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Nå er sesongen godt i gang og flere treff er 
allerede unnagjort, Kristi himmelfartsløpet og 
Spilehjulsløpet kan du lese om her i Spile-
hjulet. Gammelbilens Venner er en særdeles 
aktiv klubb og det skal godt gjøres at du ikke 
finner arrangementer som faller i smak i 
denne klubben. I år er det også tid for Rallye 
Tronåsen igjen, dette er et populært arrang-
ement som er fullbooket for lengst. Skal du 
ikke kjøre selv så er det en flott opplevelse å 
være tilskuer i bakken. Lenger bak i bladet 
kan du lese litt om Tronåsen og veiens 
historie, del to kommer i neste nummer. Takk 
til Jan Halvard Sagen for stoff og bilder! 

 Redaktørens ord Spilehjulet	
Klubb‐bladet	for	Gammelbilens	Venner	

	
Postadresse:	Pb,	3029	Mariero,	4095													
Stavanger	
	E‐mail:	post@gammelbilen.no	
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Redaktør:		Øyvind	Flatekvål,	tlf:		98296659	
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Kåre	G.	Sem,	Tlf:	51699534/45688740		
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manuskripter.	
	
Utgis:	4	ganger	i	året	i	et	opplag	på	400	stk	
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	E‐mail:	kjell@kjelldreyer.com	
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Drivstoff og etanol er et tema som diskuteres mye i miljøet, for mye innblanding 
av etanol i bensinen kan skade motor og drivstoffsystemet på eldre kjøretøyer. 
Organisasjonene for veterankjøretøyer har de siste årene jobbet mot oljesels-
kapene og myndighetene for at vi fortsatt skal kunne få etanolfri bensin i årene 
fremover. På side 14-17 har vi tatt med en lengre artikkel fra LMK om dette 
temaet. 
Det er snart ferietid, og Eivind Edvartsen gir deg noen gode tips om fascinerende 
engelske landsbyer på side 12 og 13. På den engelske landsbygda er det mange 
flotte, gamle landsbyer som er verd et besøk, og mange fine museer, veteran-
jernbaner og andre severdigheter som er kjekke å se for oss som er interessert i 
gamle ting.  
 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 2.september. 
Send gjerne inn salgsannonser også. Ha en riktig god sommer! 
                                                                                                                   Øyvind 
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Vi har nettopp unnagjort årets Spilehjulsløp med meget god 
deltakelse. Vi ønsker jo alltid at det kommer enda flere biler, 
men en må akseptere at det ikke alltid passer for alle. Vi har 
også hatt et flott treff på Orre med 70 kjøretøy. 

Framover så er det mye som skjer, norgesløpet, vestlands-
treffet, Seljord og i august går årets Rallye Tronåsen. Vi ar-
rangerer også i år minneløpet den 13 august. Vi har i år ikke 
fått til noe utstilling hos Hegre på grunn av endrede bruk av 
endrede bruk av bilhallene, men vi takker for mange flotte 
utstillinger hos Hegre. 

Skal du på tur med gammelbil i sommer, ta noen bilder og 
skriv noen ord, Øyvind setter alltid pris på innslag i Spile-
hjulet. Da vil vi få ønske alle medlemmer med familie en 
hjertelig god sommer!!  

Med gammelbil hilsen   Odd Arild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med gammelbil hilsen     Odd Arild 
 
 
 
 

 

Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

Så nærmer sommeren seg og vi har allerede hatt en god del flotte 

dager til turkjøring. Vi jobber aktivt med å løse vårt behov for nytt 

lokale og håper på en løsning i løpet av sommeren. Fremover er det 

mange muligheter til å være med på mange flotte arrangementer, 

enten i distriktet eller utover i landet. 

 

 NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
 Tarjei Hanto, Tananger 
 Jan Eikelid, Røyneberg 
 Frode Hølland, Hafrsfjord 
 Ådne Solheim, Stavanger 
 Alf Vaule, Vikeså 
 Ernst Arve Stangeland, Sandnes 
 Johannes Rettedal, Forsand 
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Sesongen hittil har vært meget bra, flott vær og mange fine 
turer med gammelbilene. Vi har hatt årsmøte siden sist og 
fått endring i styret. Gaute Svindland ønsket avløsning som 
sekretær etter 6 år. Vi fikk inn ungt blod i styret da Steinar 
Ødemotland (25år) sa seg villig til å ta over det vervet. Vi 
takker Gaute for hans flotte innsats og ønsker Steinar lykke 
til i hans verv i styret. Leif M.Skare fikk en velfortjent inn-
satspokal for hans innsats gjennom 2015(og tidligere år). 

Vi i styret ønsker også få jobbet aktivt med å få til en ung-
domsavdeling i klubben.  Vi har også planer om å få til et 
dameløp/arrangement for våre kvinnelige medlemmer/co-dri-
vere. 

Cab&Co har startet opp med ny startplass, nemlig fra parke-
ring ved rådhuset i Sandnes. Det er meget god deltakelse på 
disse turene. Vi var i mai 57 biler på tur til Terje Klingsheim. 
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 Gøran Christiansen, Kverneland 
 Anita Veronica Hansen, Ålgård 
 Cato Roland, Sola 
 Tove Lillebakken, Sandnes 
 Arnfinn Arnøy, Randaberg 

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

 

Nyheter museumslokale på Særheim 

Tross i flere tilbakeslag så jobbes det aktivt med å få i gang et nytt museum. 
For å få bruksendring/dispensasjon fra gjeldende vedtak måtte vi oppfylle 
visse krav når det gjaldt bygninger. Siden det ble to virksomheter i bygget 
krever lovverket at det skal settes brannmur som skille, dette har en kostnad 
opp mot en halv million. Vi jobber nå med alternativ løsning for bygget på 
Særheim og håper at det kan ordne seg. Området på Særheim er perfekt til 
museum/bilrelatert løp/treff. Vi testet dette ut på Spilehjulsløpet og det vir-
ker meget lovende. Vi får krysse fingrer/pluggledninger og håper at dette 
går i boks.  
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Å rets Kristi Himmelfarts treff ble 

nokså tidlig i år, allerede 5.mai.  Det 

var flott solskinn, men en kald sørøst gjorde 

at vi måtte søke ly på nordsiden av huset, grei 

plass, men litt mindre sol her. Jeg håper alltid 

at det blir fullt hus med mange biler. Årets 

treff var ikke noe unntak.  Totalt var det ca. 

70 kjøretøy innom, alle var ikke like lenge, 

men kjekt at folk setter pris på slike treff. 

Vertskapet er som alltid fortreffelige, nyklip-

pet plen, stoler fremme og grillene klare.  Det 

er alltid noen nye biler å se, og det var det i år 

også. Vi deler ut stemmesedler til de fremmø-

te og de har mulighet til å stemme på den bi-

len de liker best. Det trenger ikke være den 

flotteste museumsbil som vinner. I år var det 

2 biler som tiltrakk seg mer oppmerksomhet 

enn de andre. Kampen stod mellom to vit for-

skjellige biler, i den ene enden flott 30 talls 

amerikaner og i den andre enden 60 talls liten 

Fiat 500. Til slutt så var det Brynjulf Erga 

som stakk av gårde med den gjeve prisen for 

best likte bil. Musikk ble det også da en av 

deltakerne startet å spille trekkspill. Flere 

benyttet også anledningen til å stikke innom 

Kiellands sitt sommerhus, som er et meget 

flott museum. 

Som vanlig starter vi fra rådhuset i Sandnes, 

men det er også mange som kommer direkte. 

For som starter fra Sandnes så geleidet  Carl-
Gustav Meling oss gjennom en flott rute før vi 

ankom på Orre.  

Neste års treff blir en del sener i mai da Kristi 

Himmelfarts dag kommer på 25.mai., mulig-

het for varmere vær er jo tilstede da.  

Vi vil takke vertskapet Solveig og Martin 

Skadsem for at vi får lov å komme til gården 

og også bli tatt så godt imot. Tusen takk!!! 

Tekst&foto: Odd Arild Sundsteigen mga58@lyse.net 

Best likte bil, Studebaker  eiet av Brynjulf Erga 

Flott utsikt, Kielland huset til høyre 

Litt kjølig i nordveggen 

4 



      MINNELØPET LØRDAG 13.AUGUST KL 1000  FRA SÆRHEIM 

Vi har gleden av å ønske velkommen til det femte minnelø-

pet. Vi vil i år ha startsted fra Særheim på Klepp.  Vi leg-

ger opp til et ordinert turløp med innlagt ispause og opp-

gaver som skal løses underveis. Ruten blir ca. 5 mil lang. 

Det blir servert  noe å drikke pluss kaker etter løpet. Mål-

gang blir på Særheim. Dette året så blir ruten mer ut mot 

kysten enn de andre årene.  

Som vanlig så det premie til beste mann. Premieutdeling 

rett etter løpet. Håper at flest mulig har tid og anledning 

til å delta. 

Skulle du trenge ytterligere opplysninger så er det bare å 

ta kontakt med Odd Arild på mobil 45416436 

SPILEHJULET 2—2016 organ for Gammelbilens Venner 
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Grillkø!! 

Varmt i solveggen!!! 

Mazda 929 HT 1986!! 

Krig og fred!!! 
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S pilehjulsløpet 2016 gikk av stabelen søndag 

29.mai i et meget flott maivær.  Start og målgang var lagt 

til vakre Særheim på Klepp. Her har vi kongeveien like 

foran oss og den historiske plassen Tinghaug like ved. I år 

var andre året vi inviterte kjøretøy eldre enn 1940 til løp. 

Det var 25 kjøretøy som møtte frem, det var dessverre en 

del som måtte melde pass pga. tekniske problemer, så 

hvis alle hadde møt så hadde vi vært nærmere 35 kjøre-

tøy til start. Som de fleste eldre så er det ikke alltid de har 

sine gode dager, men de kommer nok tilbake for fullt nes-

te år. Ja for neste års løp er allerede under planlegging, 

her blir det også invitert til å ha tidsriktig bekledning. 

Årets løp hadde en grei blanding av biler og motorsykler. 

Eldste bil var Arne Holme sin Buick fra 1916, som feier 

100 år. Den fullførte de 3,5 milene med glans. Løpet var 

lagt opp som tur-løp der alle kjørte etter hverandre. Det 

var innlagt praktisk post underveis. De andre oppgavene 

var skriftlige, det var premie til de tre beste.  Ruten gikk i 

flott Jær terreng, for de fleste på kjente veier, men også 

noen nye strekninger. Løpet forløp helt uten de store pro-

blemer, det var vel kun Douglasen fra 1927 som fikk et 

par små stopp, den gikk sur.  Vi hadde fått en liten omta-

le i Jærbladet så det var noen skuelystne som var på 

plass. Området rundt Særheim var helt perfekt for å ar-

rangere løp som dette. Vi hadde deltaker fra nordfylket, 

men han var uheldig å fikk ikke start på bilen etter en 

stopp i Klepp sentrum før løpet. Etter kyndig hjelp fra 

vårt medlem Kjell Kleppe så var han i stand til å møte 

opp til start, men dessverre noe sent. Etter løpet var det 

kaker med noe å drikke.  Vi fikk kost oss riktig i solveg-

gen med kjøretøyene foran oss. 

Det skulle kåres en vinner og årets vinner av Spilehjulslø-

pet ble Per og Signe Nysted i sin lånte Chevrolet 1936, for 

anledningen utlånt fra Nils Moi.  

Vi gleder oss allerede til neste års løp og ønsker alle hjer-

telig velkommen i 2017 til et nytt flott løp. 6 

Tekst:Odd Arild Sundsteigen     mga58@lyse.net 

Foto: Jane Leschbrandt & Odd Arild Sundsteigen 

Eldste motorsykkel, Harley fra 1924 kjørt av Ove Helland 

Litt start problemer, frem med sveiven Nils!! 
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Løpets eldste bil Buick fra 1916 

Douglas fra 1927 

Her studeres ruten og biler 

 

Praktisk post 

Ariel 1935 og 1936 

Løpets vinner Per Nysted 



ÅRETS GRILLFEST BLIR PÅ SÆRHEIM 28.JUNI KL 1900 
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Årets grillfest blir på Særheim(se kart), her 

er det god plass enten vinden kommer fra 

nord eller sør. Det er også mulighet for å kun-

ne sitte under tak.  Ta med noe å sitte på, vi 

holder griller og grillmat. 

SPILEHJULET 2—2016 organ for Gammelbilens Venner 

Åpen dag og Somamarkedet ble arrangert lørdag 28.mai,været 

startet bra, men gikk dessverre over til regn etter hvert. Det 

var lagt opp til salgs stander og utstilling av militær utstyr. Det 

var også demonstrasjoner av forskjellig typer maskiner på om-

rådet sør for hovedplassen. For oss som er opptatt av gamle 

biler så var det nok ikke så mye å finne. Det var en del kopper 

og kar, men også mye militær effekter som var til salgs. Krigs-

historisk hadde også museet åpent og de hadde også lagersalg 

av diverse nyttige og unyttige ting. Området er ikke så stort for 

bodsalg, men det burde være muligheter for å få til litt mer 

bilrelatert også. Det var jevnt over meget bra besøk selv om det 

kolliderte med Riskatreffet. Det var nok mange som var innom 

begge plasser. Kjetil Fuhr er som vanlig på plass med sin skil-

ter, han lar ikke en sånn mulighet gå fra han.  Kjetil hadde 

også tatt med seg noen gamle bildeler. Vi får alle prøve til neste 

år å få til et større delemarked på Soma. 

Tekst & Foto:Odd Arild Sundsteigen      mga58@lyse.net 



 
 
 
 
 

NYREBELTE – vår faste side om motorsykler 
Tekst & Foto: Gaute Svindland 
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HARLEY DAVIDSON TOPPER

 
 
På en grå arbeidsdag før våren spratt, ringte en kar og 
lurte på om jeg kjente noen som kunne gi en overhaling 
/service på hans strøkne -62 mod. Harley. Han hadde ringt 
til flere Harley forhandlere uten respons og via 
Gammelbilens Venner hadde han fått tlf. nummeret til 
”Nyrebelte”. Vi hadde en hyggelig prat om både gamle 
biler og motorsykler, og hans Topper ble levert til en god 
nabo som er en som har peiling på spesielle ting. Han har 
nå gitt den en storservice og fikset noen småting så den 
starter på første ”snor”.  
 
Topper er den eneste scooteren Harley Davidson har 
produsert. Den ble produsert mellom 1960-1965 med en 
motor på 165ccm, en sylinder og to-takt. Effekten var på 6 
hk og det ga en toppfart på rundt 75 km/t. Den ble levert i 
tre modeller A, AU og AH. AU-modellen var tilpasset de 
ulike delstaters regelverk om effekt og aldergrenser og 
som regel ”strupet” på hk. AH var en sykkel med mer 
ytelse, 9hk og toppfart på rundt 100 km/t. Motorene var 
plassert lavt i ramma og uten kjølevifte. Det var ment at 
luften som passerte under sykkelen skulle gi nok kjøling, 
men spesielt på de første modellene var varmgang et stort 
problem. ”Girkassen” var reimdrevet og kaltes 
”Scootaway Drive”.  
 
Topperen har en rekke morsomme detaljer og 
startprosedyren er uvanlig. Man starter den med snor, men 
den starter ikke før du har låst drevet ved å dra i en hendel 
slik at en aksling skyves inn i en tann på drevet. Sykkelen 
har trommelbremser fremme og bak, med hendel på styre 
til for brems og fotpedal for bak brems. For-gaffelen er 
enkelt sving med en demper.  
 
Utover 60-tallet tok japanske og italienske scootere over 
markedet. Når man ser hvilket merkevare Harley 
Davidson er i dag var det nok et klokt valg å droppe 
Topper og heller konsentrere seg om større motorsykler? 
 
Denne Topperen er lakkert ”Granada green” som var et av 
de tre fargevalg i som var i -62. 
 
 

�

� �

� �

� �
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Tronåsen Rally 2016 - Et rally med 
opprinnelse 85 år tilbake  
Tekst: Jan Halvard Sagen//Foto: Jan Halvard Sagen, Arkivfoto 

 
Endelig, er det tid for Tronåsen-løpet igjen. Dette 
veteranbilløpet har vært arrangert hvert 5. år siden 1981, 
dermed var det jubileum dette året. De fleste som bor i området 
mellom Flekkefjord og Stavanger er kjent med hvor Tronåsen 
ligger og den respekt som den gamle veien over åsen nyter blant 
gamle bilister og veifarende her i trakten. Dette ekstremt bratte 
og ulendte veistykket går over fjellet fra Tronvik ved Moi på 
Rogalandsiden til Bakke ved Sira på Agdersiden. 

 
 
I dag er denne gamle hovedveien nedlagt som offentlig vei. 
Vegmyndighetene gjennomfører likevel vedlikehold på veien 
for å bevare den, og i perioder er den åpen for publikum i 
sommermånedene som turistattraksjon. 
For mange er veien over Tronåsen også kjent som den store 
utfordringen i Rally Monte Carlo før siste krig. I alle fall for de 
deltagere som hadde Stavanger som startpunkt på dette berømte 
løpet.  
 
Imidlertid er dette arrangementet en begivenhet som 
gammelbil-folket i Agder og Rogaland ser fram til med glede. 
Det samme gjør også store deler av publikum. Bakken og løypa 
er tett kranset med tilskuere i alle aldre. Man ser på denne 
begivenheten som heldagsutflukt, og utruster seg med 
nistepakke, videokamera og norske flagg. Stemningen minner 
faktisk litt om 17.mai og «Holmenkollen». 
 

Kjøreturen over åsen setter krav til kjøretøyet, både når det 
gjelder bremser og motor. På de mest utsatte stedene i bakken 
har arrangørene plassert ut traktorer som kan slepe opp de som 
får problemer. Her ryker clutch eller kjølesystem for noen 
uheldige. Andre kjøretøyer har ikke motorkraft nok til å 
fortsette. Noen av de eldste modellene har ikke drivstoffpumpe, 
kun falltank plassert bak. Disse må rygge opp, fordi motoren 
ikke får drivstofftilførsel på grunn av den store stigningen. De 
av bilene som av ulike grunner må stoppe i de bratte 
motbakkene, må kanskje be publikum om å legge en stein eller 
lignende under bakhjulet fordi bremsene ikke holder. Det er en 
ekkel følelse når doningen siger bakover.  
 
Som de fleste skjønner, er løpet over åsen en utfordring for 
kjøretøy og mannskap, og dette er naturligvis en av årsakene til 
at eiere av bortimot tre hundre kjøretøyer trekker til dette 
arrangementet. Her finner en merker og modeller av alle slag.  
 

 
Luftfoto tatt av Tronåsen sett fra nord. Ukjent årstall. Sett 

nedenfra veien er inntrykket adskillig mer dramatisk. Da vil en 

ikke tro at det går en vei opp disse kleivene. 

 Bussen på vei ned mot Tronvik har litt problem. Også av ukjent 

dato. 

Det var nok de samme utfordringene som gjorde at arrangørene 
av Rally Monte Carlo i 1931 hadde denne ruten på sitt 
løpsopplegg. Deltakere fra England, Tyskland og Frankrike 
valgte Stavanger som et eksotisk og krevende utgangspunkt for 
sitt race til Middelhavet i 30-årene.  
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Tronåsen Rally – Noen bilder fra 2001 
Tekst: Jan Halvard Sagen//Foto: Jan Halvard Sagen, Arkivfoto 

 

  
Øverst: Faksimile fra Stavanger Aftenblad 

Over til venstre: Fra samlingsplassen på Lendemoen 

Til venstre og over til høyre: Fra starten nede i bakken 

 

Vi fortsetter i neste nummer av Spilehjulet med mer 
historie fra Rallye Monte Carlo over Tronåsen, og 
reportasje fra Rallye Tronåsen 2016 



   FFFASCINERENDEASCINERENDEASCINERENDE    EEENGEL SKENGEL SKENGEL SKE    LLLANDSBYERANDSBYERANDSBYER    

Tekst og foto av Eivind Edvartsen  

Det finnes hundrevis av idylliske og godt bevarte 

landsbyer i England. Noe kjente, og svært mange 

ukjente, og det er skrevet bøker om disse landsby-

ene.  Her er noen tips. 

Det mest ultimate må være å utforske disse i en 

engelsk sportsbil, men etter at Englandsbåten 

forsvant for noen år siden har det helst blitt til at 

en har juksa litt -  tatt flyet og leid en bil. 

Det var her den industrielle revolusjonen startet. Ironbridge fikk den første støpejernsbroen i 1779. Den består av ca 1700 deler, og er kilt sammen. 

Blists Hill -  Ironbridge (Shropshire)  

En landsby bygget opp som et le-

vende museum fra Victoriatiden, 

omkring 1900.  

Her finnes butikker, verksteder, 

smier, apotek og tannlege. 

- og mye mye mer. 

   

I fugleparken Birdland 

finnes det en mengde 

eksotiske fugler, samt 

de populære pingvine-

ne. En av disse er en 

”kjent skuespiller” som 

var med i Batmanfil-

men The Penguin. 

Det tok 5 år 

å bygge  

The Model 

Willage i 

skala 1:9 av 

små skifer-

steiner. 

Bourton-on-the-Water 
Er kjent for sin pittoreske hovedgate, parken og elva 

Windrush som renner gjennom landsbyen. Også denne 

landsbyen ligger i Cotswolds og i høysesongen bor det flere 

turister her enn fastboende. Foruten motormuseet finnes det 

en modellby, modelljernbane, fuglepark, parfymefabrikk, 

bryggeri og en julepynt-butikk som har åpent hele året. 

 

Det er flere attraksjoner som trekker folk til landsbyen, og for 

oss motorinteresserte er  det nok motor museet.  

For de som har barn eller barnebarn i rett alder drar en nok 

fort kjensel på TV-seriens helt BRUM. Åpning og sluttscene-

ne til denne serien er spilt inn her på museet.  

Museet er svært rikholdig med alt mulig fra lommekniver, trø

-fly, leketøy, klær, campingvogner, og selvsagt et rikelig 

utvalg av motorsykler og biler. 



Lacock  (Cotswolds - Wiltshire)  

Noen kilometer fra Castle Combe 

finnes en denne spesielle landsbyen 

og klosteret som også er verd et 

besøk.  

Også her er det spilt inn flere filmer, 

og en kan nevne flere scener fra 

Harry Potter. 

Robin Hoods Bay ligger ikke så langt fra 

”Aidensfield”, En bratt bakke fører en ned i 

trange smau mellom små butikker, tea-rooms. 

Det er mange små B&B her, og det ryktes at 

Englands beste fish and chips selges i et lite 

smau her. 

Stedets navn har ingenting med legenden å 

gjøre, og fiskelandsbyen er nok mer kjent for 

smugling. 

Goathland    (Yorkshire - nær Withby)  

Eller mer kjent som Aidensfield og for filmserien Heartbeat. Flere 

av scenene er filmet her, mens politistasjonen og mye annet lig-

ger et stykke unna. Til høyre er Greengrass sin farm, og like ved 

traktoren er det lille skjulet som ble brukt i mange episoder.  

Det er mulig å overnatte på hotellet som bærer preg av 60 talls 

innredning. Ta gjerne turen innom på Aidensfield Arms, men ikke 

spør etter Gina…  

Castle Combe   
(Cotswolds - Wiltshire)  
Er flere ganger kåret som 

Englands vakreste landsby.  

Det er spilt inn flere filmer 

her, bla. Doctor Dolittle og 

Steven Spielbergs War Horse.    

Lyndhurst og New Forest 
New Forest er en nasjonalpark 

og består for det meste av skog, 

lyngheier og noen tettsteder. Her 

går 4-5000 hester løst hele året 

 

Midt i New Forest 

ligger landsbyen 

Lyndhurst på størrelse 

med Klepp, og det er 

vel ikke her en venter 

å finne en sportsbil-

forhandler med ca 40 

eksotiske biler. 

Beaulieu har et 

fantastisk bil-

museum, og to 

ganger i året 

avholdes 

”autojumble”. 
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Tech tips & tricks
I denne spalten tar vi for oss tekniske tips som gjør livet i garasjen litt lettere. Det blir 
små enkle triks, tips om verktøy osv. som gjør jobben enklere, samt noe utskifting av 
deler. Vi ønsker gjerne noen gode tips fra dere, som vi kan formidle videre til våre 
medlemmer. Hvis du har noen tips send en e-post til: spilehjulet@gammelbilen.no 

Ny bensin og gammel motor 
– kan det gå bra? 

	

Noen ord om forfatteren 
Knut Skårdalsmo er utdannet 
sivilingeniør ved Norges Tekniske 
Høgskole (NTH) i Trondheim med 
spesialisering innen forbrenningsmotorer, 
drivstoffer og eksosutslipp. Han har 
mesteparten av sitt yrkesaktive liv jobbet 
med motorutvikling ved Volvo 
Personvagnar i Göteborg og 
drivstoffteknologi/drivstoffutvikling i 
Statoil ASA og Statoil Fuel & Retail før 
han i august 2014 startet sitt egen 
konsulentfirma, Skaardalsmo Fuel 
Consulting AS (www.skaardalsmo.com). 
Med 25 års erfaring fra motor- og 
drivstoffteknologi han en av landets 
fremste eksperter på området. De siste 
årene har han også vært fast fagkilde til 
artikler om drivstoffer og 
forbrenningsmotorer i Teknisk Ukeblad. 
I tillegg har han de to siste årene vært 
gjesteforeleser i faget «flytende 
brennstoffer» for master-studenter ved 
Høgskolen i Bergen. 

 

For dem som ikke har tid, ork eller interesse kan jeg gi svaret med en gang; Ja – det kan 
utmerket godt gå bra.  
Men som dere allerede vet, eller har skjønt, er det noen detaljer man skal være klar over og 
ta hensyn til for være på den sikre siden. Et vesentlig moment når vi snakker om motorer i 
veterankjøretøy, er selvsagt teknologistatus. Et veterankjøretøy kan i dag være fra 1986 
eller eldre, og det er dermed et enormt spenn i teknologi. Vi må med andre ord ta hensyn 
til alt fra «tidenes morgen» til relativt moderne konstruksjoner med fire ventiler pr. 
sylinder og elektronisk styrt tenning og innsprøytning. For at denne artikkelen ikke skal bli 
altfor komplisert og omfattende, har jeg derfor valgt å være mest mulig generell. Og det 
betyr at mange kanskje vil savne informasjon om nettopp «sin» motor, men når det er sagt 
er det svært mange fellesnevnere ute og går, så det bør dermed være et håp for at alle skal 
kunne finne noe nyttig informasjon i denne artikkelen.  
Det er mange myter og misforståelser knyttet til bensin og dens egenskaper, og kanskje 
kan denne artikkelen også bringe klarhet i noen av dem. Hvis vi sammenligner dagens 
bensin med bensin fra 60-80 år tilbake, er det noen markante forskjeller vi skal være klar 
over: 
• Fordampningsegenskaper; hvor og hvordan bensinen fordamper i forgasser, 
innsugningssystem og sylinder. 
• Evne til å smøre ventilseter for å hindre slitasje av ventilsetene. 
• Oktantall 
• Innhold av etanol 
Årsaken til at bensin har endret seg opp gjennom tidene, kan i hovedsak oppsummeres til 
teknologiutvikling hos kjøretøy-/motorprodusentene og raffineriene, samt skjerpede 
miljøkrav. Heldigvis har utviklingen gått en retning som medfører at bensin er «bakover-
kompatibel» med motorer, dvs. at veteranmotorer kan benytte dagens bensinkvaliteter, evt. 
med noen små tilpasninger. 
 
Fordampningsegenskaper 
 
Dagens bensinkvaliteter har både lavere startkokepunkt (dvs. temperatur hvor de mest 
lettflyktige komponentene har sine kokepunkt) og sluttkokepunkt. I tillegg er det forskjell 
på sommer- og vinterbensin ved at bensin om vinteren har større innhold av komponenter 
med lavt kokepunkt.  
Generelt kan man si at jo eldre motoren er, jo større utfordringer kan man få med dagens 
bensin. Stikkordet her er damplås, dvs. at det dannes dampbobler i bensinpumpe og 
slanger. Høy motorbelastning, lav hastighet og høy lufttemperatur er «worst case 
scenario». Høy motorbelastning medfører økt temperatur i motorrom (inkl. varmestråling 
fra eksosmanifold), lav hastighet gir liten luftgjennomstrømning i motorrom med 
påfølgende dårligere kjøling, og høy lufttemperatur gir selvsagt også dårligere kjøling. 
Køkjøring kan også avstedkomme damplås pga. manglende kjøling. 
Hvor og hvordan bensinen fordamper i forgasser og innsugingssystem, er essensielt for 
optimal drift av motoren. Mange snakker om den «forferdelige etanolen», men etanol er 
bare en av komponentene/bestanddelene i bensin, og bensin tilsatt 5% etanol slik vi har i 
store deler av landet i dag, vil ikke skape ekstra problemer med damplås. Bensin med 5% 
etanol har nøyaktig samme damptrykk som tilsvarende bensinkvalitet uten etanol. Dette 
ordner raffineriene ved å redusere damptrykket i basebensinen (ren hydrokarbon-basert 
bensin) før tilsetning av etanol, og sluttresultatet blir det samme. Generelt vil raffineriene 
alltid levere et sluttprodukt som ligger oppunder det maksimalt tillatte damptrykket enten 
bensinen er tilsatt etanol eller ikke. 
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En motor som går mye på tomgang og 
lav belastning, vil ikke ha optimale 
temperaturer, og dette medfører sot og 
avleiringer i forbrenningsrom, 
stempelkroner og ikke minst rundt 
stempelringene. Det er først og fremst 
bensinkomponentene med høyest 
kokepunkt som forårsaker dette. Store 
komplekse molekyler med høyt 
kokepunkt trenger både mye varme og 
litt ekstra tid til å fordampe. Uansett hva 
vi forbrenner, så er det gasser som 
brenner – når vi tenner på en vedkubbe, 
er det brennbare gasser fra kubben som 
brenner. På samme måte er det kun 
fordampet bensin (dvs. bensin i gassfase) 
som brenner. Komponenter som ikke får 
tilstrekkelig tid til å fordampe og 
forbrenne fullstendig, vil dermed kunne 
danne sot og avleiringer pga. delvis 
forbrente eller helt uforbrente rester. De 
fleste har vel opplevd at motoren har 
«våknet til live» etter en skikkelig 
langtur – gjerne med litt høyere hastighet 
og belastning enn det som er tillatt/vanlig 
her til lands. Det som skjer da, er ganske 
enkelt at temperaturen i motoren er høy 
over lang tid, og sot/avleiringer vil etter 
hvert brennes bort, og motoren blir «som 
ny». En campingvogn eller tilhenger på 
slep er sånn sett god «medisin» for 
motoren. 
De som ønsker å benytte sine motorer og 
kjøretøy om vinteren, bør selvsagt fylle 
«vinterbensin». Det ekstra innholdet av 
lettfordampelige komponenter gjør at 
man får start ved lave temperaturer, men 
vinterbensin om sommeren betyr ekstra 
fare for damplås. 
Den enkle løsningen på problemet er 
selvsagt å unngå slike driftstilstander, 
men det er som vi vet ikke alltid like 
enkelt. Min anbefaling er ganske enkelt 
å: 
• Sørge for minst mulig 
oppvarming av drivstoffsystemet (inkl. 
forgasseren). Dette kan gjøres ved å: 
o Legge inn termisk isolasjon 
mellom innsugningsmanifold og 
forgasser, samt mellom bensinpumpe og 
motor 
o Endre «ruting» av bensinslanger 
slik at de blir minst mulig eksponert for 
varme, særlig varmestråling fra 
eksosmanifold. Evt. kan man legge et 
varmeskjold mellom varme motordeler 
og drivstoffsystem. 
• Sette inn en elektrisk 
bensinpumpe i umiddelbar nærhet av 
bensintanken. Dette er sikkert en løsning 

som «puristene» fnyser av, men det er 
garantert effektivt. Årsaken til at denne 
løsningen fungerer, er først og fremst at 
bensinen da blir trykksatt helt fram til 
forgasseren, og høyere trykk gir redusert 
sannsynlighet for damplås. En 
tradisjonell bensinpumpe montert på 
motoren vil suge bensin fra tanken, og 
følgelig vil trykket i systemet fra tank til 
pumpe bli lavere med påfølgende økt 
risiko for damplås. 
 

 
 
Men hva med å blande inn parafin? 

Noen tror at innblanding av parafin 
hjelper, men det sier seg selv at 
innblanding av parafin ikke endrer 
startkokepunktet for bensinen og da er 
man stort sett like langt…….. eller kort. 
Parafin har høyere sluttkokepunkt enn 
bensin, og det er dermed fare for at 
parafinen ikke fordamper og forbrenner. 
Uforbrent eller delvis forbrent parafin 
vil, i tillegg til å danne sot og avleiringer, 
kunne vaske vekk smøreoljefilm på 
stempler og sylindervegger i tillegg til at 
den renner ned i bunnpannen og 
forurenser smøreoljen. Noen eldre 
motorer var faktisk beregnet for å kunne 
kjøre på parafin og hadde diverse 
løsninger for oppvarming av forgasser og 
innsugningssystem. Motorene måtte 
startes på bensin og kunne bytte til 
parafin når de hadde fått opp varmen. 
Dersom disse motorene holdes i original 
stand, vil de fortsatt kunne kjøres på 
samme måte, men drift kun på bensin 
nødvendiggjør eliminering av 
varmeoverføring til forgasser og 
drivstoffsystem. Det som er viktig å 

merke seg derimot er at ved å kjøre på en 
blanding av parafin og bensin, faller man 
drivstoffteknisk mellom to stoler; med 
intakt «varmeoverføringssystem» får 
man problemer med damplås i bensinen, 
og med fjernet system får man 
utilstrekkelig fordamping av parafinen.  

Evne til å smøre ventilseter 
 
Svært mange veterankjøretøyer/-motorer 
har ventilseter som er slipt rett inn i 
støpejernstoppen, og disse kan være 
utsatt for slitasje av ventilsetene dersom 
det ikke tilsettes et smøremiddel. Blyet 
som ble tilsatt fram til midten på 1990-
tallet, var et svært effektivt smøremiddel, 
og når det forsvant, måtte man gå over til 
såkalte blyerstatningsadditiver. Disse er 
basert på natrium eller kalium og er 
svært effektive. Det eneste man skal 
være litt ekstra påpasselig med, er å 
benytte anbefalt dosering under 
innkjøring av et nyoverhalt topplokk, 
dvs. hvor ventiler og -seter er slipt inn, 
og den beskyttende smørefilmen dermed 
er fjernet. Så lenge dette er under 
kontroll, er det ingen fare om man må 
kjøre en tank eller to uten tilsetning – i 
alle fall så lenge man ikke skal kjøre 
lengre perioder på maksimalt turtall og 
belastning. 

Oktantall 

Oktantall beskriver bensinens evne til å 
motstå selvantenning («bankefasthet») 
og ingen ting annet. Glem alt dere har 
hørt om energiinnhold, 
forbrenningshastighet og andre ting. 
Dersom en motor kan kjøres optimalt og 
uten tenningsbank på 95-oktan, har det 
ingen hensikt å benytte bensin med et 
høyere oktantall. Tenningsbank oppstår 
etter at den ønskede forbrenningen har 
kommet godt i gang, og dette skjer etter 

at stempelet har passert øvre dødpunkt. 
Den ønskede forbrenningen brer seg ut 
fra tennpluggen, og etter hvert vil trykk 
og temperatur i områdene lengst bort fra 
tennpluggen stige. Dersom temperaturen 
i et slikt område overskrider bensinens 
selvantennelsestemperatur, oppstår det 
en ukontrollert forbrenning (detonasjon), 
og det er trykkstigningen fra denne vi 
hører som den karakteristiske knitre-

Forts. neste side → 
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lyden fra en motor som har 
tenningsbank. 

Derimot er det et annet fenomen som 
kalles «auto-ignition» og som ikke må 
forveksles med tenningsbank. Auto-
ignition oppstår når glødende sot eller til 
og med glødende deler av et stempel 
antenner bensin/luftblandingen før 
gnisten på tennpluggen gjør det. Disse 
glødende områdene er oftest (eller alltid) 
forårsaket av en forutgående periode 
med tenningsbank. Auto-ignition på høyt 
turtall og belastning er som regel 
ensbetydende med motorhavari etter få 
sekunder. 

Oktantall på bensinstasjonspumpene i 
Europa og USA 

Europa og USA har ulike måter å angi 
oktantall på. Målemetodene er de 
samme, men mens vi her hjemme oppgir 
bensinens Research Octane Number 
(RON), f.eks. 95, benytter USA en 
middelverdi av RON og Motor Octane 
Number (MON). Det betyr i korte trekk 
at vår 95-oktan bensin har samme evne 
til å motstå selvantenning som 90-oktan i 
USA. Tilsvarende er vår 98-oktan lik 93-
oktan i USA. 

Etanolens gleder og forbannelser 

 
Fram til noen få år siden var all bensin i 
Norge etanolfri, men den kunne 
inneholde andre oksygenholdige 
komponenter og en samlebetegnelse på 
disse er «oksygenater». Så langt har det 
kun vært et par selskaper som har levert 
etanolholdig bensin til stasjoner i 
Østlandsområdet, men nå introduseres 
95-oktan bensin med inntil 5% etanol 
(ofte omtalt som «E5») over mesteparten 
av landet. I all hovedsak vil dette være 
uproblematisk også for veterankjøretøyer 
og -motorer. 

Heldigvis vil 98-oktan i Norge fortsatt 
være etanolfri (ofte omtalt som «E0»), 
men ulempen er at det er færre og færre 
bensinstasjoner som fører denne 
kvaliteten, så det beste er selvsagt å 

ordne seg slik at man kan benytte 95-
oktan med etanol.  

Etanol har en egenskap som en del 
motortrimmere har lært seg å utnytte, og 
det er høy spesifikk fordampingsvarme. 
Litt forenklet kan vi si at for å fordampe 
en liter etanol trengs det tre ganger så 
mye energi som til å fordampe samme 
volum med bensin.  

Dette betyr at etanol som fordamper, 
faktisk vil redusere temperaturen i 
forgasser/innsugningssystem og dermed 
bidra til å motvirke damplås. Ved 
destillasjon av bensin ved normalt 
lufttrykk vil komponentene med lavest 
kokepunkt begynner å koke ved ca. 30°. 
Når temperaturen er 100°C, vil ca. 
halvparten av bensinen være fordampet, 
og siste rest av bensinen koker ved 200-
220°C. Den felles europeiske standarden 
for bensin, EN228, har klare 
begrensninger både for damptrykk 
(sommer/vinter) og destillasjonskurve. 
Dersom vi hadde logget andel fordampet 
bensin mot temperatur, ville vi fått 
bensinens destillasjonskurve.  

Spesielt for etanol er det viktig å skille 
mellom kokepunkt og påvirkning på 
bensinens damptrykk. Etanol har et 
kokepunkt på 78,5°C, og det er med 
andre ord mange bestanddeler i bensinen 
som har lavere kokepunkt enn etanol. 
Dersom en etanolfri bensin tilsettes 
etanol vil damptrykket øke, men som 
tidligere nevnt vil 
raffineriene/drivstoffleverandørene sørge 
for at damptrykket i bensinen som 
selges, har korrekt damptrykk i forhold 
til årstiden. 

Etanol har generelt gunstige 
forbrenningsegenskaper. Om vi 
sammenligner f.eks. 
forbrenningshastighet vil ren etanol ha 
litt høyere forbrenningshastighet enn 
bensin, men med 5% innblanding vil 
endringen i forhold til ren 
hydrokarbonbasert bensin knapt være 
målbar på en godt instrumentert 
laboratoriemotor. I tillegg brenner etanol 
veldig «rent», dvs. at den ikke danner sot 
eller avleiringer i motoren. 

Det er to potensielle hovedproblemer 
med etanolholdig bensin; 
materialkompatibilitet og 

lagringsstabilitet. De som har lagt en 
innvendig coating i sin(e) bensintank(er) 
må sjekke at denne coatingen er 
etanolresistent, dvs. tåler bensin med 5% 
etanol. Er man så uheldig at man har en 
coating som ikke tåler E5-bensin, er det 
to ting man kan gjøre: Kjøre kun på 98-
oktan (men husk at i Sverige inneholder 
også 98-oktan bensin inntil 5% etanol!) 
eller legge ny og resistent coating. 

 
Slanger og pakninger tåler normalt E5-
bensin, men det skader aldri å sjekke litt 
ekstra for lekkasjer i drivstoffsystemet. 
For selve motoren vil ikke 5% etanol 
medføre problemer av noen art. Etanol 
har noe høyere forbrenningshastighet og 
litt større kjøleffekt under fordampning 
(større spesifikk fordampningsvarme) 
enn bensin, men ved så lav innblanding 
som 5% vil dette ikke være merkbart. 
Moderne turbomotorer vil kunne 
nyttiggjøre seg disse egenskapene, men 
så lenge vi snakker veteranmotorer, er 
det bare tull å henge seg opp i dette. 

Langtidslagring 

Den største utfordringen med etanol er 
etter mitt syn lagring over lengre tid, 
f.eks. over vinteren. Grunnregelen for 
lagring av bensin er at den skal lagres så 
kjølig som mulig på helt fulle, helt tette 
og helt ugjennomsiktige kanner. Lys, 
temperatur og «damplekkasje» er med 
andre ord bensinens verste fiende ved 
lagring. Dette gjelder både for bensin 
med- og uten etanol. Men når det er sagt 
medfører etanol en ekstra utfordring. 
Etanol kan ta opp vann, og etanol kan 
dekomponere under langtidslagring og 
danne eddiksyre. Fortsatt er det 
grunnregelen som gjelder, men man kan 
på en måte si at man blir ekstra hardt 
«straffet» for ikke å følge den. Det finnes 
heldigvis tilsetningsstoffer som 
forhindrer dekomponering av etanol (ofte 
omtalt som PHe-stabilisatorer), og disse 
fås kjøpt hos velassorterte 
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bilrekvisitaforhandlere. Disse 
tilsetningsstoffene inneholder også 
normalt korrosjonsbeskyttere, og man får 
dermed en ekstra «dose» av dette med på 
kjøpet. 

Lagring på kanner er én ting, lagring på 
kjøretøy er noe annet. Bensin som selges 
fra de store selskapene har 
tilsetningsstoffer som i tillegg til å 
forhindre dannelse av belegg og 
avleiringer på kritiske motordeler også 
inneholder korrosjonshindrende stoffer. 
Det betyr at alle «våte» deler av 
drivstoffsystemet vil være beskyttet mot 
korrosjon. I motsatt fall vil et tomt 
drivstoffsystem være utsatt for 
luft/luftfuktighet og dermed korrosjon. 

Mine anbefalinger for langtidslagring er: 

• Lagre kjøretøy/motor ved lavest 
mulig temperatur i et tørrest mulig miljø 

• De som har tilgang til 98-oktan 
bensin, bør fylle dette de to siste gangene 
før vinteropplag for å minimalisere 
etanolinnholdet og deretter opp til randen 
før langtidslagring. En annen mulighet er 
selvsagt å tappe av etanolholdig bensin 
og deretter fylle opp med 98-oktan, men 
husk å kjøre motoren lenge nok til at hele 
drivstoffsystemet (inkl. forgasser) har 
98-oktan. 

• Dersom E5 skal benyttes ved 
langtidslagring, bør man benytte et 
tilsetningsstoff som er spesielt beregnet 
for dette. Det er viktig å sikre at hele 
drivstoffsystemet har bensin med 
tilsetningsstoff, hvilket betyr at stoffet 
fylles på før man fyller opp med bensin, 
motoren kjøres slik at det er «ny» bensin 
helt fram til motoren, og til slutt toppes 
tanken opp med bensin. Siden jeg ikke 
ønsker å bli koplet opp mot spesifikke 
produkter, overlater jeg til dere å finne 
det/de rette produktene. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordampingsegenskaper/destillasjonskurve for bensin. Kilde: Knut Skårdalsmo - 

Forelesningsmateriell i drivstoffer 

 

Fra gamle dager 

På Facebook er det flere gode sider med lokale bilder fra gamle dager, som «Stavanger 

før i tiå», «Sandnes før i tiå» og «Du vett du e fra Sandnes når…». Vi kommer til å vise 
en del av disse bildene i Spilehjulet fremover. 
Bildet over er der derfra, og viser bilforretningen og bensinstasjonen til Jonas Hegre A/S 
i Sandnes sentrum. Gatekrysset med Oalsgata og St.Olavs gata ble på folkemunn kalt 
«Hegrekrysset». Bildet er trolig fra tidlig 60-tall, en Lloyd Arabella er parkert utenfor, og 
fronten som skimtes i vinduet er en Skoda Octavia? 



 

? 
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Nyttekjøretøy – I Transportens tjeneste  
Etter krigen ble det stort behov for små hendige varebiler. Fra ca 
1950 kom det nye konsept på markedet. Først kom det gode løsninger 
i varerommene og så varianter som åpne varebiler med og uten kapell 
. Tempo beholdt den gamle løsningen med framhjulsdrift og motoren 
under sete. Volkswagen kom også med god løsning med motoren bak.  

 

Tekst Kåre G. Sem.  Bildene er 
hentet fra internett og 
salgsbilder                            
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50 årenes lette lastebiler 

Et flott bilde av disse smekre og 
stilfulle åpne varebilene. 

Det var etter min mening folkevogna 
som ga normen for disse bilene. 
Luftavkjølt motor bak. Noe som ga 
den gode kjøreegenskaper både vinter 
og sommer. Nyttelast opptil ca 1000 
kg var mest praktisk. Større nyttelast 
krevde størrekonstruksjoner.  Her 
hjemme ble den kalt for ” 
Folkevognbomma ” 

Bilde over viser fra venstre foran  Auto Union og Volkswagen. Bak fra 
venstre Landrover, Goliat, Tempo Rapid og Ford Transit 

 

Tempo Rapid med luksusstøtfanger. Det var 
mange møbelbutikker i Stavanger som brukte 
disse småbilene. 

Bilde under viser Tempo Matador med kraftigere 
motor 1500ccm og  større hjul. Planen er 5 meter 
lang og lesset 40 bosspann. Bilen gikk i Stavanger. 

Teppe og møbellageret på Strandkaien hadde både åpen 
lastebil og varebilutgaven av Rapiden. Bomma bak hadde 
både luksusgrill og amerikanske støtfangere. 

Bilen var utrustet med engelsk motor som var montert bak 
fram. Gammeldags paraplygirstang. Det var montert 
bladfjær på tvers fremme og ingen støtdempere. Jeg var 
på tur nettopp med min egen Rapid og satt der og” hopte” 

Neste generasjon av disse lette varebilene ble et nytt 
konsept. 
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REFERAT STYREMØTE 9.MARS 2016 
Møtested: hos Trond i Mor Åses vei 1 Stavanger 
Tilstede var: Trond G.Rasmussen, Aage Svendsen, Kjell Dreyer og 
Odd Arild Sundsteigen, fraværende var Gaute Svindland. 
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 
Aktiviteter siden sist: 

• Det har vært 2 medlemsmøter med meget bra oppmøte, 
søndagskafe med jevnt bra besøk. 

Medlemsmøter/arrangement våren 2016: 
• Medlemsmøter, mars-årsmøte, april-LMK, mai 

Relekta(kjemi) 
• Årsmøtet/valg, nytt styremedlem innstilt fra 

valgkomiteen, ellers gjenvalg 
• Kristi Himmelfarts treff Orre 5.mai, samme sted og 

opplegg som tidligere år 
• Vestlandstreffet 18.juni, påmelding i full gang, prøve å 

påvirke medlemmer til å delta 
• Spilehjulsløpet 2016, annonseres i Norsk Motorveteran, 

Odd Arild sender til alle med gammelt kjøretøy, levere ut 
flyers. 

• Søndagskafe, bra besøk og fortsetter på samme måte frem 
til sommeren, bruke facebook til påminning 

• Utstilling Hegre, her ser det ut til at vi ikke skal få til noen 
utstilling i år 

• LMK landsmøte, Odd Arild reiser og avlegger rapport på 
medlemsmøtet i april 

Nye lokaler: 
• Det jobbes aktivt med å få lokalet godkjent, Jan på BBE 

takst jobber med saken og sender til Klepp kommune 
nødvendig dokumentasjon. 

• Det jobbes aktivt med å finne nye passende medlemmer til 
ny museumskomite 

Regnskap: 
• Kjell informerte om tilstanden for 2015, vi fikk her et 

underskudd på kr 150000,-, her var det 100000 fra 
Norgesløpet og resten ekstra kostnad med 
utflytting/tilbakestilling av lokaler på Bråstein 

• Utsikter for 2016, eneste inntekt blir medlemskontingent 
og grassrotandel, det som vil bli av ekstraordinære utgifter 
vil være plannlegging og igangsetting av lokaler på 
Særheim 

• Vi har fortsatt over 1 mill på konto 
Styrearbeid, denne utsettes til neste møte 
Tronåsen går sin gang, fulltegnet med over 300 startende og 60 på 
venteliste. Trond, Per og Odd Arild deltar på komitemøter. 
Hjemmeside, testet en utgave fra 123 som fungerte bra, denne kan 
oppdateres av alle i styret. Vedtak i neste styremøte. 
Innsatspokal for 2015, her ble det enstemmig vedtatt at vi skulle gi 
denne til Leif M.Skare for hans innsats for Norgesløpet og 
huskomiteen 
Referent: Odd Arild  

 

REFERAT STYREMØTE 12.MAI 2016 
Møtested: hos Trond i Mor Åses vei 1, Stavanger. 
Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Aage Svendsen, Odd Arild 
Sundsteigen og Steinar Ødemotland. Fraværende var Kjell Dreyer. 
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 
Aktiviteter siden sist: 

• Mars måned var årsmøte, over 60 mann møtte opp. Nytt 
styremedlem ble valgt. Aprilmøte med LMK besøk. 

• LMK møter: Ble snakket om nytt Eu-kontroll system. Nytt 
medlemssystem for LMK ble kastet. 

• Treff:  
-Jærhagen ble arrangert 1.mai, godt oppmøte og mye 
variasjon.  
-Kristi Himmelfarts treff på Orre 5.mai, godt oppmøte ca 70 
biler. Brynjulf sin nyrestaurerte Studebaker vant. 
-Cab og Co, 57 biler på tur. 

Medlemsmøter/arrangement våren 2016: 
• Medlemsmøter: Mai, Reflekta ikke svart, kanskje polering 

(Nilsen) kunne ikke i mai.  
•  Spilehjulsløpet 2016: 24 påmeldt, prøver å få med mer. 
• Somadagen: Lørdag 28.mai, håper folk tar turen. 
• Figgjomessen: 17-19.juni, krasjer med Danmarkstur og 

Vestlandstreffet. 
• Grillfesten 2016: Blir på Særheim 28.juni. 
• Nasjonal Motordag: 6.juni, håper å samkjøre litt med 

Amcar. 
Medlemslokale/museumslokale: 

• Status vedrørende lokaler: Papirer i orden, sendt videre 
til kommunen. 

• Leieavtale museumsutstyr: Fortsetter med avtalen, 
15.000,- pr. halvår. 

Regnskap 2016: 
• Fortsatt 1 mill på konto. 

Medlemsregister: 
• Prøver å purre på de som ikke har betalt. 
• 14 stk som ikke ville fornye. 
• Prøve aktivt å verve nye/gamle medlemmer. 

Styrearbeid, hvilke oppgaver skal gjøres av hvem: 
• Har gått gjennom ett standard oppsett og vinklet de 

forskjellige personene i styret inn på sin oppgave. 
Tronåsen 2016: 

• 300 påmeldt, 65 på venteliste. 
• Reiser på befaring. 

Hjemmeside: 
• Sjekker ut ny hjemmeside. 
• Ca 1000,- i året. 

Eventuelt: 
• Sjekker ut om vi skal gå til innkjøp av ‘’Partytelt’’ med 

klubblogo, finne evnt pris. 
Referent: Steinar 

 

NYTT FRA STYRET 



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 

  

 

Terminliste sommer 2016 
 
Juni: 
-25.juni: Sjøormløpet, Seljord. Arr: VTMK 
-28.juni: Medlemsmøte/grillfest. Særheim kl.19:00. Se info side 8 
Juli: 
-23.juli: Setesdalstreffet, Rysstad kl.11. Arr.AMK 
 August: 
-05-07.august: PV-Klubbens Landstreff. Lista 
-6.august: Rallye Tronåsen.  
-13.august: Minneløpet. Særheim kl.10. Arr:GBV. Se info side 5 
-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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