passende mo-

tor. 

Det ble vurdert Chevrolets 283 cui motor, 

samt Buicks (GM) aluminiums V8 som sene-

re Rover overtok. GM hadde også uttalt at de 

hadde ingen aversjoner om bilrace på fab-

rikksnivå, men dette var før GT40 eventyret 

startet, og hadde ingen interesse i konseptet. 

Det gikk rykter om at Ford var i ferd med å 

utvikle en ny 221 cui (3,5 l) motor, som se-

nere vokste til 260 cui. Carroll fikk låne en 

slik motor fra Ford via noen bekjente.  

Og Ford som manglet et motsvar til Corvette, 

fattet etter hvert positiv interesse, og dermed 

var Cobra prosjektet i gang. 

Prototypen gikk som en rakett 

Prototypen ble testet på en regnfull februar-

dag på Silverstone i 1962, og gikk etter dati-

dens målestokk som en rakett. Nå viste det 

seg at en original Moss girkasse nok ble i det 

snaueste laget. 

   FFFASCINERENDEASCINERENDEASCINERENDE    UPRAK TISKUPRAK TISKUPRAK TISK. . .. . .. . .   

Tekst av Eivind Edvartsen  

AC Cobra 
I en tidligere artikkel skrev jeg om GT40, 

som kanskje var mer engelsk enn ameri-

kansk.  

Om AC Cobra var noen forløper for GT40 

vil jeg ha usagt.  

Men AC er så definitivt en engelsk sports-

bil med en amerikansk V8, produsert i så 

vel USA som England. 

I USA også kjent som Shelby Cobra. 

Det finnes flere slike anabole steroid ekte-

skap i bilverdenen, AC Cobra med Carroll 

Shelby som opphavsmann er jo ett ek-

sempel, Jensen, Sunbeam og De Tomaso 

noen andre. 

Engelske AC Ace Bristol ble utgangspunktet for AC Cobra. 

AC Bristol hadde bare en toliter rekke-

sekser, men den hadde skivebremser og en 

enkel rørramme, og kraftig nok til en langt 

større motor. Bilen var designet i 1949. 



Ford hadde nettopp startet en reklamekam-

panje "Total Perfomance", og Carrolls idé og 

overbevisende Texas sjarme resulterte i en 

kontrakt om å bygge de første 100 bilene. 

Engelske te-pauser og sjokk 

Som seg hør og bør, i sekstitallets engelsk 

industriånd, så gikk produksjonen av de førs-

te 70 karosserier noe tregt mellom te-

pausene. Hvorvidt kaiarbeiderne også hadde 

tatt te-pause under surringen av sendingen 

sies det ikke noe om, men da bilene ankom 

USA var mange av bilene skadet under over-

farten. 

Videreutvikling 

De tidlige Cobraene gjorde 0-100 på 4,2 se-

kund, noe som sjokkerte en meget entusias-

tisk fagpresse. Så ble 260 cui erstattet av en 

289 cui, 4,7 liter og 271 hk som standard. Nå 

begynte Cobra å komme på gatene også. 

Flygende takstein 

Cobraens dårlige aerodynamikk gjorde at 

fikk tilnavnet "flygende takstein". Det var 

fram til i slutten på 1964 bygget 655 biler. 

For å kompensere på aerodynamikken ble det 

dyttet i en 429 cui motor på 400 hk, og bilen 

ble gjort bredere for større dekk. 

Farlig bil - betal kontant! 

Med en 7 liter motor så er det fortsatt i dag 

en svært rask bil, og også en av de farligste. 

427-modellene hadde henholdsvis 425 og 

485 hk, og det antas at ytelsen nok lå godt 

over 500 hk. 

Det var fortsatt mulig for publikum å kjøpe 

Cobraer, og Carrolls store Texas overdrivelse 

gikk ut på at bilene måtte betales kontant, 

fordi kjøperne neppe sjelden overlevde det 

første avdrag. 

Utdatert og forfalskninger 

Ford var ikke lenger interessert i Cobra kon-

septet etter GT40 suksessen. I desember 

1966 rullet den siste 427 Cobra ut fra fabrik-

ken det var da bygget 355 eksemplarer av 

427/428 modellen. 

Verdien på Cobraene tok fullstendig av, og 

det dukket senere opp 27 hybrider med 289 

motorer. I 1993 påsto Los Angeles Times at 

Shelby hadde "forfalsket" en etter-

produksjon på 43 biler. Angivelig var det 

reservert en serie på 100 biler i DMV registe-

ret, såkalt duplikattitler, men kun 55 var byg-

get. Dermed hadde han fritt utnyttet dette, og 

bygget flere biler i 1991 og '92 ved 

McCluskey Ltd i California. 

 

Lever fortsatt 

Den originale pressen til chassiset overlevde, 

og Autocraft i England hadde som den eneste 

leverandør tillatelse til å bruke både AC og 

Cobra i navnet. Men etter diverse rettssaker 

og avtaler, så havnet rettighetene tilbake til 

engelske AC. I 1996 ble det blåst nytt liv i 

AC, og Superblower så dagens lys,  samt en 

rimeligere serie med karbonfiber karosserier. 

I 2006 ble den engelske fabrikken lagt ned 

og flyttet til Malta, men kun 3 biler ble pro-

dusert her. 

Etter 2009 er det tyske Gullwing GmbH og 

AC Heritage på Brooklands, UK som sitter 

på rettighetene. 

For øvrig finnes det en rekke replikaer, fra de 

som er basert på et VW chassis, til kopier så 

lik originalen at kjennere ikke ser forskjell. 

AC 428 chassis 

Det finnes en rekke replika byggesett på 

markedet, og mange tilbyr ferdige biler. 

RAC TT Celebration race. Her stilles det med 30 originale biler, som er anslagsvis verd £ 150.000.000. (Ja, du leste riktig, nesten to milliarder kroner!) 

En original AC Cobra har hatt et ublidt møte 

med autovernet på Goodwood. 

De fleste Cobraer får hjulløft i svingene. 



 
 
 
 
 
Det går mot lysere tider og i mc garasjene begynner lukten av autosol og bonevoks og sige 
ut. Her er en liten forsmak til noe av det som venter oss. 

NYREBELTE – vår faste side om motorsykler 
Tekst	&	Foto: Gaute	Svindland
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Flott Maico 250 vårsleppet 2012 Honda CB 400 supersport ca.1976. Det er noen 
fasinerende potter på disse små firesylinderne. 

Flott BMW med jordmorkoffert og tyske skilter 
gjestet Stavanger. Flott BMW R90s 

Heftig Zundapp to sylinder med skivebremser på 
tur på torget. 

Giljen på tur med Harleyen til Bråstein. 

Flott BMW caferacer på Hegre utstillingen. Kallen sin NSU på kjente trakter.



 

? 
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Nyttekjøretøy – I Transportens tjeneste  
Etter krigen ble det stort behov for små hendige varebiler. Det var ikke 
design og utseende som var det viktigste. Motor og drivverk kom i 
førsterekke. Tyskland gjorde seg også bemerket med stort pågangsmot og 
oppfinnsomhet. La oss se på Tempo som til  slutt endte opp som Mercedes. 

  

 

Tekst Kåre G. Sem.  Bildene er 
hentet fra internett 
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Fra 1949, parallelt med Tempo Hanseat 3 
hjulingen, kom Matador og Wiking på 
markedet.                                                                
Dette var små biler med en nyttelast på opptil 850 
kg. Matador hadde et utseende i fronten som ble 
sammenlignet med ansiktet av en bokser hund. Den 
ble levert med 25 hestekrefters Volkswagen Beetle 
motor. Det ble slutt på levering fra Volksvagen i 
1952. Deretter var Matador  tilgjengelig med en tre-
sylindret to-takts motor (672 cc) eller en 
firetaktsmotor (1092 cc, 34 hk), begge fra 
ingeniørkontor Müller i Andernach.  

I 1953 kom Wiking på markedet. Den må vel kalles 
Matador med facelift. Samme lasteevne Firehjuls 
transporter med forhjulsdrift . Bortsett fra ” 
fiskemunnen ” viste den tegn til designmessig 
identitet som var mer vellykket på neste modell av 
Wiking Rapid som kom i 1955. 

Jeg vil fortsette med Tempo historien  frem  til den 
ble både Hanomag, Henschel og Mercedes.  

 

Tempo, grunnlagt som Vidal & 
Sohn, startet med å bygge biler / 
kjøretøy alt i 1924. De er kjent for 
sine 3 hjulinger med totaktmotor og 
rørramme. 
 
Tempo bygde A 400 til mars 1950 stort sett uendret, med 
tosylindret totaktsmotor av Ilo, ikkesynkronisert tre-trinns 
girkasse og kabel bremser. Chassis var i utgangspunktet en 
rør ramme. I 1953 ble den utstyrt med en 15 hk motor, men 
allikevel måtte den se seg slått av 4 hjulingene fra 
konkurrentene. Men den var populær i India i mange år 
fremover. 

Tempo Hanseat 1952  . Nyttelast 420  kg. 

 
Matador 1949-1952. 1362 av disse bilene hadde en  25 hp 
Volkswagen 1100 cc motor og  ZF gearbox.  

Wiking ( "fiskemunn" kallenavn) kom på markedet 
1953-1955
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Over: Dette er den ene av to prototype som Jensen Motors bygget i 1964, den andre var en 
convertible som ble skrotet. Nye eiere i Jensen Motors ville heller satse på den italiensk designede 
Interceptor, og P66 prosjektet ble lagt på hylla. Derek Chapman er nylig ferdig med restaurering-
en av denne sjeldne bilen med amerikansk Chrysler V8, motorene som Jensen brukte fra 1962 og 
frem til fabrikken ble nedlagt i 1976.

Til venstre:  
På side 11 kan du lese 
om tyske Tempo som 
produserte nyttekjøre-
tøyer. Her er en tøff 
1951 Tempo Matador 
som eieren Craig Shaw 
har bygget om med 
senking og moderne 
hjul. 

Til høyre:  
De første Morgan 
modellene var 3-hjuls 1-
setere. Morgan holdt seg til 
3-hjulere fra starten i 1909 
til den første 4-hjuls-
modellen kom i 1936. Bilen 
på bildet startet med en 
motor fra 1910, og diverse 
rester av et original chassis. 
Resten er bygget opp av 
nye, håndlagde deler. 

11-13.november var det klart for ny tur til 
Birmingham og Classic Motor Show. Det 
var tredje besøket på denne messen for 
undertegnede, og det er like spennende 
hver gang! 6 haller fylt med over 1300 
kjøretøyer, årganger helt fra slutten av 
1800-tallet og opp til 2000-tallet. Det er 
vanskelig å få med seg alt i løpet av de tre 
dagene så det gjelder å prioritere det som 
man finner mest interessant. Vi var på 
messen fredag og søndag. Lørdag pleier 
det å være veldig mye folk, så da besøkte 
vi heller Royal Airforce Museum som 
ligger i Cosford. 

 

The Royal Air Force Museum Cosford 
ligger i Shropshire like ved Wolverhamp-
ton. Ca. 70 fly er utstilt, med fly fra både 
første og andre verdenskrig, og det er også 
en egen nasjonal utstilling med fly fra den 
kalde krigen. Et besøk anbefales absolutt! 
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Over: Merkeklubber for de aller fleste bilmerker var representert. Her fra standen til Fairthorpe Sports Car Club. Fairthorpe er en av 
mange små produsenter i England som bygget små sportsbiler basert på understell og drivverk fra de større produsentene. Dette merket 
ble produsert fra 1954-76. Det første brukte motorsykkelmotorer, men de aller fleste var basert på Triumph komponenter. Karosseriene 
var av glassfiber, og kunne kjøpes ferdig bygget eller som kit-car. 

Til venstre: I forrige 
Spilehjulet kunne du 
lese om Tor Steinar 
Raugstads 1934 Buick. 
Her er en flott kanadisk 
utgave, McLaughlin 
Buick Series 50. 
Til høyre: På 60-tallet 
var det ikke bare adel-
en som kjørte Rolls 
Royce lenger. John 
Lennon malte sin 
Phantom V i psykedeli-
ske farger i 1967 

Klassiske japanske biler fra 70-tallet  blir stadig mer populære. Her er en knallgul Mazda RX4 coupe med wankel motor, og en sjelden  
Toyota Crown coupe 



Gammelsaabens Venner, GSV, hadde sin årli-

ge vintersamling på Dagali helgen 12. - 14. 

februar, med tilholdssted på Dagali Hotell. 35 

biler var påmeldt med drøyt 50 personer. Fra 

Rogaland stilte 4 biler. Frammøte var fredag 

ettermiddag/kveld med vanlig "besiktigelse" 

av bilene. Etter en god middag var det sosialt 

samvær i baren. 

Lørdag var det iskjøring hele dagen på et an-

legg hvor bl.a. Vinter Rally Skolen holder til. 

I tillegg ble det organisert ferdighetskjøring og 

quiz for de som ønsket litt avveksling fra iskjø-

ringen. Det var en flott dag på isen, og mye 

morsom kjøring. Dessverre var det 2 biler som 

fikk seg noen ublide rundkast, men det gikk 

godt med sjåfør og passasjer. De materielle 

skadene kan utbedres, men litt arbeid blir det 

jo. Midt på dagen ble det tid til litt var suppe 

og en god prat om biler og kjøring. 

Lørdag kveld var det, etter en deilig middag 

på Dagali Hotell, premieutdeling for ferdighet-

skjøringen og quiz-en. Lørdagskvelden ble 

tilbrakt i hotellets peisestue/bar med god ka-

meratslig bilprat rundt bordene. 

Søndag var det hjemreise etter en god frokost. 

Det fantastiske vinterværet denne helgen gjor-

de at også hjemreisen ble en flott opplevelse, 

særlig for oss vestlendinger som skulle over 

Hardangervidda. 

Et flokk arrangement av GSV, og eksempel på 

at det går godt an å ha det gøy med bilen/

veteranbilene også på vinterstid. 

Det var Eimund Lunde, sammen med sønnene  

Christoffer og Tommy, samt Christian Grant 

Hetland som deltok herfra, alle medlemmer av 

Gammelbilens Venner. 

SPILEHJULET 1—2016 organ for Gammelbilens Venner 

 

Tekst: Kjell Reidar Hetland  Foto: Jon Mathiesen 

Christian Grant Hetland                 Eimund Lunde 

Far  Eimund med  sønnene  
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VELKOMMEN TIL VESTLANDSTREFFET 

I HAUGESUND 18 JUNI 2016 
Haugaland veteranvogn har i år gleden av å invitere dere til Vestlandstreffet. I år 
arrangerer vi treffet på Rådhusplassen i Haugesund sentrum. Her gikk starten i 1986, så i år 
er vi tilbake 30 år etter.  

Vi starter dagen med oppstilling fra kl. 10.00.  

Kl. 11.30 starter vi løpet med en liten kjøretur i nærområdet med oppgaver langs ruten. 
Kjøreturen vil ikke bli lang, vi legger opp til et sosialt treff, der vi prøver å innby til at også 
flere av de aller eldste bilene skal komme. Tilbake i mål vil det bli servert lunsj. 

Vi har fått et samarbeid med Haugesund sentrum, som vil holde prikkedag denne dagen, 
med mange gode tilbud i butikkene. 

Festmiddag og bankett for kvelden vil bli holdt på Scandic Maritim, et lite steinkast fra 
treffplassen. Her har vi også fått gode priser på overnatting. Trygg parkering av bilene fra 
lørdag til søndag vil det også bli, da vi har fått låne en etasje i et parkeringshus, som er 
låsbart og i nærhet av hotellet. 

Fredags kveld vil det bli grilling på HVK`s klubbhus fra kl. 18.00, vi holder mat. 

Søndag prøver vi å få til besøk i Rolf Wee`s bilmuseum på Frakkagjerd, 15 min. fra 
Haugesund sentrum. Her blir det betaling i døren for de så vil inn å se. Må ha påmelding for 
å vite ca. hvor mange som er med.  

Spørsmål angående treffet kan sendes til: vestlandstreffet2016@gmail.com eller 
ehegerla@hotmail.com ,  tlf. 92648603. Påmeldingskjema finner du på www.gammelbilen.no 

Hilsen Treffkomiteen for Vestlandstreffet 
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REFERAT FRA STYREMØTE 10.desember 

Møtested: hos Trond  i Mor Åsesvei 1 Stavanger 

Tilstede: Kjell Dreyer, Trond Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen 
og Gaute Svindland. 
Referat siste styremøte: Opplest og vedtatt. 
Oppsummering aktiviteter siden sist: 

• Tur til Vegmuseet over 40 biler og 25 motorsykler. 
• Cab & Co meget bra fremmøte i år. Ny startplass 2016. 
• LMK Møte på Bryne, med nyheter. Ingen møtte sentralt.  
• Julegrøt ca.60 stk, 
• Julebord ca 63. Kanskje et annet tidspunkt til neste år. 

Medlemsmøter/arrangement våren 2016: 
• Medlemsmøter. Januar 26.1 : Nilsen motor. Feb. 

bulkedoktor, olje, Statens vegvesen? 
• Årsmøte: årsberetning, regnskap, valg 
• Vestlandstreffet 2016: Haugesund 18.juni, start 

Rådhusplassen 
• Spilehjulsløpet 2016: Søndag 29.5. 
• Søndagskafe: Fortsetter hos Per. 
• Utstilling Hegre: 2016 Hegrebil? Sende forespørsel i 

januar 2016 
Medlemslokale/museumslokale: 

• Status vedrørende lokaler: Bruksendring og nabovarsel 
sendt. (fjøs->museum) 

• Huskomitee: Jobber videre med prosjektet på Særheim 
• Museumskomitee: 4 stk. Forslag:  

Delelager: 
• Mesteparten er flyttet til Særheim 

Tronåsen 2016: 6.aug. To ruter.  Komiteen har startet arbeidet 
Verve nye medlemmer: konkurranse: Forslag til hvordan få nye 
medlemmer – yngre medlemmer 
Endringer klubb vedtekter: 

• §3 Medlem kan den bli den som er eier av – eller har 
interesse for – bevaringsverdige kjøretøy 

• Forslag til ny§3 Som medlemmer kan opptas personer, 
organisasjoner eller bedrifter som eier eller har interesse 
for bevaringsverdige kjøretøy. Styret kan ekskludere et 
medlem hvis medlemskapet ikke er ønsket. Det 
ekskluderte medlem kan kreve eksklusjonen prøvet av 
årsmøtet. 

Hjemmesiden/Facebook: Vi har pr. i dag nærmere 1100 følgere 
på Facebook 
Eventuelt: 

• Styremøter første halvdel 2016 torsdag 28/1, torsdag 25/2, 
torsdag 28/4 og torsdag 2/6 

 
Referent: Gaute Svindland  

 
REFERAT STYREMØTE 28.januar 2016 KL 1900 

Møtested: hos Trond i Mor Åsesvei 1 Stavanger 
 

Tilstede: Odd Arne Sundsteigen, Trond Rasmussen, Åge Svendsen 
og Gaute Svindland. 
Referat fra siste styremøte: Opplest å vedtatt. 
Medlemsmøter/arrangement våren 2016: 

• Medlemsmøter: Februar: ? Mars: Årsmøte, April: Info. om 
LMK forsikring, Mai: ?  

• Årsmøte: Årsberetning må skrives. Valg. Valgkomiteen 
finner kandidater. 

• Vestlandstreffet 2016, 18 juni se vedlegg. 
• Kr.Himmelfarts treff Orre: 5 mai. Grilling. Plass til 100-200 

biler. 
• Spilehjulsløpet 2016: 29.mai se vedlegg. Annonsere løpet. 
• Søndagskafe: Fungerer bra 20-25 personer. Husk å betal for 

vafler og kaffè. 
• Utstilling Hegre: Toyota sør-vest flytter til Forus. Sjekker 

med ny leietaker, om det er mulig å arrangere 
Regnskap v/Kjell: se vedlegg. 

• Annonse for Spilehjulsløpet i Norsk Motorveteran, vedtatt. 
Arbeidsfordeling i styret.: Hvem gjør hva og hvilke har ansvar for 
hva: Odd Arild setter opp noen punkter. 
Medlemslokale/museumslokale: 

• Status vedrørende lokaler: Levert søknad om bruks og 
fasade endring. Nabovarsel, underskrifter på samtykke. 

• Museumskomitee, forslag til medlemmer:  
• Tronåsen 2016-Fulltegnet pr. dags dato: 300 påmeldte. 18 

på ventelisteliste. Lang eller kort løype. Per, Trond og Odd 
Arild har kontakt. 6. August. 

Verve nye medlemmer: 
• Lage klubbinfo til bruk i rekruttering: Odd Arild lager. Åge 

og Gaute kommer med forslag til neste styremøte. 
• Premiering til beste verver: ? 

Hjemmesiden: 
• Sjekke ut priser på oppgradering evnt. Lage ny av 

enklere/billigere format: Odd Arild undersøker ny 
leverandør. 

Eventuelt: Kontingenten begynner å komme inn. 6-7 meldte seg ut. 
 
Referent: Gaute Svindland. 

 

 

NYTT FRA STYRET 
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Terminliste 2016 
Her er en terminliste for 2016 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. 12-15 hele året er medlemstreff hos Per Nysted på Bryne, og i 
sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00. 
 
Mars: 
-13.mars: Cars&Coffee, Biltema Sandnes kl.15:00 
-29.mars: Årsmøte/generalforsamling, Bryne. Valg av styre og verv. Velkommen! 
  
April: 
-6.april: Oppstart Cab&Co. Kl.18:00 på parkeringsplassen ved Sandnes Rådhus 
-9.april: Smøretreff på Bilsenteret Ålgård, arr: Rogaland Volvo. Fra kl 1000 
-17.april: Banekjøring på Reve kl.12-16. For info kontakt karlkleppe@gmail.com 
-24.april: Volvotreff på Bryne, parkeringsplass M44, arr: Kverneland Bil 
-26.april: Medlemsmøte, Bryne.  
-30.april: AMK’s Vårmønstring. Sted: Sørlandets Travpark (Kristiansand). Kontakt: Ånund Lunde, tlf. 932 34 408, e-post: 
amk@lmk.no  
-30.april: Ulvenmarkedet. Sted: Os Yrkesskole, Kolskogen i Os. Kontakt: Gustav, tlf. 415 52 100, e-post: bausen@online.no eller 
Jens på tlf. 905 51 730. 
  
Mai: 
-1.mai: Entusiast-treff, Jærhagen. Arr: Bilentusiastene 
-1.mai: Vårmønstring Kvadrat. Arr: RACC 
-5.mai: Kristihimmelfartstreff, Orre. Arr: GBV 
-5.mai: Vårmønstring Lagunen Bergen, Arr: MKIB 
-7.mai: Vårmarkedet Ekeberg, Oslo  
-8.mai: Banekjøring på Reve kl.12-16. For info kontakt karlkleppe@gmail.com 
-27-29.mai: Volvo Røldalstreffet 
-29.mai: Spilehjulsløpet. Arr. GBV 
-31.mai: Medlemsmøte, Bryne 
  
Juni: 
-4.juni: Vossarudl'n, Voss 
-5.juni: Banekjøring på Reve kl.12-16. For info kontakt karlkleppe@gmail.com 
-6.juni: Nasjonal  Motordag 
-10-12.juni: Sør-Norsk Volvotreff, Lista 
-11-12.juni: Norgesløpet, Grimstad. Påmelding og info på www.grimstadmotorveteraner.com 
-17-19.juni: Amazon-klubbens landstreff, Molde 
-19.juni: Wings&Wheels Sportsbiltreff, Sola Sjø. Arr: NSK Rogaland 
-18.juni: Vestlandstreffet, Haugesund.  
-25.juni: Sjøormløpet, Seljord. Arr: VTMK 
-28.juni: Medlemsmøte/grillfest. Info kommer i Spilehjulet nr.2-2016 
  
August: 
-05-07.august: PV-Klubbens Landstreff. Lista 
-6.august: Rallye Tronåsen.  
-13.august: Minneløpet. Arr:GBV 
-20.august: Birkelandsmarkedet. Sted: Birkeland. Kontakt: Gunnar Hamre, tlf. 974 12 124, e-post: amk@lmk.no  
-21.august: Banekjøring på Reve kl.12-16. For info kontakt karlkleppe@gmail.com 
-30.august: Medlemsmøte GBV, Bryne 
  
September: 
-17.september: Høstmarked Ekeberg, Oslo  
-18.september: Banekjøring på Reve kl.12-16. For info kontakt karlkleppe@gmail.com 
 
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten 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 
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KlubbR ÅRSBERETNING 2015 
GAMMELBILENS VENNER 

Styret har bestått av: 
Formann: Odd Arild Sundteigen 
Nestformann: Trond G. Rasmussen 
Sekretær: Gaute Svindland 
Kasserer: Kjell Dreyer 
Styremedlem: Aage Svendsen 
Revisor: Tolleiv Hølland 
Webansvarlig: Øyvind Flatekvål 
Komite for Rogaland Bilmuseum: 
Museums bestyrer: Tor Inge Fjermestad 
Komitemedlem: Øyvind Nielsen 
Valgkomiteen: 
Øyvind Flatekvål 
Tolleiv Hølland 
LMK forsikring: 
Per Eiene 
Leif M. Skare 
Spilehjulet: 
Redaktør: Øyvind Flatekvål 
Huskomite: 
Leif M. Skare 
Ole Chr. Simonsen 
Per Eiene 
Odd Arild Sundsteigen 
Aktiviteter: 
Det har vært avholdt 5 styremøter, 9 medlemsmøter og 27 cab. 
og co turer. 5 møter i Norgesløpskomite, 3 møter i huskomite og 
1 møte Rallye Tronåsen 2016.  
Kristi himmelfartstreff på Orre med over 70 biler tilstede, meget 
vellykket. Arrangør av Norgesløpet 2015, her hadde vi over 100 
biler på startstreken. Løpet gikk over to dager med start Sauda 
og målgang Sola. Ca. 30 frivillige var med å avvikle løpet. 
Dårlig vær, men god Ryfylke reklame. Nytt av året var 
Spilehjulsløpet-for kjøretøy eldre enn 1940. Her var 25 kjøretøy 
som deltok. Løpet ble tatt godt imot og vil også bli arrangert i 
2016. Grillfest på Gausland, fullt hus. Danmarkstur med 17 
biler. Minneløp med 18 biler til start. Klubbtur til veimuseet i 
Dirdal sammen med Tempo klubben, over 40 biler deltok. 
Grøtfest for familien med over 60 personer. Julebord på Sola 
med over 60 deltakere.  
Annet: 
Klubblokalene stengte dørene 30/6 og vi har siden hatt våre 
medlemsmøter og søndagskafe hos Per Nysted på Bryne. 
Huskomiteen har jobbet aktivt for å skaffe nytt lokale/museum 
og har funnet plass, men det gjennstår mye arbeid og en 
bruksendring får vi kan ta dette i bruk. 2015 har vært et meget 
turbulent år for klubben, flytting av delelager, tømming av 
museumslokaler og rydding, men vi har allikevel fått 
gjennomført planlagte aktiviteter og turer. Det har ikke vært 
problemer med å få hjelp til de ulike oppgavene. 
Spilehjulet: 
4 nummer pluss ekstra nummer for Norgesløpet 2015. 
Museet: 
200 besøkende, stengte dørene ved påske 2015.  
Antall medlemmer pr.31/12 2015:  385 stk. Økning på 7 fra 
2014. 
Gaute Svindland 
Sekretær 

Innkalling  til årsmøte i 
Gammelbilens Venner 
 Tirsdag 29.mars 2016  

 
 
Dato: 29. mars 2016  kl.19:00 
Sted: Breimyrå 10, Bryne 
 
Agenda: 
1: Åpning, styret ønsker velkommen 
2: Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 
3: Årsberetning fra styret for året 2015 
4: Regnskap for året 2015 
5: Innkomne forslag: Styret ønsker å endre § 3 i vedtektene. 
6: Valg v/valgkomiteen 
7: Innsatspokal 2015 
 
Styret i Gammelbilens Venner har 2015 bestått av: 
-Formann: Odd Arild Sundsteigen (på valg) 
- Nestformann: Trond G. Rasmussen (på valg) 
- Sekretær: Gaute Svindland (på valg) 
- Kasserer: Kjell Dreyer  
- Styremedlem: Aage Svendsen  
 
Komitè for  Rogaland Bilmuseum har i 2015 bestått av: 
- Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad 
- Komitè medlem: Øyvind Nielsen 
 
Revisor for 2015 har vært: 
-Tolleiv Hølland  
 
Valgkomiteen for 2015 har bestått av: 
- Formann: Øyvind Flatekvål 
- Komitemedlem: Tolleiv Hølland 
 
Stavanger 1. mars 2016 
 
Gaute Svindland 
Sekretær 

 
 

 

 

  
Husk å støtte Gammelbilens Venner med Grasrotandelen! 

Neste gang du skal spille så ber du kommisjonæren å registrere 
Gammelbilens Venner som mottaker av Grasrotandelen. Det 
enkleste er å oppgi klubbens organisasjonsnummer. Dette 
nummeret er: 991192026 
Hvis du vil registrere deg på www.norsk-tipping.no gjør du 
dette ved å logge deg inn med kort og kortleser og velge Min 
side, deretter Grasrotandelen. Her kan du søke opp 
Gammelbilens Venner. 
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Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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