
KLUBBLADET MED AKTUELLE NYHETER OG DEKK-
ENDE REPORTAGER FRA STAVANGER OG OMLIGGENDE 
DISTRIKT 
                        

 

SPILEHJULET 
 

 
   ÅRGANG 41                NUMMER 1-2019

KLUBBLADET MED AKTUELLE NYHETER OG DEKK-ENDE 
REPORTAGER FRA STAVANGER OG OMLIGGENDE DISTRIKT 
 



Spilehjulet 1-2019 – organ for Gammelbilens Venner 
 

Nå nærmer våren seg med storm-
skritt og mange av våre klassiske 
kjøretøyer kommer ut på veien 
igjen. Cab & Co starter snart opp 
igjen, og så blir det vårmønst-
ringer og mange treff utover 
sesongen.  
Klubben har nå et flott utgangs-
punkt for både turer  og arran-
gementer ved museet på Særheim  
som med beliggenheten på Klepp 
ligger sentralt for distriktets 
veteranbilaktiviteter. 
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Det er alltid spennende å se hvilke nye kjøretøyer som dukker 
opp på vår-treffene. Ser at det blir stadig flere hobbykjøre-
tøyer fra 70- og 80-tallet på treff og utstillinger. Opel Ascona, 
Ford Taunus og Granada, BMW 3-serie, Volvo 240, VW 
Golf, Toyota Celica, Datsun 240Z er bare noen av bilene som 
var populære ungdomsbiler blant oss som er mellom 45 og 55 
år idag. Kjekt å se flere av dem på veiene igjen. 
Det blir også spennende å se hvordan effekten blir av de nye 
importreglene for biler over 20 år, som nå kan importeres 
avgiftsfritt. Her kan det bli mange kommende klassikere som 
finner veien til Norge! 
 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er 
deadline 1.juni. Ha en fin vår!                                                       
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

Det er vår, vinteren har vært mild og mange har nok allerede vært ute 

med veterankjøretøyet sitt. Flere har fikset på sine kjøretøy og noen 

har fått seg nye, så vi gleder oss til å se kjøretøyene utover våren. 

Klubben feirer i år 45 år og Rogaland Bilmuseum har holdt på i 25 år. 

Gratulerer til begge og håper at de får et fint år. 

 

 

 

NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
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Vi har lagt bak oss et meget aktivt år, vi åpnet muset i august 
og vi arrangerte Vestlandstreffet i august. Vi har hatt et me-
get travelt år, vi har arrangert mange forskjellige eventer 
pluss at vi har hatt dugnad gjennom hele året. Det er alltid 
kjekt å se at så mange støtter opp om de forskjellige arrange-
menter og dugnader. Vi har hatt et bra besøk på museet siden 
åpningen i august selv om vi ikke har fått opp noen skilter 
langs veien enda. Dette av økonomiske grunner.  
Årets første medlemsmøter har vært avviklet, det har vært 
fullt hus på begge møter, ca. 70 medlemmer. Heldigvis så har 
vi stort nok lokale og nok stoler til alle. Håper at medlem-
mene setter pris på møtene og stiller mannsterke opp utover 
våren. Parkeringsplasser har vi også nok av, så det er bare å 
møte opp. 
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

 
 
Dette året blir også nokså aktivt med mange store og noen 
nye arrangementer. Vi prøver oss med et delemarked på 
Særheim 12 mai. Hvis dette blir vellykket så vil vi ha det 
årlig. Det store i år blir Motorkonvoien 2019 som går i 
juni. Dette blir noe lignende LMK stafetten som vi hadde i 
2017. Vi ender opp i Lillehammer hvor det vil bli fler 
store aktiviteter. Og i april starter Cab & Co opp igjen 
med sine meget populære turer på onsdagskveldene. 
I mars så har vi årsmøte med valg av styre og utvalg, ut-
deling av Innsatspokalen for 2018. Vi håper ellers at dug-
nadsviljen fortsatt er stor da vi har en del å gjøre i kjelle-
ren for å få denne klar til sommeren.  

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

• Vegard Joa, Stavanger 
• Svein Ivar Rosnes, Stavanger 
• Hans Erik Torvund, Bryne 

 

• Oddbjørn Austad, Nærbø 
• Arvid Stangeland, Sola 

 

KR.HIMMELFARTSTREFF 30/5 PÅ ORRE 

Vi slår til igjen med treff på Orre, nærmere bestemt NORDSJØ-

VEIEN 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 10.mai. For de som kommer 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 an-

ledning 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 
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1.plass Kåre Slettebø 

2.plass Aage Svendsen 
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1.plass Kåre Slettebø 

2.plass Aage Svendsen 

  

Påmeldings-skjema Vestlandstreffet 2019 

 

Nedenforstående skjema fylles ut og sendes inn senest 10. mai 2019. Samtidig innbetales 
det aktuelle beløp for deltakelsen. Påmelding blir registrert når beløpet er innkommet på 
konto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startkontingent for kjøretøy og inkl. lunch 2 pers. kr. 450,- kr. …………………………….. 

Lunch for flere i bilen ………..(antall) kr. 85,- pr.pers. kr……………………………… 

Festmiddag kveld …………(antall) Kr. 350.- pr. pers Kr. …………………………… 

Totalsum innbetalt til konto 3240 18 21049 Kr. …………………………… 

 

HVK har reservert en del rom på Park Inn by Radisson Haugesund Airport Hotel for delta-
kerne som ønsker det. Her må hver enkelt bestille selv. Husk å oppgi Vestlandstreffet som 
referanse. Pris for dobbeltrom er Kr 600.- pr døgn og kan bestilles på : 
www.parkinnhotell.no       Tlf: 52 86 10 90 

For mer info om løpet Tlf 919 16 106 

Skjema sendes til Post.hvk@gmail.com 

 Opplysninger om deltaker 
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Med sykebil til Jugoslavia 
Stavanger-rederiet Sig.Bergesen d.y & co hadde hittil bygget de fleste båtene  på Rosenberg Mek.Verk, men tidene hadde endret 
seg og fra 1970 var Jugoslavia og Japan de mest aktuelle skipsverft for bygging av kombinasjonsskip (OBO-skip) for føring av 
både olje og tørrbulklaster. 
I 1972 var et nytt skip snart klar for dåp. Verftet var Uljanik skipsverft i Pula, Jugoslavia – et land som slet med fattigdom og 
dårlig økonomi. Bergesen d.y ønsket å gi byen Pula en gave i forbindelse med dåpen, og han bestilte hos Holst & Hauge en 
Mercedes-Benz 230/8 sykebil som selvfølgelig skulle utstyres med det beste førstehjelps-utstyr fra Osmund S. Lærdal. Det tok 
tid å få bilen klar, og dato for dåp nærmet seg. Det ville bli for omstendelig og tidkrevende å sende bilen til Jugoslavia med tog, 
så løsningen ble å spørre Magne Clausen som var ansatt hos Holst & Hauge, om han kunne kjøre bilen ned til skipsverftet. 
Magne og jeg hadde kjørt PO-løp sammen i et par år, og jeg var derfor et trygt valg som kartleser. 
 
Bilen fikk den endelige klargjøring i Oslo hos 
Bertel O. Steen, og turen sørover Europa 
starter derfor med Kiel-fergen. Før avreise 
hadde Magne vært innom Ullevål sykehus og 
fått med et par hvite lege-frakker – et 
passelig reise-antrekk til en slik tur.  
Første stopp var i Augsburg. Det var allerede 
tid for første service som skulle skje etter 
kjørte 1000 kilometer. Vi fikk en fridag, og 
Magne hadde i oppdrag fra sin kjære å se 
etter noe fint hun kunne ha på seg. Vi entret 
den beste kjole-butikken og fant et flott 
plagg, men ville det passe? Magne mente at 
damen bak disken var temmelig lik sin kone i 
figur og størrelse, og spørsmålet om hun 
kunne være mannekeng meldte seg. Hun var 
elskverdigheten og villigheten selv, og 
handelen var i boks. 

 

Tilbake i bilforretningen for å hente bilen som var klar etter service, fant jeg i brukt-avdelingen en nydelig Opel Commodore - et 
virkelig flott eksemplar til hyggelig pris, men hva ville det koste å ta bilen inn til Norge? Vi prøvde å ta en rikstelefon til det 
norske Tollvesenet, men fikk aldri svar. 

Via München gikk turen videre inn i 
Østerrike og over Brennerpasset. Vel inne 
i Italia møtte vi fort de italienske motor-
veiene – en drøm å kjøre på men utrolig 
kostbare. Allerede i 1972 var bompenger 
oppfunnet, og pengene ble krevd inn ved 
at en vakt satt i en kiosk og tok imot 
kontant betaling. 

Bompenge-betaling ble i god tid varslet 
med skilt. Der stoppet vi og tok på 
legefrakkene og munnbind fra Lærdal sin 
førstehjelps-kasse. Så da vi stoppet ved 
bomstasjonen for å betale, smalt betjenten 
skyve-vinduet igjen og med panikk i 
blikket vinket han oss videre. Var nok 
redd for at vi drev smitte-transport. 

Tekst og foto: Arnt Frode Michaelsen 
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Med sykebil til Jugoslavia 
Hovedveien gikk et godt stykke sørover i 
Italia før den svingte østover mot 
Jugoslavia. På kartet var det flere veier 
som kartleseren fant ut måtte være mye 
snarere.  
Vi svingte derfor inn på en sidevei og 
etter noen mil i bare oppover bakker, var 
det plutselig helt hvitt på alle kanter. Vi 
var kommet opp i snøen og bilen slet med 
fotfeste på sommerdekk. Det holdt på å 
gå riktig galt da motgående bil kom mot 
oss på fire stive hjul. Vi måtte ta en stopp 
og Magne gikk ut for å sjekke det store 
kartet.  
Hadde kartleseren med bred PO-
bakgrunn bommet totalt? 

 

Neste dag nådde vi vårt endelige bestemmelsessted; PULA. 
Nordmenn var populære og svært velkomne i Jugoslavia - et 
resultat etter 2.verdenskrig. I Pula ble vi mottatt som konger 
og invitert ut på byens beste restaurant sammen med 
sykehusets direktør, ambulansesjåfør og representant fra 
rederi og skipsverftet. Etter 7 retter og like mange glass ville 
den lokale ambulansesjåfør se og prøve den nye bilen. Det 
ble en vill tur med en mann bak rattet som var vant med flat 
pedal for at den gamle «Hanomag’en» skulle flytte seg. Nå 
hadde han plutselig 120 friske Mercedes hester under 
panseret. Skrekk og gru for en tur – her var det tydeligvis 
ingen promille-grense. 
Vårt oppdrag var utført, og noen dager senere ble bilen 
høytidelig overlevert sykehuset og Bergesen-båten ble døpt 
«Berge Istra».  
Sommeren 2006 var Magne Clausen på ferietur i Kroatia, og 
gikk innom sykehuset i Pula. De fortalte at bilen hadde vært i 
full drift i over 30 år. Bilen var nettopp solgt 3mnd tidligere. 
 
Note: Fire år etter dåpen skjedde en av de verste katastrofer i 
Bergesen-rederiets historie. Det 230 000 tonn store skipet 
«Berge Istra» sank i Stillehavet etter en kraftig eksplosjon. 
Etter 19 døgn på en flåte, ble de to eneste overlevende 
plukket opp sør for Filippinene. 

På grensen mellom Italia og Jugoslavia ble det full stopp. Tollere og grensepoliti var overhodet ikke interessert i å slippe oss 
inn i landet. Det var frem med pass og alle bilens papirer, men nix – ikke aktuelt å komme inn i Jugoslavia. Stemningen 
snudde imidlertid da Magne begynte å snakke Italiensk - et språk som han overhodet ikke kunne. Og da han sa at bilen var 
bestilt av presidenten, og ba dem ringe Tito – ja da var plutselig alt i orden og turen kunne fortsette. 

Turen gikk videre til Ljubljana hvor vi hadde avtale med byens sykehus om å demonstrere og vise utstyret vi hadde med fra 
Lærdal. Vi ble invitert inn på pauserommet til sykepleierne, som straks kunne trylle frem seks glass og en flaske lokalt 
plomme-brennevin. Vi skulle selvfølgelig feires. Etter at halve flasken var tom skulle sykebilen vises frem. Vi åpnet 
bakluken og startet med å ta ut båren – en teknisk sak hvor det ikke var så lett å få slått ut de rullende beina – i alle fall ikke i 
vår tilstand. 
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Til	Ringkøbingløpets	50	års	jubileum	2018	var	
vi	bare	2	deltakere	fra	Gammelbilens	Venner.	
Det	var	Per	og	Signe	Nysted	i	1955	Chevrolet	
Ble	Air,	og	Martin	og	Oddveig	Vølstad	i	1961	
Volvo	P1800.	
			Første	del	av	turen	ble	en	blåkopi	av	
Gammelbilens	Danmarktur	2017.	D.v.s.	start	
onsdag	25.	juli	med	kjøring	til	Kristiansand,	
ferje	til	Hirtshals	og	overnatting	på	Tylstrup	
Kro.	Torsdag	“listet”	vi	oss	langs	Jyllands	
vestkyst	ned	til	Ringkøbing,	slik	at	vi	fikk	
sjekket	inn	på	Hotel	Fjordgården	og	
Ringkøbingløpet	før	kveldens	aktiviteter.	
Programmet	for	kvelden	var	først	Aften‐
Crusing	til	Lyngvig	Fyr,	deretter		Grillaften	på	
hotellet.	Der	kom	med	sen	ankomst	8	biler	fra	
Sørlandet	og	1	bil	fra	Vestfold.	
			Fredag	var	der	ingen	program	før	utpå	
ettermiddagen	og	derfor	gikk	vi	inn	til	
Ringkøbing	og	var	bare	turister	i	byen.	
Ettermiddagens	program	var	Concours	
d’Origine	for	klassiske	biler.	Siden	fjorårets	
vinner	for	60‐talls	biler	ikke	var	med	oss	i	år,	
ble	det	en	velrestaurert	Volga	fra	Vestfold	som	
ble	vinner.	Dagen	avsluttet	med	stor	Concours‐
buffet	på	hotellet	
			Lørdagen	startet	tidlig	med	frammøte	ved	
Rådhuset	for	start	av	årets	løp.	Løpets	første	
stopp	var	ved	Nymindegab	Strand,	deretter	til	
Smedenes	Hus	i	Lem	hvor	vi	fikk	oppleve	den	
spennende	historie	om	industriens	inntog	i	
Vest‐Jylland.	Løpet	avsluttet	med	lunsj	på	Hotel	
Fjordgården.	Etter	lunsj	var	der	oppvisning	
med	politihunder.	Etter	dette	var	det	den	
sedvanlige	presentasjon	og	bedømmelse	av	
Oldtimer	Expert	Class	for	deltakere	som	er	
tidstypisk	kledd	i	forhold	til	deres	kjøretøy.	Per	
og	Signe	deltok	på	dette,	men	det	ble	ingen	
premie	selv	om	der	ble	lagt	ned	mye	arbeid	i	
dette.	Det	må	også	sies	at	i	år	manglet	det	
deltakere	fra	hippiebevegelsen.	
			Kvelden	foregikk	med	festmiddag,	
underholdning,	jubileumstaler,	musikk	og	dans.	
Hotel	Fjordgården	hadde	tatt	på	seg	
spanderbuksen	og	lagt	en	konvolutt	innehold‐
ene	gavekort	på	en	overnatting	på	hotellet	ved	
hver	kuvert.	Denne	kan	ikke	nyttes	ved	2019	
løpet	fordi	den	er	bare	gyldig	ut	juni.	

Tur til Ringkøbingløpets 50 års jubileum 2018 

 

Tekst:Martin Vølstad / Foto: Signe Nysted 
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Det	ble	for	øvrig	en	sein	kveld	da	mange	også	ville	
ha	med	seg	måneformørkelsen.	
			Der	er	vanligvis	ingen	program	for	søndagen,	men	
siden	dette	var	50‐årsjubileum	for	løpet	så	hadde	de	
arrangert	en	jubileumsoverraskelse.	Denne	besto	i	å	
kjøre	til	Turistfiskeauksjonen	i	Hvide	Sande	hvor	vi	
også	fikk	en	enkel	lunsj.	
			Etter	løpets	avslutning	la	vi	ut	på	småveier	østover	
mot	Skanderborg.	Per	klarte	booke	oss	inn	på	et	
Vandrerhjem	midt	inne	i	et	fantastisk	naturreservat	
utenfor	Skanderborg.	Etter	at	sengetøyet	var	lagt	på	
dyner	og	puter	og	litt	avslapping,	reiste	vi	med	taxi	
inn	til	byen	for	å	spise	og	besøke	Dronningen	av	
Skanderborg.	Hun	er	en	god	bekjent	av	Per	etter	
hans	mange	motorsykkeltreff	i	byen.	Dronningen	og	
hennes	hjem	var	en	fantastisk	opplevelse,	som	på	
ingen	rettferdig	måte	kan	beskrives	her,	det	må	bare	
oppleves.	
Mandagen	bar	det	nordover	langs	østkysten	for	et	
besøk	i	Gracelandkopien	i	Randers.	Der	lurte	vi	oss	
inn	mot	innkjøring	forbudt	skiltet	ved	
hovedinngangen	til	eiendommen	for	å	ta	bilder	
foran	Graceland.	Da	dette	var	gjort	kjørte	vi	ut	til	
publikumparkeringen	på	utsiden.	Før	vi	hadde	fått	
stoppet	bilene,	kom	det	en	mann	ropende	og	løpende	
etter	oss	med	beskjed	om	å	komme	oss	inn	igjen	og	
parkere	foran	inngangstrappen.	Det	var	ikke	hver	
dag	de	hadde	slike	biler	på	besøk.	Det	er	første	gang	
vi	har	blitt	“kommandert”	til	å	neglisjere	et	
innkjøring	forbudt	skilt.	
	

	
		
		Fra	Randers	fortsatte	vi	nordover	langs	Jyllands	
østkyst	for	nok	en	overnatting	på	Tylstrup	Kro.	
			Tirsdag	dro	vi	så	heim	og	siden	vi	ikke	hadde	
synkronisert	heimturen,	ble	det	en	bil	til	
Kristiansand	med	Colorline	og	med	senere	avgang	
en	bil	med	Fjordline	til	Kristiansand.	Været	var	bra	
under	hele	turen.	
	
Takk	for	Turen!!!	Hilsen	Signe,	Per,	Oddveig	og	
Martin.	

 

 

 
Over:  
Lunsj på Fiskeauksjonen 

 

 

 

Til venstre: 
 
Slik sover dronning Karin i 

Skanderborg 
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Tekst & Foto:Gaute Svindland Besøk hos Klassisk Japansk  
MC klubb på Hana

Klassisk Japansk MC klubb jobber for å fremme historikken, bevare interessen for, restaurere og ikke minst kjøre gamle 
klassiske japanske motorsykler. De er de ca 100 medlemmer som drar på turer og treff sammen og mekker i et lokale på Hana. 
Her er det klubbkveld hver torsdag fra 18:30 hele året, og i vinterhalvåret er det også åpent om lørdagen. Klubben arrangerer 
også sitt eget treff en gang i året. Bakkaåno camping i Sokndal pleier å være treffplass hvert år i august. 
Klubbens medlemmer ønsker alle velkommen til en kopp kaffe og drøs på klubbkveldene. Her var mye å se på og flere flotte 
sykler blir nok ferdige slik vi får se de på veien til våren. Adressen er Skippergaten 118, 4328 Sandnes.  
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    Datsun Fairlady Roadster  

 Her er noen bilder og litt info fra Trond Gudmestad på Vikeså. Han driver Gitar verksted i løa på Vikeså og 
har en Datsun fairlady. For tredje året nå har Erica og Richard fra Holland tatt turen til Vikeså på besøk. De 
driver firmaet http://www.datsunroadster.nl/  Datsun Klimmert som driver med restaurering av Fairlady og Z. 

 

  
Tekst: Gaute Svindland / Foto: Trond Gudmestad 



1.plass Kåre Slettebø 

2.plass Aage Svendsen 
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1.plass Kåre Slettebø 

2.plass Aage Svendsen 

  

MOTORKOVOIEN blir årets begivenhet i 

veterankjøretøy gruppen.  Her er det ingen 

påmelding, hoteller bestiller du selv, se liste 

over hoteller til høyre. Du kan være med på 

hele strekningen, deler av strekningen, du be-

stemmer selv hva du har lyst til. 

Erfaringene fra LMK stafetten i 2017 viser at 

det blir spennende og underholdene å være 

med. Du treffer nye mennesker, får kontakter 

i andre klubber og får også muligheten til å 

påvirke politikkere på stopp underveis. 

Det kan bli endringer i programmet, så følg 

med på vår hjemmeside www.gammelbilen.no 

eller på facebook, enten klubbens eller den 

egne som Motorkonvoien 2019 har. 

Ansvarlig arrangør fra klubben er Leif Skare 

som kan kontaktes på mobil 93046163 
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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 

 Puss opp matte lykteglass 
Glassene på baklyktene på gamle kjøretøyer blir som 
oftest ripete og matte med årene. Det er ikke alltid 
nødvendig å bytte disse ut. Hvis de ikke har sprekker i 
glasset kan riper og matt overflate pusses og poleres 
opp igjen. 
 

 
Denne baklykta fra en 1951 BSA motorsykkel trenger 
litt pleie etter over 60 år. Lykteglasset, som er av 
plast, skrus av og vaskes med såpe og vann. 

 
En runde på kjøkkenet med oppvask-kosten (når kona 
ikke er hjemme…) fjerner støv og skitt. 

 
Glasset vannslipes så med 1200 smergelpapir for å 
fjerne riper i overflaten, og deretter finslipes det med 
2000 papir. 

 
Lykteglasset har nå fått en jevn matt overflate som må poleres opp 
igjen. 

 

 

Vanlig poleringspasta og 
bonevoks kan brukes for å få 
tilbake glansen i glasset, påp 
samme måte som man 
polerer opp lakken på bilen. 

 

Med en poleringsmaskin går 
dette raskt, men man må 
være forsiktig og stødig på 
hånden. Gamle lykteglass av 
plast kan være sprø og 
sprekke lett hvis polerings-
maskinen tar tak i kanten på 
glasset 

Lykteglasset er nå blankt og ripefritt igjen! 
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12.MAI 2019 KL 1200—KL 1700, STED: SÆRHEIM 

VI ØNSKER HJERTELIG VELKOMMEN TIL VÅRT FØRSTE 
DELEMARKED PÅ SÆRHEIM. VI LAGER PLASS I FRONT 
AV ROGALAND BILMUSEUM TIL SALGSPLASSER FOR 
STORE OG SMÅ. VI ØNSKER I HOVEDSAK BILRELETERTE 
OBJEKTER VELKOMMEN, MEN DET ER OGSÅ PLASS TIL 
LITT «KOPPER OG KAR» 

VI HAR LAGT DETTE TIL EN SØNDAG SLIK AT VI HOLDER 
MUSEET  OG KAFEEN ÅPEN.  

DET VIL KOSTE FRA KR 50,- OG OPP TIL KR 200,-
PR.STAND, STØRRELSEN AVGJØR. 

DET ER GOD PARKERING I OMRÅDET OG VETERANKJØ-
RETØY VIL BLI PRIORITERT NÆRMEST MUSEET. 

FOR MER OPPLYSNINGER KONTAKT ODD ARILD PÅ MO-
BIL 45416436 ELLER MAIL POST@GAMMELBILEN.NO 
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SPILEHJULSLØPET 2019 

 Lørdag 1.juni 2019 kl. 1100 på Særheim       

Postvegen 212  Klepp på Jæren 

Gammelbilens Venner har gleden av å 

invitere alle biler og motorsykler fra 

før 1940 til helt nytt løp. Dette er fem-

te året vi arrangerer løpet, i 2017 var vi 

ca.25 kjøretøy til start. Løpet arrange-

res 1.juni 2019. Start og målgang fra 

Rogaland Bilmuseum på Særheim, 

Postvegen 212, Klepp Stasjon. 

Vi ønsker å se mer av de eldste bilene, 

vi vet at det finnes mange av disse i 

vårt distrikt, men det er ikke alltid så 

mye  som er beregnet på de eldste bi-

lene. 

Løpet vil være på ca 3,5mil og gå i nær-

området. Det vil bli lagt opp til noen 

poster underveis slik at vi får en liten 

konkurranse  ut av det. Det blir premie 

til beste bil og beste tidsriktig antrekk. 

Vi håper at dere setter pris på dette til-

taket som kun er rettet mot de som 

har kjøretøy eldre enn 1940. Dette 

gjelder både biler og motorsykler. 

Løpsavgift er satt til kr 200,- Det serve-

res en lett lunsj. 

Påmelding og spørsmål kan rettes til 

Odd Arild på mobil 45416436 eller på 

mail til post@gammelbilen.no   

Påmeldingsfrist er satt til 25.mai 2019 

INNBETALING TIL KONTO:                                 

        3207.20.55798 

LØPET FOR BILER OG MOTORSYKLER ELDRE ENN 1940  
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TERMINLISTE 2019 
I sommer halvåret er det kjøretur med Cab & Co hver 
onsdag kl 1800 
MARS: 
• 26.MARS: Årsmøte kl 1900 på Særheim 
APRIL: 
• 28.APRIL: Volvo treff på Bryne, kl1100 på M44 
• 30.APRIL: Medlemsmøte kl 1900 på Særheim 
MAI: 
• 1.MAI: Biltreff på Jærhagen, arr. Bilentusiastene 
• 1.MAI: Biltreff på Kvadrat, arr. Amcar 
• 4.MAI: Ekebergmarkedet, Oslo 
• 12.MAI: Delemarked på Særheim, info i bladet 
• 28.MAI: Medlemsmøte kl 1900 på Særheim 
• 30.MAI: Kristi Himmelfarts Treff på Orre 
JUNI: 
• 1.JUNI: Spilehjulsløpet, start fra Særheim, se info 

i bladet. 
• 5.JUNI: Motorkonvoien 2019 starter fra Stavang-

er, se mer info i bladet 
• 6.JUNI: 7 setersløpet 
• 9.JUNI: Nasjonal Motordag 
• 15.JUNI: Vestlandstreffet i Haugesund, ser mer 

info og påmelding i bladet 
• 25.JUNI: Årets grillfest på Særheim kl 1800 
JULI: 
• 6.JULI: Sjøormløpet i Seljord 
AUGUST: 
• 1.AUGUST: Styrkeprøven 
• 10.AUGUST: Minneløpet 2019, start fra Særheim 

kl 1000 
• 25.AUGUST: Hafrsfjordagen, Sola Flymuseum 
• 27.AUGUST: Medlemsmøte kl 1900 på Særheim 
 
Det tas forbehold om feil datoer og event.endringer. 
Har du noe vi har glemt send oss en mail på   
post@gammelbilen.no 

Referat Styremøte 6.januar 2019                
Møtested: Særheim 

Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen, 
Steinar Ødemotland, Arnt Frode Michaelsen og Aage Svendsen. 
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 
Aktiviteter siden sist: 
* Medlemsmøter: September, besøk av Corvetteklubben ca 70 
personer møtte. Oktober, Odd Arild snakket om Motorkonvoien 
ca 50 personer møtte. November, årlige utloddingen ca 65 perso-
ner møtte, fikk inn 10 tusen i gave og 10 tusen i utloddingen. 
* Aktiviteter: 23 September, tur til vegmuseet ca 50 kjøretøy. 
Julebord 25 November, ca 50 personer møtte. Grøtfest 8 Desem-
ber, ca 70 personer møtte. 
Medlemsmøter/arrangement Våren/sommeren 2019: 
* Medlemsmøter: 29 Januar. 26 Februar. 26 Mars årsmøte. 30        
April. Samtlige møter på Særheim 
* Årsmøte med valg, innsatspokal for 2018: Årsmøte 26 Mars på 
Særheim. 
* Terminliste 2019: Terminliste for 2019 ligger på nettsiden og 
vil bli trykket i medlemsblad. 
* Delemarked våren 2019: Vil blir holdt på Særheim, dato ikke 
avgjort enda. 
* Jubileums markering GBV 45 år: Lager til en enkel markering 
ved Mai møte 
* Sommertur: Kjøre Motorkonvoien 2019, pluss legge til en 
ekstra rute etter ent løp. Leif M.Skare organiserer 
* Vestlandstreffet 2019: Vil bli arrangert 15 Juni i Haugesund. 
Medlemslokale/museumslokale/Særheim: 
* Nytt styre til Museum/kjeller: Trenger folk til ett nytt styre/
komite. 
* Personer til billettsalg: Har fått tak i folk til dette. 

* Renhold: Sjekker opp muligheter og priser. 
* Annonsering/reklame: Blir muligens laget en reportasje om 
museet på TV Vest. 
Regnskap/økonomi: 
* Status pr 31/12/2018: Opplest og godkjent. 
* Lage budsjett for 2019: Gjennomgått, opplest og godkjent. 
* Medlemskontingent 2019: Medlemskontingenten for 2019 blir 
uendret. 
* Har gått bort fra Danskebank og over til SR-Bank 
Eventuelt: 

* Laget plan for styremøter i 2019. 
Steinar, referent 
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Innkalling til årsmøte i 

Gammelbilens Venner  
Dato: 26.mars 2019 kl 1900 
Sted: Postvegen 212, Klepp Stasjon 

AGENDA: 
1. Åpning, styret ønsker velkommen 
2. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, 

referent og 2 personer til underskriving av proto-
koll 

3. Årsberetning fra styret for året 2018 
4. Regnskap for året 2018 
5. Innkomne forslag 
6. Valg v/valgkomiteen 
7. Innsatspokal 2018 
Det blir kun tatt opp saker som står på agendaen.  
 

Styret i Gammelbilens Venner har be-
stått av: 
 Formann: Odd Arild Sundsteigen 
 Nestformann: Trond G.Rasmussen (på valg) 
 Sekretær: Steinar Ødemotland 
 Kasserer: Arnt Frode Michaelsen (på valg) 
 Styremedlem: Aage Svendsen (på valg) 
 

Byggekomite: 
 Gøran Christiansen 
 Arthur Fjermestad 
 Geir Foss 
 Arne Holme 
 Odd Arild Sundsteigen 
 

Museumskomite: 
 Øyvind Nielsen 
 Odd Arild Sundsteigen 
 

Revisor for 2018 har vært: 
 Tolleiv Hølland 
 

Valgkomiteen for 2018 har bestått av: 
 Formann: Per Th. Eiene 
 Medlem: Gaute Svindland 
 
 
Nærbø 28.februar 2019 
 
Steinar Ødemotland 
Sekretær 
 
 
 

ÅRSBERETNING GAM-

MELBILENS VENNER 2018 

Styret har bestått av: 
Formann: Odd Arild Sundsteigen 
Nestformann: Trond G: Rasmussen 
Kasserer: Arnt Frode Michaelsen 
Sekretær: Steinar Ødemotland 
Styremedlem: Aage Svendsen 
Revisor: Tolleiv Hølland 
Webansvarlig: 
Odd Arild Sundsteigen 
Spilehjulet: 
Redaktør: Øyvind Flatekvål 
LMK Forsikring: 
Per Th. Eiene, Leif M. Skare 
Valgkomiteen: 
Per Eiene, Gaute Svindland 
Byggekomite: 
Gøran Christiansen, Arthur Fjermestad, Geir Foss, Arne Holme, 
Odd Arild Sundsteigen 
Museumskomite: 
Øyvind Nielsen, Odd Arild Sundsteigen 
Aktiviteter 2018: 
Det har vært avholdt 4 styremøter, 9 medlemsmøter og 26 Cab& 
Co turer. Søndagskafe 45 søndager, bilmuseet åpent 21 søndager. 
1.mai treff på Jærhagen på Klepp, godt besøkt. Kristi himmel-
fartstreffet på Orre ble avlyst pga. dårlig vær. Spilehjulsløpet 
2.juni med 10 kjøretøy til start. Grillfest på Særheim i juni med 
fult hus. Minneløpet 4.audust med 24 kjøretøy til start. Vi arrang-
erte Vestlandstreffet 10-12 august med over 70 biler til start. Ro-
galand Bilmuseum ble offisielt åpnet 11.august av Ketil Solvik-
Olsen og varaordfører i Klepp Torbjørn Hovland. Vi var represen-
tert på Hafrsfjorddagen på Sola Flymuseum. Klubbtur til Vegmu-
seet i Dirdal sammen med Tempoklubben, over 50 kjøretøy del-
tok. Julebord 25.november på Sola med over 50 deltakere. Grøt-
fest for hele familien 8.desember med nærmere 70 personer til 
stede. 
Innsatspokaler for 2017: 
Gøran Christiansen og Arthur Fjermestad for deres store innsats 
ved ombygging av museet på Særheim. 
Spilehjulet: 
Har kommet ut regelmessig med 4 utgaver. 
Rogaland Bilmuseum: 
Det har vært avviklet en mengde dugnader frem til åpningen 
11.august. Det har vært over 500 besøkende på de 4,5 første må-
nedene. Det er vi godt fornøyd med. Vi har hatt 38 biler og 26 
motorsykler/mopeder utstilt. Tilgangen med kjøretøy har vært bra. 
Vi har hatt dugnader i kjelleren, all møkk fjernet. Det har kostet 
ca kr 800000,- og gått med over 8000 dugnadstimer. Vi har måtte 
kjøpe en del tjenester, da lover og regler tilsier at dette må gjøres 
av godkjente personer.  Våre møtelokaler er utleiet til 4 andre 
klubber. Det har vært flere «private» omvisninger på museet. 
Annet: 
Vi har hatt alle våre medlemsmøter i egne lokaler på Særheim. Vi 
har kjøpt inn hjertestarter til medlemslokalene, vi fikk kr 10000,- 
fra Bilentusiastene til dette formål. 2018 var preget av store inn-
vesteringer i klubblokale og museum. Økonomisk så har vi ca kr 
350000,- på konto ved årsskifte. Vi har en god del inntekter knyt-
tet opp mot utleie av bilplasser i utstillingen. Kafeen selger også 
godt med vafler og kaffe.  
Klubben eier 5 biler 
Antall medlem pr 31/12 2018 var 384 stk. 
 
Steinar Ødemotland 
Sekretær 
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Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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