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Det er mars måned og 
snart tid for årsmøte 
og generalforsamling 
i Gammelbilens 
Venner.  
Tirsdag 31.mars er 
det bare å stille opp 
på Særheim kl.19:00 
så kan du være med 
og stemme for valg av 
styre og evnt. andre 
saker på agendaen. 

 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	
	
	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.	
	
Utgis:	4	ganger	i	året	i	et	opplag	på	400	stk	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
 
Styret i Gammelbilens Venner: 
 
Formann:	Odd	Arild	Sundsteigen,	Tlf:	45416436		
E‐mail:	oddarildsu@hotmail.com	
Nestformann:	Tor	Steinar	Raugstad	
Sekretær:	Steinar	Ødemotland	
Kasserer:		Arnt	Frode	Michaelsen	
Styremedlem:	Geir	Foss	
	
Revisor:	Tolleiv	Hølland	
	
Valgkomité:	
Per	Eiene	
Gaute	Svindland	
	
Nettadresse:	
http://gammelbilensvenner.123hjemmeside.no/	

I dette nummeret av Spilehjulet starter vi en liten artikkel-
serie om to-takt motorens historie, som kommer til å gå i noen 
nummer fremover. For det lille som har vært av norsk 
kjøretøyproduksjon så har to-takteren vært sentral, enten det 
er Tempo  mopeder og motorsykler fra Jonas Øglænd AS, 
eller Troll fra Telemark. Tusen takk til Tolleiv Hølland som 
har fremskaffet stoff til denne artikkel-serien! Vi har også litt 
kjøp og salgs annonser, send gjerne inn hvis du har noe du vil 
selge eller ønsker å kjøpe i neste nummer. 
Vi trenger stadig stoff til bladet, hvis du har lyst til å bidra, 
enten fast eller en gang i blant, så er det bare å ta kontakt med 
undertegnede. 
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er 
deadline 1.juni. Ønsker alle gammelbil-venner en fin vår!           
Mvh. Øyvind 
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Formannens ord 

Hei alle gammelbilens venner!!! 

Det begynner å bli lyser på kveldene og våren nærmer seg. 

Kjøretøyene er nok klare for nok en sesong med mye flott kjøring. 

Vi er snart ferdig med kjelleren så da er det en lang periode med 

mye dugnad over. Takker alle som har vært med på å lage dette 

flotte stedet til et møtested for alle kjøretøy intresserte innbyggere i 

vårt store distrikt. 

 

   NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner 
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 Museet skal skifte ut en god del med biler i løpet av for-
sommeren, vi trenger da nye kjøretøy inn slik at vi får 
en ny flott utstilling. Vi trenger 3 amerikanske biler fra 
50-60 tallet pluss en del europeiske biler fra 40 tallet og 
oppover. Vi har behov for biler som kan stå hele året, 
men også biler for sommersesongen. Pris for helår er kr 
1500,- og sesong kr 1000,- Så har du kjøretøy som du 
kan avse til museet så tar du kontakt, snarest mulig,  
med  Odd Arild på mobil 45416436 eller på mail          
rogalandbilmuseum@gammelbilen.no  
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Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen 
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement. 

Jeg vil også benytte anledningen til takke for 10 
flotte år som formann i klubben, jeg ønsket avløs-
ning etter å ha brukt det meste av min fritid på klub-
ben de siste 10 år, og følte at tiden var inne for at det 
kom nye koster til i styret.  
Helt vekke blir jeg ikke da jeg har sagt at jeg kan ta 
meg av driften av Rogaland Bilmuseum i tiden frem-
over. Vi har mange utfordringer å ta takk i her også. 
 

Med gammelbil hilsen Odd Arild 
 

  

• Tor Pedersen, Tysværvåg 
• Ole Rørvig, Sola 
• Rolf Sæbø, Tau 

 
 

• Toralf Liene, Varhaug 
• Tor Magnus Sivertsen, Bryne 
• Bjørg Kjellingland, Bryne 

 

 

 

 

KR.HIMMELFARTSTREFF 21/5 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 fraOptimera på 

Stangeland kl. 1030 21.mai. For de som kommer sørfra og ikke øns-

ker 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 et-

ter avstemning av de fremmøte, det blir pokal til vinneren. Vi håper 

at flest mulig har anledning til å delta og dermed få vist frem sitt 

flotte veterankjøretøy og treffe andre med samme interesse. For yt-

terligere opplysninger kontakt styret eller på mail post@gammelbi-

len.no 

 

mailto:rogalandbilmuseum@gammelbilen.no
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3.mai 2020 kl 1200—1600, Sted: SÆRHEIM 

OPPSTILLING AV STAND FRA KL. 1000 

VI GJENTAR SUKSESSEN FRA 2019 OG ARRANGERER 

STORT DELEMARKED PÅ SÆRHEIM. VI LAGER PLASS I 

FRONT AV ROGALAND BILMUSEUM TIL SALGSPLAS-

SER FOR STORE OG SMÅ. VI ØNSKER I HOVEDSAK 

KJØRETØYRELATERTE OBJEKTER VELKOMMEN, MEN 

DET ER OGSÅ PLASS TIL LITT «KOPPER OG KAR» 

VI HAR LAGT DETTE TIL EN SØNDAG SLIK AT VI HOL-

DER MUSEET OG KAFEEN ÅPEN. 

DET VIL KOSTE FRA KR 50,- OG OPP TIL KR 200,- 

PR.SALGSPLASS, STØRRELSEN AVGJØR. 

DET ER GOD PARKERING I OMRÅDET OG VETERAN-

KJØRETØY VIL BLI PRIORITERT NÆRMEST MUSEET. 

FOR MER OPPLYSNINGER OG BESTILLING AV SALGS-

PLASS, SEND MAIL POST@GAMMELBILEN.NO 



SPILEHJULSLØPET 2020 

 Søndag 7.juni 2020 kl. 1100 på Særheim       

Postvegen 212  Klepp på Jæren 

Gammelbilens Venner har gleden av å 

invitere alle biler og motorsykler fra 

før 1940 til nytt løp med start fra Sær-

heim. Dette er sjette året vi arrangerer 

løpet, i 2019 var vi ca.25 kjøretøy til 

start. Løpet arrangeres 7.juni 2020. 

Start og målgang fra Rogaland Bilmu-

seum 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 250,- Det serve-

res en lett lunsj. 

Påmelding og spørsmål kan rettes på 

mail til post@gammelbilen.no   

Påmeldingsfrist er satt til 25.mai 2020 

INNBETALING TIL KONTO:                                 

        3207.20.55798 

LØPET FOR BILER OG MOTORSYKLER ELDRE ENN 1940  

SPILEHJULET 1—2020 organ for Gammelbilens Venner 
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Konstruktørene av de første brukbare totaktsmotorene 
var skotten Dugald Clerk og amerikaneren George B. 
Brayton. 
De som tror totaktsmotorer er noen små motorer som 
bare er benyttet i motorsager, mopeder o.l. tar feil. 
Det finnes en Yamaha V-max 6 sylindret motor på 
1200 ccm. og snøscootere Articat Cat Thundercat 
med 1150 ccm og 250 hk. Det er også laget totakts 
dieselmotorer med 16 sylindre og volum på 550 
kubikktommer og over 50000 hk. 
Totaktsmotorens fordeler, framfor firtakteren er: 
Mekanisk enklere, mindre vekt, billigere produksjon 
og større effekt potensiale (fordi den tenner ved hver 
omdreining). Veiver i totaktsmotorer blir bare utsatt 
for trykk påkjenninger, massekreftene vil alltid bli 
motvirket av trykket i sylinderen. Ulemper er bl.a. 
større stempel og sylinder slitasje p.g.a. portene i 
sylinderen, høyere støynivå, høyere tomgangsturtall 
og de gamle konstruksjonene forurenser mere enn 
firetakterne. 
De mest vellykkede totaktere har vært Parallell twins 
(Scott). Det har også vært prøvd tandem twins 
(sylindere etter hverandre). Moderne Grand Prix 
maskiner er ofte v-twins ( Aprilla RS-250). Kawasaki 
konstruerte en luftkjølt trippel 750 ccm og Suzuki en 
væskekjølt GT-750. Honda konstruerte en V-trippel 
NS 500. Yamaha og Suzuki har også konstruert 4-
sylindrede totaktere TZ-750 racer og R-650. 

 
 
Saab laget også vellykkede to og tre sylindrede 
totakts rekkemotorer til bilene sine på femti- og 
sekstitallet. Den første tosylindrede utgaven (fra 
DKW) hadde bl.a. et originalt tenningssystem med to 
stifter (ingen fordeler), væskekjøling etter termosifon 
prinsippet (ingen vannpumpe) og en noe tvilsom 
forgasser løsning som ga problemer med ising (ingen 
forvarming). Dette ble forandret på de senere 
modellene. Ingen totakter har hatt større framgang 
enn Saab i rallyløpene. Totalseier i Monte Carlo to 
ganger, RAC-rally tre ganger på rad, og massevis av 
glimrende plasseringer på 50- og 60 tallet. 
 

 
Erik Carlsson «Carlsson på taket» , vant Rallye 

Monte Carlo i 1962 og -63 med ta-takts Saab 96 

 
Wartburg, Ifa , P70 og Trabant var totakts småbiler 
fra Øst-Europa. Motorene bygde på ideene fra gamle 
DKW motorer. Wartburg hadde den største motoren 
på 900 ccm. Trabant den minste på 595 ccm, den 
hadde dreieventil og skulle ha 78 oktan bensin. 
Forgjengeren P70 hadde 700 ccm motor. P sto for 
plastikk (duroplast), omtrent samme type plast som 
det var i vaskebøttene og sparegrisene på 60/70 tallet. 
 
Den enkleste totaktsmotoren jeg har sett, er en dansk 
Bantam 52 sykkelmotor på 38 ccm. Hvis jeg da ser 
bort ifra modellfly/bil motorene. Modell motorene er 
som regel totaktere på rundt 3,5 ccm og med meget 
høye turtall fra 25000-60000 o/min og som yter opptil 
1,6 hk. De går pa 80 % metanol og 20 % ricinusolie, 
har gløderør og brennstoffet tilføres veivhuset 
gjennom den hule krumtappen. Bantam 52 
sykkelmotoren består av forgasser og 
svinghjulsmagnet pluss 15 andre deler. Drivrullen er 
direktekoplet til veiva, tanken er en del av blokka og 
motoren er helt fri for tannhjulsoverføringer og 
kjeder. Den har to gir, lett trykk mot dekket og hardt 
trykk mot dekket. 
 
OPPFINNERNE 
De første forbrenningsmotorene var totaktere med 
forbrenningstakt og utblåsningstakt. I begynnelsen ble 
gassen sluppet inn i sylinderen ved øvre dødpunkt. 
Senere ble gassen sluppet inn når stempelet var 
halvveis på vei mot øvre dødpunkt og flkk altså en 

TO-TAKTS MOTORENS HISTORIE- Del 1 

6 
1972 Kawasaki H2 750 ccm 
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svak forkomprimering. Slike motorer bygde bl.a. 
Langen og Carl Benz før de gikk over til firetaktere. 
Det er ikke så lett a si hvem som oppfant totakts 
motoren. Det var mange oppfinnere underveis. 
Belgieren Jean Joseph Etienne Lenoir lanserte totakts 
motoren i 1860. Den var som nevnt uten kompresjon  
(atmosfærisk forbrenning, ingen komprimering før 
tenningen), og gikk på gass og luft. Lenoir sto også 
bak verdens første motorbåt. De første brukbare 
totaktere sto amerikaneren George B.Brayton (patent 
1872, han hadde muligens en brukbar motor allerede i 
1864) og skotten Dugald Clerk (1878/79) for. Disse 
motorene hadde to sylindre. Den ene pumpet luft inn 
på en tank (altså en komprimering for antennelse). 
Brayton hadde en enkel "forgasser" som besto av en 
veike som sugde bensin, lufta ble pumpet gjennom 
denne veika før den gikk inn i sylinderen. Motoren 
fikk navnet Ready motor. Motoren ble montert i en 
trikk og prøvekjørt på Rhode Island i 1874-75.  
 

 
 
Dugald Clerk patenterte i 1881 totaktssystemet med 
spyling av sylinderen mens stempelet var i 
bunnstilling og innsugning og eksosventilen var åpen. 
Det påstås også at tyskeren Julius Söhnlein hadde 
konstruert en brukbar bil med totaktsmotor allerede i 
1873. Joseph Day forenklet Clerks motor i 1889, 
stempelet regulerte nå åpning og lukking av portene. 
Firmaet Day & son var de første som satte igang 
produksjon av totaktsmotorer rundt 1890. Sintz 
Machinery co. produserte totakts motorene Grand 
Rapid. Sintz motorene var de mest benyttede 
bensinmotorene i USA rundt 1890. Joseph Day 
(England), Julius Söhnlein (Tyskland) og Clark Sintz 
(USA), leverte patent på pumping i veivhuset samme 
år (1892). Treport systemet kom samtidig. 
Franskmannen Cormery regnes som den første som 
konstruerte en totaktsmotor for motorsykkel i 1900. 
Alfred A. Scott konstruerte og patenterte den første 
to-sylindrede totakter i 1904 (en vertikal twin). I 1911 
ble den produsert væskekjølt og var en stor suksess på 
racerbanene i Europa. I 1912 benyttet Scott en 

roterende ventil. Det var særlig som motorsykkel-
motor totakteren ble utviklet i begynnelsen. En 
bemerkelsesverdig konstruksjon var Atkinson-cycle 
engine. Den hadde flere veivakslinger og svingarmer 
som var forbundet med hverandre. Dette førte til en 
gange på stempelet slik at utblåsningsslaget ble 
nesten dobbelt så langt som innsugningslaget. Det ble 
produsert ca.1000 stk av disse motorene i løpet av 6 
år. Alle akslingene og forbindelsene var problemet. 
Den var vel heller ingen ekte totakter.  Alfred Scott 
utviklet totakteren spesielt for motorsykler. 
 

 
Scott Sociable, Alfred Scott’s tidlig 1920-talls trehjuls 

motorsykkel/bil hybrid med 578ccm tosylindret 

totakts motor 

 
De første motorpionerene levde som regel svært 
enkelt og døde ofte skuffet, misforstått og fattige. 
Geniet Rudolf Diesel begikk visstnok selvmord etter 
lang tid med stor gjeld og mange skuffelser. 
Ettertiden har heller ikke levnet dem særlig ære, selv 
om de har forandret livet til det bedre for millioner av 
mennesker. Har du derimot greid å plassere en ball 
mellom to stenger i et fotballmesterskap, blir du 
geniforklart og omtalt som en gudegave for menne-
skeheten. I Norge hadde motoriserte kjøretøyer bl.a. 
den bi-effekten at man kunne forlove seg med andre 
enn jentene på nabogården. 
Noe som er litt bemerkelsesverdig er at mange av 
dem som utviklet motorer, ikke hadde noen særlig 
utdannelse. At de i ettertid fikk æresdoktor titler er en 
annen sak. Det kan synes som om troen var viktigere 
enn kunnskapene i en del tilfeller. Det engelske viten-
skapelige tidsskriftet Journal of art & science i 
London, skrev i 1824 at ideen om en eksplosjons-
motor måtte anses som absurd (det er noe riktig i 
dette, det er jo snakk om en kontrollert forbrenning, 
ikke om en eksplosjon). Høyt utdannede akademikere 
holdt seg til sine teorier og beskjeftiget seg ikke nevn-
everdig med totaktsmotorer i begynnelsen. Dette var 
ikke så underlig siden revyfolket og vitsemakerne 
overbød hverandre i lystigheter. En parallell til slik 
ødeleggende "akademisk" arroganse, finnes også fra 
dette århundret. En vitenskapsmann (med geologi 
bakgrunn), var så skråsikker at han uttalte i et fore-
drag at han personlig skulle drikke opp all den oljen 
som ble funnet i Nordsjøen. Cracking-metoden som 
muliggjorde en fullstendig utnyttelse av råoljen, ble 
oppdaget ved at en arbeider hadde latt destillasjons-
kjelen koke under for høyt trykk. Han fikk sparken 
for å ha produsert ekstra mye av denne unyttige 
bensinen. 
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MOTORENS VIRKEMÅTE 
Å føre en nesten eksplosiv blanding av bensin og luft, 
inn i et hvitt/rødt glødende kammer, skulle man 
naturlig nok tro førte til en eksplosjon. Det skjer ikke 
(mener man) fordi dette foregår rasende hurtig og alle 
gasser har en motvilje mot hastighetsforandring. Den 
utblåste gassen forsvinner med slik fart, at den etter-
later seg et undertrykk i sylinderen. Eksosgassene 
etterlater seg en komethale som hurtig kjøles ned og 
eksosgassene kan nesten benyttes som ildslukker. 
Faktorer som bestemmer tiden forbrenningen tar og 
når gassen har nådd sitt trykkmaksimum er: 
Topplokkets utforming, motorens turtall og bland-
ingens sammensetning. Gnisten skjer i det øyeblikk 
avbryterne går fra hverandre. Tidligere tiders forbren-
ningsrom var ikke så godt utformet som i dag og 
bensin/luftblandingen var ikke så homogen (og hadde 
langsommere forbrenning) derfor var bl.a. forten-
ningsverdiene større for tidligere motorer. På totakt-
erne innstiller man vanligvis maksimal fortenning 
som gjelder for høye turtall. Ved lave turtall er 
restene av uforbrent restgass så stor, at bensin/ 
luftblandingen brenner seint. Tidlig tenning vil være 
gunstig i dette tilfellet også. Noen litt større totakts-
motorer (out-board motorer) hadde mekanisk regu-
lering av tenningen (koblet til gasshendelen). 
Moderne totaktsmotorer med elektronisk tenning, har 
ofte elektronisk regulering (ca.5-8 grader). Dette gjør 
motorene lettere å starte. Forskjellig varmeverdi på 
tennpluggene benyttes fordi kompresjonsforhold, 
turtall, ytelse, kjøling og forgasser innstilling ikke er 
lik for de forskjellige motortypene. Temperaturen i en 
totaktsmotor bør ved drift ligge mellom 500-900 
grader. Over 900 grader vil pluggen glødetenne. 
Under 500 grader vil den ikke rense seg selv. Trykket 
kan komme opp i 25 kp/cm2, og temperaturen kan 
være 2800 grader i flamme-fronten. Ved mager 
blanding (for mye luft i forhold til brennstoff), 
oppstår det høy varmeutvikling i motorens indre (det 
medgår varme når en væske fordamper, den taes fra 
omgivelsene i sylinderen). Den magre blandingen gir 
også for lite olje til smøringen av sylinderen, som 
igjen fører til økt friksjon og varme. Dette er faren 
ved "falsk luft. Sprit eller metanol er mye brukt som 
racing drivstoff, dels på grunn av den store 
fordampningsvarmen (indre kjøling), men også p.g.a. 
stor motstandsevne mot (banking) egentenning og 
fordi sprit/metanol inneholder oksygen. 
Totakterens store problem er spylingen. Den må skje i 
løpet av knappe en tredjedels omdreining (mot en hel 
omdreining hos firetakteren). Gassblandingen på vei 
til oversiden av stempelet blir også sterkt oppvarmet 
slik at fyllingsgraden i sylinderen blir dårlig. 
Forgasserblandingen bør være så kald som mulig. 
Kald gass er tyngre enn varm og man oppnår en mer 
effektiv fylling av sylinderen om gassen er kald. Det 
er gassens vekt og ikke dens volum som bestemmer 
hvor mye brennstoff som kan forbrennes, og da også 
hvor mye effekt som kan oppnås. For høy-effekt 
motorer er spylekanalenes utforming viktig. De er 

som oftest bueformede for slike motorer. I tverrsnitt 
har de fasong som hanken på en kaffekopp. Små 
sylindre gjør det mulig å oppnå noenlunde effektiv 
utspyling. Jawa/CZ benyttet ofte to små sylindre 
isteden for en stor på sine motorer. Skjørtet på 
stempelet er også viktig på totakts motorer. Det er 
viktig med godt vakuum i veivhuset og riktig lukking 
av portene. Portvinkelen på spyleportene (inn /mot 
sylinderen) blir bestemt etter stempelformen. Den er 
vanligvis 90-115 grader i forhold til sylinderveggen. 
Eksosporten kan ha forskjellig vinkel ,men det er 
allment akseptert at det er best at den heller noe 
nedover. Man kan endre motorens momentområde 
ved å endre åpnings- og lukketidene på de forskjellige 
spyleportene i motoren. Det kan synes merkelig at 
forgasseren vanligvis sitter bak den gloheite 
sylinderen godt skjermet fra kjølingen fra fartsvinden. 
På den annen side trenger eksosporten all den 
kjølingen den kan få . Honda hadde en tidlig modell 
hvor forgasseren pekte forover og eksosporten 
bakover. 
 
Sachs motor fra 1934. 
På The World (Tempoens forgjenger) fra 1932 hadde 
Sachs motoren forgasseren montert framme på høyre 
side og eksosrøret montert framme på venstre side. 
Puch 125-175 VS hadde også luftfilteret montert ute 
til siden imot fartsretningen. Villiers modell Midget 
hadde spylekanal og eksoskanal på linje med 
krumtappen 
 

 
  
The World fra 1932.  Jonas Øglend AS satte Fichtel 

& Sachsmotorer som ble montert i egenproduserte 

rammer som var forsterka «The World» sykkel-

rammer. Motoren ble montert  både på dame- og 

herresykler. 

  
  

8 
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Ofte er sylinderens kjøleribber oppdelt i loddrette 
sektorer (Sachs 175 ccm). Dette pga. de store 
varmespenningene (varmere indre del enn ytre). 
Sylinderen på små motorer, er ofte festet med bolter 
som går igjennom en krans nede på sylinderen. 
Forbrenningstrykket virker da med full kraft på 
sylinderen. På større motorer er ofte sylinderen 
befridd for denne belastningen ved at det går 
stagbolter igjennom kjøleribbene. Disse stagboltene 
er laget i stål med høy utvidelseskoeffisient i motorer 
med aluminium sylinder. Sylindre/topplokk festet 
med stagbolter, må settes til med momentnøkkel, 
ellers vil topplokket bli dradd skjevt. 
I dag eksperimenteres det med keramiske belegg på 
stempel toppen, i forbrenningsrommet og i 
eksosporten. Wolframkarbid, molybdensulfid og 
keramiske antifriksjonsbelegg på kjedehjul og 
kjederullene er også mye brukt i racing sammenheng. 
Hvor man reduserer friksjon, er det alltid hk å hente. 
Erfaringene med å øke motortemperaturen er noe 
delte. Om man beskytter stempeltoppen og 
forbrenningsrommet, forskyves varme problemet til 
andre deler av motoren. Man har derfor begynt å 
belegge bare krona av stempelet med keramisk 
belegg, resten av stempelet skal overføre varme og 
forblir udekket. Det synes som om væskekjøling av 
motoren må til om dette skal bli noen lykke. 
Væskekjøling er i liten grad benyttet på totaktere 
(bortsett fra outboard motorer). Det skyldes nok 
fordyrende produksjon. Væskekjøling kan holde 
motortemperaturen på et jevnt gunstig nivå (ved hjelp 
av termostat og overlaps regulering). Dette fører igjen 
til at motordelene kan tilpasses til en gitt gunstig 
temperatur. Væskekjøling fører imidlertid til en 
forsinket oppvarming av motoren. Teflon på stempel- 
skjørtene har også vært forsøkt.  
 
NORSKE PIONERER 
Norge har også sine motorpionerer. Det var ikke i de 
største byene, hvor det såkalte tekniske miljøet befant 
seg, at motorproduksjonen startet opp. 
Motorproduksjonen i Norge startet ute på øyene. 
Noen var muligens blitt lei av vindstille og slitet med 
årene? Utdannelsen for pionerene besto i beste fall av 
noen uker i smedlære og det de kunne høre av sin far. 
Slik var det med Haldor Andreas Haldorsen, grunn-
leggeren av Wichmann motorfabrikk pa Rubbestad-
neset i Sunnhordland. Han startet sin første totakts 
glødehodemotor vinteren 1903. Hans problem med 
den første motoren var at han ikke helt forsto 
mekanismen med varmeutvidelse og laget stempelet 
for trangt slik at motoren stoppet etter kort tid.  
Wichmanns totakts dieselmotorer blir produsert ut 
1997. Dagens eiere Wartsila diesel i Finland har 
bestemt at produksjonen skal avsluttes. Konsernet 
eier større produsenter av motorer og ønsker ikke å 
konkurrere med seg selv. Wichmanns totakts diesel 
har vist seg å være svært enkel å bygge om til 
magrere drift, med mindre NOx og CO2 utslipp.  
 

 
 
Dette er dessverre ikke miljøgevinster som er " in ". 
Bare rederne i Norge har protestert.  
Også bergenseren Ole Wejseth bygde en totakts 
bensin og petroleumsmotor i 1902 uten nevneverdig 
suksess. 
Paul H. Irgens produserte også en båtmotor så tidlig 
som i 1880-1883. Den var også tenkt brukt i et 
kjøretøy. Tegninger finnes, men er svært mangelfulle. 
Motoren var sannsynligvis en tosylindret totaktsmotor 
med to pumpesylindre og to arbeidssylindre. Dette er 
ikke brakt på det rene av den enkle grunn at 
journalistene den gang ikke var istand til å stille de 
rette tekniske spørsmålene. Rundt 1910 ble det 
produsert mange totaktsmotorer for bruk i båter. 
Motorkompaniet , brødrene Christensen i Kristiania 
produserte motoren Stabil. C. Levaas produserte 
totaktsmotoren Oslo i 1905. Magnet ble produsert av 
A/S Maritim ca.1906. Det ble også laget 
totaktsmotorer i "kjellere" rundt omkring. På Moelven 
cellulosefabrikk produserte arbeiderne (på fritiden) 
flere små totaktsmotorer for bruk i småbåter rundt 
1920. Fabrikken hadde egne mekanikere, smeder etc. 
og alt som skulle til for å lage motorer. Jarl Bjerk 
laget egne totakts sykkelmotorer i Sarpsborg rundt 
1920. På Flani fabrikken ble det også laget egne 
motorer etter danske tegninger(BFC). Raufoss lisens 
produserte Zundapp motorer på 50- og 60 tallet. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fortsettelse neste nummer.. 9 



VESTLANDSTREFFET 2020 - BVK 40-ÅRS JUBILEUMSLØP

40
1980 - 2020

Bergen 19.-21.juni - program 
Vi inviterer hele landets bevegelse for historiske kjøretøy til tre dagers bursdagsfeiring i 
Bergen. Vestlandstreffet er et tradisjonsrikt løp som går på rundgang mellom BVK, Haugaland 
Veteranvogn Klubb og Gammelbilens Venner. Bildet øverst til høyre er en indikasjon på at 
dette skal feires med den grad av verdighet vi og våre venner fortjener. 

Fredag 19. juni 

12.00 - 18.00 Ankomst Bergen, parkering på Festningskaien. Kjøretøyene står her 
  hele perioden under bevoktning hele døgnet. 
19.00 - 24.00 Øl og hornmusikk på Bergens Gamle Hovedbrandstasjon.   
  Storbrannsuppe og drikke selges. God stemning garanteres! 

Lørdag 20. juni 

09.00 - 10.30 Start BVK 40-års jubileumsløp fra Festningskaien 
13.00 - 14.00 Mål BVK 40-års jubileumsløp på Festningskaien sammen med   
  Mercedes-Benz Klubb Norge sitt Stjerneløp og Askøy Amcar Klubb  
  jubileumsløp. 
14.00 - 18.00 Samferdselshistorisk dag, hvor våre kjøretøy utgjør en utstilling.   
  Historiske skip, busser og brannbiler. Parade og underholdning ved  
  Festningskaien. 
19.00 - 01.00 Festgalla i Håkonshallen, Bergenhus Festning 
   (pent aftenantrekk/bunad/mørk dress). 

Søndag 21. juni  

10.30 - 16.30 Bergen Heritage Tour. Vi hentes av veteranbusser ved hotellet og  
  kjøres til Midttun stasjon. Turen går videre til Garnes stasjon   
  med damptog langs gamle Vossebanen. På Garnes går vi ombord i  
  ruteskipene DS Stord og DS Oster for reise tilbake til Bergen. 
18.00 - 21.00 For overnattingsgjester til mandag, byr vi på kaffe og omvisning  
  ved Bergens Tekniske Museum, BVK sitt tilholdssted i Bergen. 

Nyttig informasjon 
Arrangementet vil være vår bevegelse sitt bidrag til byens 950-års jubileum. Sammen med 
blant andre Fjordabaatane, Tide veteranbuss stiftelse og Bergen Brandkorps Historielag snur vi 
Bergen på hodet i samferdselens tegn. 

Høydepunktet i vårt jubileumsår blir vår festgalla i Norges flotteste offentlige bygning - 
Håkonshallen - en gildehall fra 1200-tallet. Foruten deltagerne på Vestlandstreffet inviteres 
også representanter for Stortinget, Vestland fylke , Bergen kommune, og andre dignitærer som 
er av betydning for kultur på hjul og kulturvern. 

Søndagens rundtur med veteranbuss, damptog og dampskip, er en rundtur som er i særklasse i 
verdenssammenheng, som vi håper alle vil få med seg, sammen med medlemmer i våre 
samarbeidsklubber i regionen. 

Om kort tid legges detaljert informasjon om påmelding ut på klubbens hjemmeside; bvkn.no. 
Der vil man finne priser og frister, hotellavtaler og annet nyttig. 

FØLG MED PÅ WWW.BVKN.NO FOR NYTTIG INFORMASJON. PÅMELDINGSFRIST 20. APRIL

«BVK - FORTID PÅ VEIEN MOT FREMTIDEN»
™

http://WWW.BVKN.NO
http://bvkn.no
http://bvkn.no
http://WWW.BVKN.NO
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      -Bremseband: 

 
       -Støtdempere til: 

Monroe R3411 Volvo 76-> 
82 -> 

343, 345 
340, 360 

4+2 P+M bak 

(Monroe R3412  
Volvo 

 

1984 
1982-84 
1984 -> 

740 
760 

740, 760 

4+2 P+M bak 

Monroe 41007 Volvo 57-70 P 120, P 130 Amazon 2 Gass bak 

Biltema Volvo 75 - 92 240, 260 2  bak 
       -Termostat til: 

Wahler nr. Grader Antall Passer til: 

3000 83 1 Datsun og Subaru alle modeller, Fiat 1300, 1500, 1500C, L, 1800B, Polski Fiat 
125 P alle modeller, Dodge alle 6 syl., Ford USA alle 6 syl. 171 og 223 motorer 
1961 ->, Chevrolet utenom Corvair og Chevette 

3000 90 1 Samme som over  
3022 87 1 Fiat 127, 900 ccm 10.72 -> 
3029 89 1 Daf 55 og 66 alle modeller, Renault R4 til og med R18, Volvo 343, 66 
3033 84 1 Citroen CX 2000, 2200, 2400 bensin og diesel 
3053 85 1 Citroen ID og DS alle modeller, Ford Granada diesel, Renault R20, Peugeot 

404 bensin og diesel ->1969, 505 bensin 
3000 83 1 Datsun og Subaru alle modeller, Fiat 1300, 1500, 1500C, L, 1800B, Polski Fiat 

125 P alle modeller, Dodge alle 6 syl., Ford USA alle 6 syl. 171 og 223 motorer 
1961 ->, Chevrolet utenom Corvair og Chevette 

3343 80 1 Fiat Ritmo 75 
3344 80 1 BMW alle 4 syl. 1500 til og med 2002 + 316 til og med 520 1966 -> 
3347 80 1 Fiat Ritmo, 128 1100 fra 7.82, 128 1300 fra 7.72 
3358 85 1  ? 
4231 80 1 BMW alle 6 syl. 300, 500, 600, 700 serie  
4269 78 1 Honda Civic 1984 -> 

 
     -Drivstoffilter til: 
      D = dieselfilter, B= bensinfilter 

Filter type Merke Alt. nr. Bil 
KC 51    D Mahle Mann WK 832,      

Bosch 145743103 
Opel  1,6 D C-serie 

KL 75     D Mahle WK 842/4 VW Caravelle T4, Golf II (19E, 1G1), Golf III (1H1, 1H5), LT 28 
til 55, Passat(3A2/5, 35I), Transporter T3, T4 

NF - 2359  D AMC Fram P5138 Datsun Bluebird (D20) 
1457434106 D Bosch Mahle KC18 Opel Ascona til Vectra B diesel, Volvo 240 til 960 diesel, Ford 

Escort Express, Audi 100, 80 
986 450 115 Bosch Mahle KL140     

Mann              
WK 614/36x 

Toyota Starlet 1,3 (EP91) 04/96->03.99, Corolla VII (E11), 1,4 4E-
FE, (04.97->12.99) 1,6 (AE11) 4A-FE,  
Corolla VII (E10) motorcode 2E, 4E-FE, 4A-FE 

1 457 434 154 
D 

Bosch Purolator 
PER336 F 

Mahle KC 24 

Volvo F 10 - F16 (77-94)FL 6 og FL 7 (85-00), N 10 (80->), N 12 
(80->), N 7 (73-87) 

KL 41         
D 

Mahle Bosch 450906172 
WK 842/3 

VW Golf II JP, JR (19E, 1G1), LT 28 til LT 55, Transporter 1.6 
TD JX (24, 25), 1,7 D KY (24, 25)  

Saab 95, 96 1.66- / -8.67 bak 

Deler til salgs! 
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       -Bremsetrommler : Brembo nr. 14.5591.10 Passer til: 

Renault Fuego (1362) (1363) (1366) 229 diam 2stk 

Renault R 18 (R1343-46-50-51-53-54) (R2350-54) 14.5591.10 229 2stk 

Renault R 20 (R1270-76-77) 14.5591.10 229 2stk 

Renault R 21 14.5591.10 229 2stk 

Renault R 25 14.5591.10 229 2stk 

Renault R 30 (1270) 14.5591.10 229 2stk 

Renault Safrane (B540/541/546) 14.5591.10 229 2stk 
 
       -Komplett kobling, (Borg & Beck HK 8052)  passer til:  

Renault R4, R5, R12, R15, R18, Renault Alpine  180 diam. HK 8052 
      -Enkel clutchplate (Borg & Beck HB 8056) passer til: 

VW Boble, 1200, 1200A (54-77), 1300, 1300A (64-70), Karmann Ghia 1200 (54-66) 180 diam. 
 
      -Styrekule (Tie rod end, QH 790 ), passer til: Pobeda 1950 – 56, M20 model. 
      - Instruksjonsbok for Standard Vanguard, 1951 – 52 
      - Verkstedsutstyr: Bremsevasker, type Gerni Pony 18 
 
       Tolleiv Hølland, tlf. 47509028 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
“Gryden” 
Annonsen til høyre fra danske Poul Hedegaard 

er kanskje noe for deg som har T- eller A-Ford, 

og som vil koke pølser på tur.. 

Løsning på Quiz i nr.4/2019 

  
 
Jeg ble positivt overrasket, hele 4- fire- sendte inn 
svar på den « ukjente bilen». Alle 4 sa riktig merke, 
Standard type 8 eller 10. Eivind Edvartsen var mer 
spesifikk, han sa det var den reviderte utgaven med 
hel grill som kom siste halvdel av 1950-tallet. Den 
som gikk av med « seieren» var Odd Knudsen, 
Hinna. Han sa at bilen er fotografert i Musegt 
mellom Peder Klows gate og Storgata. Den ble 
fotografert utenfor det som den gang het Rogala-
ndsheimen. Premie er overlevert vinner, og leve-
randøren fikk en omvisning i en innholdsrik, spen-
nende garasje. 

                                                    Rune Omarstrand 



SPILEHJULET 1 – 2020 organ for Gammelbilens Venner 
 

14 

 

 

Tekst & Foto:Gaute Svindland På Rogaland bilmuseum er det en fin samling av gamle 
motorsykler. Tempo må jo være godt representert på et museum i 
Rogaland men det er også flere sjeldne sykler fra andre land. 

Over: En 3 hjuling fra 1960, Tempo sport 1966 mod. og Tempo «Svithun transport» 125 cm3 på 8,5, hk. 

Det mest sjeldne er nok denne engelske Hobart 1921 mod.  Som 
har direktedrift med Villiers motor og reimdrift. Dette er det 
eneste kjente eksemplaret i verden i følge «The Vintage 
Motorcycle Club». Eier er Kjetil Fuhr fra Klepp stasjon 

 

Til venstre: 

Zundapp «Elastic» 250cm3 fra 1954. 
En totakter på 13 hk som ga en 
toppfart på 100 km/t 
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Når man går rundt på museet og lukten er en blanding av olje, gammelt skinninteriør 
og vafler kommer man i en egen stemning. Det gir motivasjon til å skru på egne ting 
mens man venter på våren. 

 

Honda CB 450 «Black bomber» 1966 mod.  

Dette var en rå motorsykkel da den kom 2 syl. 43hk og med en 
toppfart på 180 km/t. 

 

Tysk Victoria 350 fra 1941 er også flott. 

 

Engelsk Douglas 1927 mod. på 350 ccm 
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Fra gamle dager 

 

 
Til venstre: Dette dokumentet om «Fraskrivelse av 

erstatningskrav» fant Tolleiv Hølland i 1934 Buick’en som han 

senere solgte til Tor Steinar Raugstad (se Spilehjulet nr.4-2015). 

Litt andre forsikringsvilkår den gang ja… 

Under: Denne bussen eides av  Jonas B. Øglænd a/s i Sandnes, og 

ble kjørt land og strand rundt i Norge når selgerne / handels-

reisende for Øglænds konfeksjonsfabrikker skulle demonstrere og 

selge varer til sine kunder og butikker i Norge. Bildet er fra 1956 

og viser en 1954 Bedford buss med reg.nr. L-18855. 

 Kanskje noen blant Spilehjulets lesere vet hvem som bygget 

karosseriet på denne, og hvilken skjebne denne bussen fikk etter 

Øglænds eie?I Bilkalenderen fra 1965 står den fremdeles registrert 

på Øglænd.   

(Publisert i Internbladet til Jonas-Øglænd-konsernet : "Vi hos 

Øglænd" nr 8 september 1956, foto fra Jærmuseet) 
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TERMINLISTE 2020 
I sommer halvåret er det kjøretur med Cab & Co hver 
onsdag kl 1800 
 
JANUAR: 

• 28.januar: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

FEBRUAR: 

• 25.februar: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

MARS: 

• 31.mars: årsmøte/generalforsamling kl 1900 på 
Særheim. Valg av styre og verv. Velkommen 

APRIL: 

• 15.april: årets første Cab & Co kl 1800 

• 26.april: Volvo treff på M44 Bryne 

• 28.april: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

MAI: 

• 1.mai: Jærhagen 

• 1.mai:  Kvadrat 

• 3.mai: delemarked på Rogaland Bilmuseum på 
Særheim kl 1200 

• 9.mai: Ekeberg delemarked, Oslo 

• 21.mai: vårmønstring på Orre 

• 23.mai: Riska treffet ved Fatland Slakteri 

• 26.mai: medlemsmøte kl 1900 på Særheim 

• 29.mai—31.mai: Norgesløpet på Voss 

JUNI: 

• 7.juni: Spilehjulsløpet kl 1100 på Særheim 

• 20.juni: Vestlandstreffet i Bergen 

• 20.juni: Stjerneløpet i Bergen 

• 20.juni: Trekkferjefestival i Søgne 

• 30.juni: Årets grillfest kl 1800 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 14. Januar 2020 

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim  
Tilstede var: Geir Foss, Tor Steinar Raugstad, Odd Arild 
Sundsteigen, Steinar Ødemotland og Arnt Frode Michael-
sen. 
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 
Aktiviteter siden sist: 

Medlemsmøter: 29. Oktober Per Nysted hadde foredrag 
om tur til England. Ca. 55 møtte opp. 26. November 
ble det arrangert basar, fikk inn ca. 8800 kroner. 
Det var ca. 65 som møtte opp.   

Grøt fest: på Særheim 30. November. 37 personer møtte 
opp.  

Julebord: 8. Desember på Sola Airport hotell. Ca. 40 
stk. møtte opp.  

Medlemsmøter/arrangement vår/sommer 2020: 
Medlemsmøter: 28. Januar Per Nysted skal ha foredrag 

fra Malaga tur. 25. Februar Tor Steinar Raugstad 
skal muligens ha foredrag.  

Årsmøte med valg, innsatspokal for 2019: 31. Mars, 
formann og sekretær er på valg. Saker som skal 
være på årsmøte må meldast inn før 15. Februar.  

Terminliste 2020: Blir oppdatert så fort vi får inn dato-
er.  

Delemarked: Blir avholdt 3. Mai på Særheim. Mer in-
formasjon kommer.  

Spilehjulsløpet: Blir avholdt 6 eller 7. Juni, avhengig av 
nasjonalmotordag er.  

Vestlandstreff: Blir avholdt i Bergen. Er jubileumstreff. 
Lørdag 19. Juni.  

Treff på Orre: Blir 21. Mai.       
Medlemslokale/museumslokale/Særheim: 

Renhold møtelokalet, hvordan gikk dette: Fungerer 
greit. God fordeling. Sender ut ny liste. 

Få mer besøk til museet, hva gjør vi: Ut med brosjyrer, 
og prøve annonse i Stavanger Aftenblad.  

Biler inn på museet, priser etc.: Skal skifte ut en del 
biler i løpet av året, samme priser.  

Kjeller, hva står igjen: Hovedsak strøm og diverse ar-
maturer. Vi diskuterte utleie av kjeller. 

Verksted, hvem skal ha ansvar: Per Nysted får ansvar.     
Regnskap/økonomi: 

Status: Er i godt i rute. Ser ut til å gå med overskudd.  
Budsjett for 2020: Har satt opp budsjett for det komen-

de året.  
Spilehjulet: 

Tilgang på stoff: Er generelt lite tilgang på stoff til bla-
det.  

 Styret: 
Vaskeliste for lokalet har blitt gjennomgått.  

Eventuelt: 
Neste styremøte: 25. Februar. Før eller etter medlems-

møtet.   

 
Steinar, referent. 

 



SPILEHJULET 1—2020 organ for Gammelbilens Venner 

1.plass Kåre Slettebø 

2.plass Aage Svendsen 

  

Innkalling til årsmøte i 

Gammelbilens Venner  
Dato: 31.mars 2020 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 2019 
4. Regnskap for året 2019 
5. Innkomne forslag( utleie kjeller) 
6. Valg v/valgkomiteen 
Det blir kun tatt opp saker som står på agendaen. Kun 
medlemmer med betalt kontingent for 2020 kan 
stemme 
 

Styret i Gammelbilens Venner har be-
stått av: 
 Formann: Odd Arild Sundsteigen(på valg,tar ik-

ke gjenvalg) 
 Nestformann: Tor Steinar Raugstad 
 Sekretær: Steinar Ødemotland (på valg,tar gjen-

valg) 
 Kasserer: Arnt Frode Michaelsen  
 Styremedlem: Geir Foss 
 

Byggekomite, kjeller: 
 Gøran Christiansen 
 Arthur Fjermestad 
 Geir Foss 
 Tor Steinar Raugstad 
 

Museumskomite: 
 Øyvind Nielsen 
 Odd Arild Sundsteigen 
 

Revisor for 2019 har vært: 
 Tolleiv Hølland, tar ikke gjenvalg 
 

Valgkomiteen for 2019 har bestått av: 
 Formann: Per Th. Eiene 
 Medlem: Gaute Svindland 
 
 
Nærbø 28.februar 2020 
 
Steinar Ødemotland 
Sekretær 
 
 

ÅRSBERETNING GAMMELBI-

LENS VENNER 2019 

 
Styret har bestått av: 
Formann: Odd Arild Sundsteigen 
Nestformann: Tor Steinar Raugstad 
Kasserer: Arnt Frode Michaelsen 
Sekretær: Steinar Ødemotland 
Styremedlem: Geir Foss 
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, kjeller: 
Gøran Christiansen, Arthur Fjermestad, Geir Foss, Tor Steinar 
Raugstad 
Museumskomite: 
Øyvind Nielsen, Odd Arild Sundsteigen 
Aktiviteter 2019: 
Det har vært avholdt 4 styremøter, 9 medlemsmøter og 26 Cab & 
Co turer. Søndagskafe og bilmuseum har vært åpen hver søndag i 
2019. 1.mai treff på Jærhagen, godt oppmøte. Delemarked 12.mai 
med kjempebesøk og over 20 salgsboder, meget vellykket. Orre-
treff 30.mai med 20 biler, dårlig værmelding.. Spilehjulsløpet 
1.juni med liten deltagelse. Stor deltagelse under Motorkonvoien i 
pinsehelgen, fra Stavanger til Lillehammer. Deltagelse ved Vest-
landstreffet i Haugesund 14-15.juni. Grillfest på Særheim 25.juni 
med fult hus. Minneløpet ble arrangert 10.august med 32 kjøretøy, 
meget bra. Fellestur 22.september til Vegmuseet i Dirdal, totalt 
over 100 kjøretøy deltok. Grøtfest på Særheim, 37 personer del-
tok. Julebord 8.desember på Sola Airport Hotell. 
Innsatspokaler for 2018: 
Den gikk felles til hele dugnads gjengen for flere år med kjempe-
innsats ved ombygging av lokalene på Særheim 
Spilehjulet: 
Har kommet ut regelmessig med 4 utgaver. 
Rogaland Bilmuseum: 
Museet har hatt åpent hele året, det har vært ca 600 besøkende 
pluss 8 «private» omvisninger både på dagtid og kveldstid. Vi 
hadde pr. 31.desember 40 biler og 25 to hjulinger utstilt. Tilgang 
på kjøretøy har vært bra. 
Kjeller er snart klar for utleie, det er rengjort, malt, laget porter og 
påbegynt el.arbeide. Klar for utleie ca 1.april. « stk. løftebukker er 
kommet i hus. 
Vi hadde  i 2019 ca kr 150000,- i inntekter relatert til museet. 
Annet: 
Våre møtelokaler på Særheim er flittig i bruk. Vi har 4 andre 
klubber som bruker dette som deres medlemslokale.  
Økonomisk så har stadig en del utgifter til oppussing av kjeller. 
Vår egenkapital økte fra kr 383000,- til kr 450000,- 
 
Klubben eier 5 biler. 
Antall medlem pr 31/12 2019 var 365 stk. Medlemsmassen holder 
seg nokså stabilt, men det er stadig noen  som slutter, men nye 
kommer til. 
 
Steinar Ødemotland 
Sekretær 
 





Nytt fra styret 

 
 

Returadresse: Gammelbilens Venner, 
Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
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