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I dette nummeret av Spilehjulet kan 
du bl.a se bilder fra utstilling av 
klassiske biler hos Avetti. Veldig bra 
at det tas initiativ til utstillinger i 
distriktet nå som vi ikke har mulig-
het til å arrangere utstillinger hos 
Hegre lenger. 
2-3 september blir det igjen stor 
utstilling, da arrangerer Amcar 
Rogaland  Motorama i Sørmarka 
Arena. Dette blir en stor utstilling 
med alle type biler, ikke bare 
amcars. 

 Redaktørens ord
Spilehjulet	

Klubb‐bladet	for	Gammelbilens	Venner	
	
Postadresse:	Pb,	3029	Mariero,	4095													
Stavanger	
	E‐mail:	post@gammelbilen.no	
	
Redaksjonen:	
Redaktør:		Øyvind	Flatekvål,	tlf:		98296659	
E‐mail:	spilehjulet@gammelbilen.no	
Kåre	G.	Sem,	Tlf:	51699534/45688740		
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	Ettertrykk	tillates	hvis	kilde	oppgis,	samt	at	
redaktør	underrettes.	
	
Redaksjonsansvar:	
Redaksjonen	påtar	seg	intet	ansvar	for	innsendt	
stoff.	Vi	forbeholder	oss	retten	til	å	forandre	
manuskripter.	
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Formann:	Odd	Arild	Sundsteigen,	Tlf:	45416436		
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Nestformann:	Trond	Rasmussen		Tlf:	48364170	
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Rogaland  Amcar Club, som nå heter Amcar Rogaland, har god 
erfaring med å arrangere utstillinger. Jeg var selv medlem i 
klubben og med på de store utstillingene de arrangerte i 
Siddishallen på 80-90-tallet. Håper at Motorama blir like bra, ser 
virkelig frem til denne helgen! 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 
3.september. Send gjerne inn salgsannonser også. Ha en riktig 
god sommer! 
                                                                                                           
Øyvind 
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

Ja da er sommeren kommet( på kalenderen) og sesongen er i full 

gang. Mye har skjedd og mer skal skje. Det var en gledens dag da vi 

fikk bruksendring på Særheim, det har godt nesten 2 år siden vi 

startet denne prossesen, men nå er vi i mål med del 1 og så står del 

2 med innredning/ombygging igjen. 

 

 NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
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 Vi har siden sist hatt årsmøte med 1 utskifting i styret. Kjell 
Dreyer ønsket avløsning etter mange år i styret (han skal ut å 
seile noen år). Vi har fått inn Arnt Frode Michaelsen som ny 
kasserer, vi ønsker han hjertelig velkommen, samtidig som vi 
takker Kjell for en kjempejobb i mange år. Vi delte også ut 2 
innsatspokaler, disse gikk til Per Nysted og Svein Refsnes. El-
lers var det et stille og rolig årsmøte. 
Ellers var vi 2 mann på LMK landsmøtet i mars, her var et 
av hovedtema LMK Forsikring. Vi vil her komme med nyhe-
ter straks vi selv får dem. 
Vi har hatt flere arrangementer i vår, med Orretreffet 25.mai 
med over 70 biler, videre Spilehjulsløpet med 20 biler. 
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

Når dette leses har vi vært i Bergen på Vestlandstreffet og 
vi har vært på Figgjo med utstilling i anledning Figgjo-
messen. Fremover så blir det en ny grillfest på Særheim. 
Vi testet dette ut i fjor og det fungert meget bra. I august 
så blir det et nytt Minneløp med start på Særheim. Det 
blir også LMK stafett 14.august, håper at mange stiller 
opp slik at vi får markert oss på en positiv måte overfor 
våre politikkere. Det blir også deltakelse på Hafrsfjord 
dagen 2.september. 
Vi vil ønske alle medlemmer og deres familier en fortsatt 
flott sommer.  

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

• Kjetil Moen, Stavanger 
• Geir Vinnes, Sandnes 
• Bjørn Fredriksen, Stavanger 
• Sigurdur-Ørn Gislason, Stavanger 
• Helge Jarle Sirum, Stavanger 
• Alexander Harris, Sandnes 

• Andreas Hegreberg, Hommersåk 
• Torgeir Thorsen, Vikeså 
• Geir Ebeltoft, Stavanger 
• Gabriel Serigstad, Bryne 

NYHETER OM MUSEUMS LOKALER PÅ SÆRHEIM 

Da er endelig bruksendring for museet godkjent hos 
Klepp Kommune. Vi kan da starte med det store ar-
beidet å bygge om fjøset til et kjempeflott bilmuseum 
og samlingsted for veterankjøretøy relatert aktivitet. 
Vi er selvfølgelig avhengig av mye dugnad fra våre 
medlemmer, jeg håper og tror ikke at dette skal by på 
noe problem. Vi vil, når det er ferdig ombygd et mu-
seum på over 800kvm og et magasin på 120kvm. Vi vil 
også her få et uteområde som kan brukes til treff, 
markeder og startplass for veteranbilløp. Plassen lig-
ger fantastisk flott til med utsikt til havet og fjellet, 
her har mange flotte muligheter. Vi vil i nær fremtid 
kontakte våre medlemmer for hjelp til dugnad. 
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Så  var årets Orretreff over for denne gang, men 

vi kommer tilbake neste år. Vi hadde nok ikke været helt 

med oss denne gang, lavt skydekke/tåke, men det var 

vindstilt og brukbart varmt.  Været så ikke ut til å legge 

noen demper for verken folk eller oppmøtet. Vi var litt 

spente når vi så været, men i løpet av treffdagen var det 

innom over 70 veterankjøretøy pluss mange skuelystne 

tilskuere. Plassen ligger jo like ved Nordsjøveien og det 

passer mange biler på en slik utfartsdag. 

Det var i år også mange forskjellige veterankjøretøy å se. 

Jeg la spesielt merke til en flott motorsykkel som nesten 

så ut som den var satt sammen av gjenbruks artikler( se 

bilde neste side). Det var også kjekt å se at et par lastebi-

ler hadde tatt veien ut til Orre. Som alltid så får publi-

kum anledning til å stemme på den bilen de liker best. 

Årets stemmer var fordelt på over 18 biler, men en skilte 

seg ut og det var Sven Mikal Ødemotland sin Packard  fra 

1932.  

Årets tur fra Rådhuset i Sandnes ble ledet av Per Eiene, 

som ført oss trygt frem til Orre i sin flotte Jaguar XJ 6 

Cab.  

Neste års treff blir litt tidligere i mai, nemlig 10.mai, men 

jeg tror ikke det har noe å si for været. Mai kan være 

nokså bra tidlig også. 

Vi vil få takke vertskapet Solveig og Martin for at vi fikk 

lov til å komme til gården og slik en flott plass, nydelig 

preparert gressplen og flotte omgivelser. Tusen takk!!! 

Tekst: Odd Arild Sundsteigen 

Foto: Trond G.Rasmussen 

Link til Facebook for mer bilder: https://www.facebook.com/

pg/Gammelbilens-Venner-109910099068779/photos/?

tab=album&album_id=1461226567270452 

Her diskuteres det, om bil 
kanskje? 

Årets vinner av best likt prisen! 



      MINNELØPET LØRDAG 12.AUGUST KL 1000  FRA SÆRHEIM 

Vi har gleden av å ønske velkommen til det sjette minne-

løpet. Vi vil i år ha startsted fra Særheim på Klepp.  Vi 

legger opp til et ordinert turløp med innlagt ispause og 

oppgaver som skal løses underveis. Ruten blir ca. 5 mil 

lang. Det blir servert  noe å drikke pluss kaker etter lø-

pet. Målgang blir på Særheim. Dette året så blir ruten 

både mot kysten og over Høgjæren.  

Som vanlig så er det premie til beste mann. Premieut-

deling 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 
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Tøff motorsykkel med mange 

flotte elementer 

Lastebiler fra Kvia 
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J 
uni skal være sommer og sol, da jeg våknet tidlig 
søndagsmorgen, løpsdagen, plasket regnet ned. 
Da tenkte jeg med en gang, dette blir et bløtt og 
bilfattig løp, men så feil kan man ta, været lettet 

og bilene strømmet på. Start og mål var lagt til vårt 
flotte område på Særheim, her er det perfekt for slike 
arrangementer. 20 biler stilte til start, dessverre ingen 
motorsykler denne gang. Vi får håpe at de kommer 
sterkere tilbake neste år. 

I år var det fler biler som ikke tidligere hadde delta på 
noen av våre arrangement, det er alltid kjekt å se nye 
biler og sjåfører. Vi hadde to deltakere helt i fra Man-
dal, disse hadde tatt en dagstur opp for å delta på lø-
pet. Eldste bil var en T-Ford touring fra 1925. Det var 
dessverre flere biler som måtte melde avbud pga. tek-
niske problemer. En bil kom til start, men ikke lenger
( jeg skal ikke nevne navn, det var vel greit Kjetil). Vi 
hadde et «uhell» underveis, en av bilene miste bremsen 
og måtte ta seg tilbake med kun håndbrems. 

Årets rute var lagt opp med kjøring mot kysten for så 
å vende innover, Vi måtte ta en liten endring underveis 
da det visste seg at det foregikk et sykkelløp samtidig, 
og som alltid så kommer syklene i første rekke enten en 
liker det eller ikke. Bjørn som kjørte først improviserte 
slik at vi tok enn unna manøver for å komme inn på 
rett spor igjen. Det var lagt opp til et stopp underveis 
med innlagt praktisk oppgave. Vinner av årets konkur-
ranse ble Brynjulf Erga. Det ble også delt ut pris til 
beste tidsriktig antrekk, her var det Steinar Myklebust 
som stakk av med premien. Prisen for lengst kjørte 
distanse gikk til Fred Skuland og Tor Ole Haagensen 
begge fra Mandal. 

Etter løpet var det sparking av dekk og utveksling av 
erfaringer. Vi serverte noe å drikke og noe godt til kaf-
fen.  

Vi ønsker alle deltakere velkommen tilbake til neste år, 
da kanskje i våre nye lokaler på Særheim. 

Tekst og foto: Odd Arild Sundsteigen En lille en, til bilen altså!! 

T-Ford Touring 1925 

Ford V8 1939 
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Vinner av løpet Brynjulf Erga! 

2 flotte Ford A 

Post på Pollestad 
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Som vanlig på Jærhagen 1.mai så var det et praktfullt 

vær. Fremmøtet er det heller ikke noe å si på. Denne 

gang var det over 500 kjøretøy innenfor portene. Det 

er et imponerende variert  innhold av kjøretøy, fra 

museumsbiler til daglig biler og rat cars.  Det var et 

yrende liv over hele plassen og det har vel aldri vært så 

fullt på parkeringen noen ganger. Noen nye biler er 

alltid å se, men også mange gjengangere.  1.mai har jo 

etter hvert nesten blitt bilens dag, det er liksom da alle 

kommer for å vise frem sine kjøretøy, ikke bare på 

Jærhagen, men også på andre arenaer i distriktet.  Vi 

som er interessert i gamle kjøretøy er takknemlig for 

slike tiltak som dette på Jærhagen. 

2 nydelige Tempo mopeder 

Rune Lutsi sin nye kreasjon!! 

Folksomt!! 

Flott firmabil!! 

Tekst&foto: Odd Arild Sundsteigen 
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Gammelbilens Venner sin del av denne stafetten går fra Stavanger 14.august og til Flekkefjord. Vi trenger da 

flest mulig som støtter opp med å kjøre hele strekning/deler av strekningen. Det er ingen påmelding til dette og 

det er frivillig hvor langt en ønsker å kjøre. Trenger dere flere opplysninger kan dere kontakte Odd Arild på 

mobil 45416436 eller på mail  post@gammelbilen.no  Det er også opprettet egen Facebook side for arrangemen-

tet, den finner du på:   https://www.facebook.com/LMK-stafetten-2017-1332885280076224/?fref=ts 

        

 

Vi vil også i år delta på Hafrsfjordagen, arrangementet går av stabelen lørdag 2. september fra kl 11 

til kl 15. Utstillingsområdet er foran Flymuseet. Vi vil få tildelt eget område til våre biler, pr.dags 

dato vet jeg ikke hvor mange biler det blir plass til. Det er kommet ny tilkjøringsvei til Flymuseet så 

følg skiltingen og dere finner veien. Av utstillere som er påmeldt kan vi nevne: 

• Krigshistorisk museum                                      

• Rutebilhistorisk forening 
• Corvette klubben 
• BMW klubben 
• Redningsselskapet 
• Stavanger Brannbilklubb 
• TS Museet 
• Brannstasjonen 

Det vil etter hvert som vi får mer opplysninger bli 

sendt ut informasjon på mail og lagt ut på Facebook 

Er det noe du lurer på så er det bare å ta kontakt på 

mobil 45416436 eller på mail   post@gammelbilen.no 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SPILEHJULET 2 – 2017 organ for Gammelbilens Venner 
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Nyrebelte fra Jærhagen 1. mai. 
  
Det er alltid spennende å se om noen «nye» to og trehjulinger dykker opp etter vinterdvalen. Her er et utvalg av 
motorsykler som var utstilt og noen besøkende.

Over: Kawazaki Z900 

 

Over: Suzuki GT 380 

Under:�BMW R100RS til salgs Under:	Honda CBX 1000  

Tempoklubben var på plass 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPILEHJULET 2 – 2017 organ for Gammelbilens Venner 
�

Over: Ombygd Kawazaki – «Kawapsycho» 

Over: Strøken Vespa 

Til høyre: Harley 
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Over: Tidlig utgave av Honda GoldWing 1000ccm 

Under til høyre: Suzuki GT 500 �Over: Jawa 250 

Harley Davidson 1000 ccm 1924 mod. Puch 50 ccm 



Evigvarende bil – eller  
bilindustriens største svindel 
Da John Z. De Lorean fikk sparken hos General 
Motors, ble han besatt av ideen på konstruere 
en estetisk sportsvogn som skulle kunne kjøre i 
25 år uten problemer, det kulle brukes materia-
ler slik at den nærmest skulle være evigvaren-
de, og det skulle ikke komme med nye modeller 
hvert år.  
- Eller ble dette bilindustrienes største svindel-
sak i historien. 
 
Sannheten ligger nok midt mellom disse ut-
sagn, for konseptet virket lovende til å begynne 
med, men begynner å blekne. Ut i fra De Lo-
reans tidligere forretninger var han langt i fra et 
entusiastisk bilmenneske, men heller en intrige-
maker med stort pågangsmot. Det var vel med 
det siste han lyktedes med å få med den britis-
ke regjering til å investere omkring 1 milliard 
kroner i byggingen av fabrikken som lå i Belfast 
i Nord Irland. 
Byggingen av fabrikken startet i 1978, men på 
grunn av budsjettoverskridelser startet ikke 
produksjonen før 1981. Da arbeidsstokken 
omsider skulle ansettes var arbeidsledigheten i 
Nord-Irland svært høy, og lokalbefolkningen sto 
i kø ved fabrikken for å søke arbeid. Produk-
sjonsmedarbeiderne var for det meste ufaglær-
te, men ble godt betalt og hadde det beste pro-
duksjonsutstyret som var tilgjengelig. Den første 
tiden hadde DeLorean problemer med bygge-
kvaliteten på bilene, men før 1982 var de fleste 
problemene løst, og bilene ble solgt med tolv 
måneders garanti. 

Utgangspunktet Mercedes 
300SL 
De Lorean jobbet tidligere hos Pontiac og Chev-
rolet, og ansatte Bill Collins som var en av nøk-
kelpersonene bak konstruksjonen av Pontiac 
GTO. De Lorean var fast bestemt på at bilen 
skulle ha måkevingedører a la Mercedes. Det 
ble vel akkurat måkevingedørene og det rustfrie 

stålkarosseriet som bilen ble kjent for. 

Italiensk 
Det å velge en italiensk designer som Giorgetto 
Giugario var et smart trekk. Han sto bak desig-
net av flere kjente biler som De Tomaso 

Mangusta, Ghibli og Lotus Esprite. 

Tanken var at bilen skulle ha midtmontert mo-
tor, men det var få egnede motorer i Europa. De 
Italienske fullblods bilfabrikantene var ikke i 
stand til å kunne levere 30.000 motorer i året 
som var De Loreans vyer. Tanken om en tørst 
wankelmotor måtte skrinlegges, og Citroen CX 
2000 på 102 hk viste seg å bli for svak i et 
karosseri som stadig ble tyngre og tynge. Bilen 
ble ikke ultralett som planlagt med støpte deler 
etter ERM metoden som er basert på skum og 
plast. Vanlig glassfiber ble valgt. Og til slutt ble 

V6 motoren fra Peugeot-Renault-Volvo valgt. 

Lotus 
Produksjonsbilen fikk Lotus i oppgave å lage på 
kun 18 måneder. For å klare tidsfristen valgte 
Lotus sin egen ramme fra Elite modellen. En 
sentral kasseramme, formet som med to Y-er, 
en framover og en bakover, men nå ble det 
plassproblemer og motoren havnet bak som på 
Porsche. Det ble en dårlig Lotuskopi. 21. januar 
1981 rullet den første bilen ut fra fabrikken, 

helt etter planen. 

 

Sportsbil 
De Lorean påsto aldri at bilen var en sports-
vogn, selv om den hadde ”sport” i navnet og så 
riktig så hvass ut. Flere bilblader testet bilen og 
0-100 km/t klarte den på 9,5 sekund, og 200 
km/t klarte den ikke. Med en vektfordeling på 
35% framme og 65% bak ble den overstyrt, noe 
som ble kompensert med bredere bakdekk. 
Noe som igjen ga ustabilitet ved høyere hastig-

het. 

Ikke så veldig vedlikeholdsfri 
De fleste, om ikke alle eierne av De Lorean 
klaget over stadige fingermerker i det børstede 
rustfrie stålet, noe som måtte poleres bort med 

en spesiell sjampo og børste. 

   FFFASCINERENDEASCINERENDEASCINERENDE   RUS TFRITTRUS TFRITTRUS TFRITT   S TÅLS TÅLS TÅL   

Av Eivind Edvartsen  

Foto lastet ned fra  www.delorean.com 

En smilende John De Lorean signerer sin 
nyutgitte bok. Bak fasadene hopet probleme-
ne seg opp. 



Ikke så veldig feilfri heller 
Med mye ufaglært arbeidskrat hjalp det lite 
med topp moderne produksjonsutstyr, og 
mange biler ble skrudd fra hverandre og satt 

sammen på nytt i USA. 

Ikke så veldig stort marked  
heller 
Drømmen om å selge 30.000 biler i året viste 
seg å være helt urealistisk. Det var simpelthen 
ikke marked for det, og  i 1982 gikk DMC kon-
kurs. Omkring 9000 biler ble bygget og de fleste 

er fortsatt på veien. 

Narkotikasmugling 
John Z. De Lorean ble kanskje mest kjent for 
den profilerte arrestasjon i 1982 etter anklager 
om smugling av narkotika, i et forsøk på å skaf-
fe penger til selskapet, som samme år ble slått 
konkurs. Han ble frikjent fra disse anklagene, 
og beviste at hans påståtte engasjement var et 
resultat av at føderale agenter lurte ham i en 

felle. 

### 

Lotus Elite  rammen består av en sentral kasseramme formet som to Y-er. 

Back to the Future. Christopher Lloyd og 
Micheal J. Fox i Back to the Future. 
Filmen gjorde at bilens popularitet steg. 

V6 motoren fra Peugeot-Renault-Volvo 



SPILEHJULET  2 – 2017 - organ for Gammelbilens Venner 
 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utstilling hos Avetti 

 

 Lørdag 29.april vartet bilforhandleren 
Avetti opp med utstilling av klassiske biler 
i sine lokaler på Klepp. Bilene som var 
utstilt var helst av den eksklusive sorten, 
noe som passer godt i forhold til Avetti’s 
daglige utvalg av biler for salg. 
 

Over: Den klassiske Ford Thunderbird fra 1955-57 skulle være Ford’s motsvar til 

sportsbilen Chevrolet Corvette. Men i stedet for å bli en sportsbil skapte Ford med 

denne modellen en ny nisje som ble kalt «Personal Luxury Car». 

Under: 1959 Bentley S1 

 

 

 

 

Tekst og foto: Øyvind Flatekvål 

Over: Jaguar XK150 ble produsert frem 

til 1961, da den revolusjonerende XKE, 

eller E-Type på bildet under overtok som 

merkets sportsmodell 

 

Til venstre: Brynjulf 

Erga stilte ut sin flotte 

1931 Studebaker Com-

mander 

 

Til høyre: Ole Chr. var 

på plass med MB 220S 

cab og Jaguar SS. 

Vi takker Avetti for en flott utstilling, dette er et bra initiativ nå som vår  
egen klubb ikke har mulighet til å arrangere utstillinger hos Hegre lenger. 
Håper dette blir en årlig tradisjon hos Avetti! 
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Vårmønstring Kvadrat 1.mai 

 

1.mai holdt Rogaland Amcar Club, eller Amcar Rogaland som klubben nå heter, sin årlige 
vårmønstring på Kvadrat i Sandnes. Her var det naturlig nok mest amerikanske biler, men også 
noen «foreign cars» som amerikanerne kaller det var på besøk. 

Over: Fin Plymouth hot rod med matchende tilhenger 

Under: Kjekt å se en original A-Ford på et Amcar-treff også 

 

 

Tekst og foto: Øyvind Flatekvål 

Over: 1950 Pontiac Catalina Convertible 

Under: 1967 Chevrolet Corvette 

Her er noen av de “utenlandske» gjestene. Morris Marina Coupe er et sjeldent syn på norske veier i dag, her er Finn Marton Gjesdals 
oransje utgave. Jaguar XJ Coupe er det også få av, denne fine grønne var til salgs. En flott Volvo P1800 i hvit Helgenen-farge fant også 
veien til vårmønstringen på Kvadrat.
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TS-Museets kjøretøyer 

 

I påvente av at vårt eget museum etter hvert skal åpne igjen så vil vi 
presentere noen av kjøretøyene på andre lokale museer i noen utgaver 
av Spilehjulet fremover. 
Denne gangen er det noen av TS-museets kjøretøyer vi ser på. Olav 
Stangeland har fortsatt i samme gode ånd som museets grunnlegger 
Trygve Stangeland. Olav har utvidet samlingen med flere kjøretøyer på 
2 og 4 hjul de siste årene. 
 
TS-museet er åpent alle hverdager fra kl. 8-16. 
 
Til høyre: 1951 Opel Blitz, siste året denne modellen ble produsert før 

den litt rundere «bonde-Blitzen» kom i 1952. Denne har en 2.5 liters  

rekkesekser på 58 hestekrefter. Den ble levert ny til gårdbruker Mikal 

Soma på Ølberg i november 1951. Han og sønnen Rolf brukte bilen 

frem til 1974 da den ble solgt til Audun Kalveland i Skjold. Planen var å 

restaurere Opelen når han ble pensjonist, men tiden strakk ikke til. Han 

solgte den derfor videre i 2011 til Tor Arne Førland i Skjold. 

Førland har bilen i 3 år før den havnet hos TS-museet som restaurerer 

den og stiller den ut. 

 

Til venstre: 1969 Volvo F86 som ble levert ny til Olaf 

Pettersen i Rælingen. Den ble bygget om til septikbil og 

brukt slik frem til 1976. Den fikk da ny tank og ble brukt som 

vanningsvogn. Pettersen har bilen helt til 2004 da Gunnar 

Aase kjøper den, og fikser den opp for å kjøre takskifer. 

Neste eier blir Årstein Skrettingland fra Varhaug i 2009, som 

selger den videre til Stangeland i 2012. 

 

Under: Oscar M. Jensen fra Storhaug i Stavanger kjøpte 

denne Austin A35 ny i 1959. Martin Magnussen blir neste 

eier fra 1965-1982.  Firmaet Interiørdekor i Sandnes overtar 

bilen og har den frem til 1989, den er innom ytterlige fire 

eiere før den havner hos TS-museet i 2003. 

 
Tekst&foto: Øyvind Flatekvål 

Austin A35 har en motor 

på 948 ccm og 34 hk. 

Den ble produsert fra 

1956-1968. 

 

Modellen er kjent for 

mange gjennom  animas-

jonsfilmene om Wallace 

& Gromit. Nick Park, 

mannen bak de to snod-

ige figurene, hadde selv 

en Austin A35 som 

inspirerte ham til å bruke 

denne bilen i filmene. 
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Fra gamle dager 

 

 

Til høyre: Nå som vi nylig har feiret 17.mai så 
kan det passe fint med en russebil fra gamle 
dager. 
Bilen ser ut til å være en tysk Wanderer fra ca. 
1936-38.  Reklamen fra bl.a Skei Motel og AS 
Betong, samt Austrått på bakskjermen tyder på 
at dette er fra 17.mai-toget i Sandnes. 
Hvilken skjebne bilen fikk etter endt russetid 
hadde vært interessant å vite. Kanskje noen av 
leserne husker bilen og vet hvor den ble av, 
kom med et tips til Spilehjulet hvis du vet noe. 
En slik åpen Wanderer ville vært verd en anse-
elig sum kroner i dag. 
 
Under: Også dette er fra Sandnes, ved Mauritz 
i krysset Langgata/Roald Amundsens gate. 
Til venstre i bildet en tidlig Toyota Crown stv. 
I midten en lyseblå Lloyd Arabella og en VW 
varebil med Melange-reklame på siden. 
Den hvite stasjonsvognen til høyre ser ut til å 
være en 1962 Rambler 

Tekst: Øyvind Flatekvål 
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Referat Styremøte 10.Mai 2017  
Møtested: hos Trond i Mor Åsesvei 1, Stavanger 

Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen, Steinar 
Ødemotland, Frode Michaelsen og Aage Svendsen. 

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 

Aktiviteter siden sist: 

• Medlemsmøter: Februar, Leif M. Skare viste bilder. 28 
Mars, årsmøte 52 oppmøtte. April, Polering demonstrasjon 
med Nilsen Polering 56 oppmøtte. 

• Aktiviteter: Cab & Co, første tur 5 April. Søndagskafe med 
ca 25 personer pr gang. 1 Mai treff: Jærhagen over 500 
utstilte kjøretøy, Kvadrat med 437 kjøretøy. 

Medlemsmøter/arrangement våren /høsten 2017: 

• Medlemsmøter: Mai, Lmk evnt bilradiospesialisten. August, 
Leif M. Skare, USA bilder. 

• LMK Stafetten: Mandag 14 Aug Stavanger-Flekkefjord. 

• Orretreffet: 25 mai. 

• Spilehjulsløpet: 4 Juni, pinsehelg. Oppmøte Særheim. 

• Vestlandstreffet: 10-11 Juni, Bergen. 

• Figgjomessen: 16-18 Juni, har sagt ja til stand. 

• Danmarkstur: 20 biler, 23 Juli-August. 

• Minneløpet: 12 August, Start-stopp Særheim  

• Hafrsfjordagen: 2 September, Sola flymuseum. 

• Grillfest: 27 Juni, Særheim. 
Medlemslokale/museumslokale: 

• Status vedrørende lokaler: Venter på svar fra kommunen. 

• Dugnad: 51 av 55 oppmøtte på Januarmøte var villige til 
dugnad. Må få med noen som kan ha ansvar ang dugna-
den. 

• Sponsing: Sjekker mulighet for sponsing/sponsor pakker. 

Regnskap 2016:  

Ny kasserer: Frode Michaelsen 

Kontingent:  

Innbetalinger: Pr 10 Mai, 31 av 350 har ikke betalt. 

Klubbregalia: 

Relativt lav respons. 

Eventuelt: 

Partytelt: Sjekker pris på partytelt med logo. 

 

Steinar, referent. 

Referat Styremøte 22.Feb 2017         
Møtested: hos Odd Arild i Krosshaughagen 12f, Hundvåg. 

Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen, Stei-

nar Ødemotland, Kjell Dreyer og Aage Svendsen. 

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 

Aktiviteter siden sist: 

Medlemsmøter: Novembermøte utlodning, fikk inn ca 6500,-. 

Januarmøte var det dugnadsinfo, 55 oppmøtte. 

Aktiviteter:  

Grøtfest den 10. Desember i lokalene til Per Nysted på Bryne, 

ca 80 personer. 

Julebord på Sola Airport Hotell, 45 personer. 

Medlemsmøter/arrangement Våren 2017: 

Medlemsmøter: Februarmøte, Leif M.Skare viser bilder fra 

USA turen. Marsmøte er årsmøte. April/Mai er enda åpen for 

aktiviteter.  

Årsmøte: 28 Mars, valg av ny kasserer. Gjennomgang av års-

beretning og regnskap. 

Mai: 1 Mai, jærhagen med stand. 25 Mai utstilling på Orre. 

Spilehjulsløpet: 4 Juni, pinsehelg. 

Vestlandstreffet: 10 Juni, Bergen. 

Figgjomessen: 16-18 Juni, har sagt ja til stand. 

Fjordsteam: 3-5 August, Stavanger. 

Hafrsfjordagen: 2 September, Sola flymuseum. 

Medlemslokale/museumslokale: 

Status vedrørende lokaler: Venter på svar fra kommunen. 

Dugnad: 51 av 55 oppmøtte på Januarmøte var villige til dug-

nad. Må få med noen som kan ha ansvar ang dugnaden. 

Regnskap 2016:  

Ca 1 mill på konto, gikk med overskudd i 2016. 

Kontingent:  

Innbetalinger: Pr 22 jan, 78 av 350 har ikke betalt. 

Kontingent: Økes fra 350 til 400 i 2018. 

Klubbregalia: 

Laget bestillingsskjema/oversikt: Kommer i neste utgave av 

medlemsbladet. 

Innsatspokal: 

Har vi noen forslag: Per Nysted, Svein Refsnes. 

LMK Årsmøte: 

Tid og sted, hvem reiser, 2 mann: 22 April, Gardermoen, Odd 

Arild og ?. 

LMK forsikring: Ang brudd i forhandlinger med Watercircles. 

Steinar, referent. 
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Referat fra årsmøte i Gammelbi-
lens Venner 28.mars 2017  

Fremmøte: 56 

1. Åpning, formannen ønsket velkommen.  
2. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og refe-
rent.  
Odd Arild Sundsteigen ble ordstyrer og Steinar Øde-
motland ble referent. Innkalling ble godkjent. 
3. Årsberetning fra styret for året 2016. 
Sekretæren leste opp og årsberetning ble godkjent.  
4. Regnskap for året 2016.  
Kjell Dreyer gikk igjennom regnskapet og det ble god-
kjent. 
5. Innkomne forslag. 
Ingen forslag mottatt 
6. Valg v/valgkomiteen. 
Formann i valg komiteen Øyvind Flatekvål presenterte 
styre med nestformann Trond G.Rasmussen og kasserer 
Kjell Dreyer på valg. Trond G.Rasmussen ble gjenvalgt 
som nestformann. Kjell Dreyer tok ikke gjenvalg og Arnt 
Frode Michaelsen ble valgt som ny kasserer.  
Styret i Gammelbilens venner for 2017 består da av:   
Formann: Odd Arild Sundsteigen 
Nestformann: Trond G. Rasmussen 
Sekretær: Steinar Ødemotland 
Kasserer: Arnt Frode Michaelsen 
Styremedlem: Åge Svendsen 
Revisor: Toleiv Hølland 
Huskomiteen for Særheim i 2017 består av: 
Leif M.Skare 
Ole Chr. Simonsen 
Per Eiene 
Odd Arild Sundsteigen 
Valkomiteen for 2017 består av: 
Øyvind Flatekvål og Gaute Svindland, Øyvind ønsker av-
løsning og styret vil utpeke nytt medlem i valgkomiteen 
Spilehjulet har Øyvind Flatekvål som redaktør 
7. Innsatspokal 2016 gikk til: 
Per Nysted og Svein Refsnes 
Steinar Ødemotland, referent 
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ÅRETS GRILLFEST BLIR PÅ 

SÆRHEIM 27.JUNI KL 1900 

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 kunne sitte under tak.  Ta 

med noe å sitte på, vi holder 

griller og grillmat. 

 



Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 

 

 
Terminliste Sommer 2017 

Her er terminlisten for sommeren  2017 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. 
 
Juni: 

• 27.juni: Medlemsmøte/grillfest på Særheim, se info side 19 
Juli: 

• 1.juli: Sjøormløpet, Seljord 
August: 

• 12.august: Minneløpet, start Særheim Arr. GBV. Se info side 5 
• 14.august: LMK stafetten, fra Stavanger til Flekkefjord. Se info side 9 
• 19.august: Ryfylkeløpet, Jørpeland. Arr: RVK 
• 29.august: Medlemsmøte kl 19:00 på Bryne 

September: 
• 2.september: Hafrsfjorddagen på Flymuseet Sola. Se info side 9 
• 2-3. september: Motorama 2017, Sørmarka Arena. Arr: Amcar Rogaland 
• 16.september: Høstmarked Ekeberg, Oslo. Arr: NVK 
• 24.september: Tur til Vegmuseet 
• 26.september: Medlemsmøte kl 19:00 på Bryne 

Oktober: 
• 31.oktober: Medlemsmøte kl 19:00 på Bryne 

November: 
• 28.november: Medlemsmøte med utlodding kl 19:00 på Bryne 

 
 Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten på http://gammelbilensvenner.123hjemmeside.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 
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