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Nå har vi kommet til et nytt 

kapittel i Spilehjulets historie! 

Bladet er ikke lenger kun et 

medlemsblad for Gammelbilens 

Venner, vi har nå også fått med 

oss NVMC Avd. Sør-Rogaland 

som den første av flere lokale 

klubber som ønsker å bidra til å 

skape et felles klubb-blad for 

kjøretøymiljøet i Rogaland.   

 

Som du vil se så har dette nummeret av Spilehjulet økt 

sidetallet fra de vanlige 20 til 24 sider, takket være NVMC 

Avd. Sør-Rogalands bidrag. Sideantallet i bladet vil øke 

ytterligere etter hvert som flere klubber blir en del av 

Spilehjulet. På denne måten kan vi binde kjøretøymiljøet i 

Rogaland enda bedre sammen, vi får større bredde i stoffet, 

og vi får et enda bedre innblikk i hva som foregår i hver-

andres klubber og arrangementer. Det er vinn-vinn for alle!  

 

 På museet skjer det også nye ting. Som du kan se lenger 

bak i dette bladet, så har det kommet inn et par heftige, 

japanske Nissan gatebiler i utstillingen. Bilene som er utstilt 

er en Skyline GT-R og en 200SX. Dette er først og fremst 

for å vise frem to fantastisk fine biler, men også for å 

signalisere at både klubben og museet ønsker yngre bil-

entusiaster og Youngtimer kjøretøyer velkommen. Vi ønsker 

bredde i alder både på kjøretøyer og medlemmer. 

På side 16 og 17 finner du også litt historie om Nissan 

Skyline GT-R. I neste nummer er det historien om Nissan 

Silvia/200SX som står for tur. 

 

I Spilehjulet nr.2 tidligere i år så trykket vi en artikkel om et 

opptrinn på museet som førte til at daværende museums-

bestyrer trakk seg fra sitt verv. Vedkommende som var 

involvert i episoden oppfatter artikkelen som ensidig 

fremstilt, og jeg som redaktør beklager at han ikke fikk 

motgå artikkelen med sin versjon. Vi har imidlertid blitt 

enige om at vi er ferdig med saken, og ønsker å se fremover. 

 

Ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år!  

Øyvind 
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Hva skal vi bruke høsten til? 

Et nytt spilehjul i posten, nummer fire og årets siste.  Det å 

få et klubblad i posten i denne mørke årstiden når 

aktivitetsnivået ute på veien er skrudd ned til null, er en 

kjærkommen påminnelse om at interessen vår også har 

positiv påvirkning på vårt sosiale liv utenom sesongen. 

Sesongen som gikk var preget av de pandemi-

begrensningene som vi ble oppfordret til å følge.  Nå er det 

over og vi kan møtes som normalt og omgås folk på normalt 

vis.  Vi i styret diskuterer stadig om hvordan vi kan 

engasjere flere av med-lemmene i de aktivitetene vi 

iverksetter.  Det er jo hyggelig når tiltak iverksettes at det 

fenger medlemmene og at mange blir med. 

De fleste arrangementer og møter blir nå annonsert gjennom 

det datasystemet klubben har gått over på som kalles Styre-

web, et system som stilles til gratis disposisjon fra LMK.  

Systemet har alle medlemmene registrert, og etter hvert har 

nesten alle E-post adresse. Vi har i flere omganger forsøkt å 

få registrert E-post adressen til 100% av medlemmene, vi 

har ikke lykkes til fulle, men nærmer oss nå 95% etter en 

ringe-runde til de medlemmene som ikke har respondert på 

opp-fordringene vi har sendt ut på annet vis.  Gjennom 

Styreweb er der en tjeneste som kalles «Gnist» som er en 

applikasjon som kan lastes opp på telefonen.  Her vil 

meldinger som legges ut komme opp med markering og 

detaljene får du ved å åpne applikasjonen.  Det er mulig for 

den enkelte å gå inn og redigere sine egne opplysninger (ved 

eks. adresse-endring), og legge inn opplysninger om 

kjøretøy.  Til neste år vil vi introdusere medlemskort i 

applikasjonen.  Medlemskortet kommer opp i Gnist så snart 

kontingenten er betalt. 

 Vi er i ferd med å friske opp i de rabattavtalene vi har med 

forskjellige firma, Einar Helland har vært en runde og 

samarbeidsselskapene er presentert på egen plass i bladet.  

 

  

 
 

Nettsiden vår har blitt liggende noe i bakevjen det siste året, 

Odd Arild har holdt liv i den, men så har begrensningene i 

samfunnet gjort at der har vært lite nytt å presentere.  Vi er i 

ferd med å skape en ny nettside med god hjelp av Vidar 

Haarr, sønn til Espen, museumsbestyreren. Her vil det bli 

mye nytt, og siden henvender seg først og fremst til 

utenforstående og potensielt nye medlemmer i klubben.  I 

den grad den blir en inngangsport for eksisterende 

medlemmer vil det være for å finne opplysninger om 

aktiviteter, men disse kommer også via Gnist. 

Vi har arbeidet med tanken om å invitere andre klubber til å 

få egne sider inn i Spilehjulet.  Tanken er at på denne måten 

kan alle få en større leserskare, og at flere får vite om hvilke 

aktiv-iteter som foregår i området.  I tillegg vil et større 

opplag gjøre det enklere å selge annonser, og på den måten 

er dette en vinn vinn ordning. 

Neste nummer av Spilehjulet vil derfor bli en utvidet utgave.  

Ryfylke Veterankjøretøyklubb og lokalavdelingen til 

NVMC er de to første som gjerne vil være med.  Vi har 

plass til flere om det er noen der ute som ønsker å kunne 

kommunisere med medlemmene sine i bladform.  Prisen er 

kr.25 pr blad ferdig trykket, adressert og frankert.  Og bladet 

kommer i fire utgaver pr år. 

 

Mvh. Leif Skare 

 

Vi ønsker våre nye medlemmer i Gammelbilens Venner velkommen: 

Terje Laland  - Kvernaland                            Arvid Vinterstø  -  Klepp Stasjon                     Inge Bråtlund   -  Lyngdal 

Jarle Undheim  -  Nærbø                               Arild Engelsvold  -  Klepp Stasjon                Thomas  Bergsaker  -  Sandnes 

Nils-Henrik Stokke  -  Stavanger                             Martin Moi  -  Vikeså                            Kenneth Eide  -  Kleppe 

Rune Racine Skretting  -  Kleppe                       Arne Åsbø  -  Stavanger                             Espen Roaldsø   -  Hundvåg 
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Årets Motorama utstilling ble arranger I Sørmarka Arena 10-12.september. Arrangør Amcar Rogaland hadde 

samlet et godt utvalg kjøretøyer av alle årganger. Gammelbilens Venner deltok med klubbstand, og vår utmerkede 

fotograf Mons Haarr har tatt bildene på disse sidene. 
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Det var mange to-hjulinger også på Motorama, se flere bilder i Nyrebelte på side 6 og 7   →    
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Motorama 2021 

 

 
Kjetil Fuhr stilte ut sin flotte Vincent Rapide 

 

 
Klassisk japansk: Honda 750 Four Super Sport 

 

 

 

 

 

 

 

Motorama 10-12 sept. Vi motorinteresserte var sultne etter 

lenger tids Korona nedstenging da Motorama åpnet 

Sørmarka Arena og inviterte til utstilling i høst. På grunn av 

smittevernregler og stor interesse ble det trafikk kaos og 

køen av biler strak seg langt utpå motorveien. Da nyrebeltets 

utsendte endelig kom inn svarte det absolutt til 

forventningene. Det var en variert utstilling av biler og 

motorsykler med mye som ikke var utstilt eller vist tidligere. 

Her er noen bilder over noe av det som var utstilt på mc 

fronten. 

 

 
70-talls Kawasaki, nærmest Karl Andreas Skjæveland sin 

1978 modell Z1000 Z1-R 

 

 
Asbjørn Stokke eier denne 1979 Honda CBX1000 
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Herlig italiensk ekvipasje: 1950 Piaggio APE med racingrigget 1959 MV Augusta 175CS på planet. Knut Barlaup er eier. 

 

Side 7 
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Rogaland RC Lastebil er en klubb som driver med radio-

styrte lastebiler og anleggsmaskiner i scala 1:14-16. 

Klubben har et lokale med bane på Vigrestad. 

Onsdag 13.oktober hadde Cab&Co siste onsdagsturen for 

sesongen, og tok turen til Vigrestad for å se på det flotte 

anlegget til Rogaland RC Lastebil 

 

 
 

Her fikk de besøkende en demonstrasjon av radiostyrete 

lastebiler , gravemaskiner og anleggsmaskiner i klubbens 

fine anlegg. 

 

 
 

De radiostyrte lastebilene kan mer enn å bare kjøre. Kraner, 

tipp og annet utstyr på bilene er også fullt fungerende via 

fjernkontrollen. 

 

 

 

 

 

 
 

Hvis vi skal dømme ut i fra ansiktsutrykkene på bildet over, 

så var det tydelig at dette var fascinerende saker for «barn» i 

alle aldre!  

 

 
 

Utenom lastebilene så var det også radiostyrte gravemask-

iner og hjullastere. Her er det fullt anlegg med grustak, 

steinknuser og maskineri. 

 

 
 

Du kan finne mer info om Rogaland RC Lastebil på 

Facebook-siden deres. Det var også et fint innslag om 

klubben på NRK distriktsnyheter 27.august 2021, dette 

innslaget ligger tilgjengelig på nrk.no. 

Cab & Co på besøk hos Rogaland RC Lastebil 
Tekst: Øyvind Flatekvål / Foto: Mons Haarr 
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Søndag 26 september arrangerte Mons Haarr og  Venner av 

bilmuseet på Særheim en flott høsttur til Sirdal.  Avreisen 

gikk fra "Jordbærplassen" på Ålgård kl. 10.30 hvor 16 biler 

møtte opp. Det ble en fin dag med perfekt høstvær. Johan 

Eiane på Sagenes Feriesenter på Tjørhom tok imot turfølget, 

og disket opp med kaffi og kaker i hallen. Sagenes 

Feriesenter ligger i flotte omgivelser med gode turløyper, 

bademuligheter, og har både hytter og leiligheter som leies 

ut. Gjestene fra Gammelbilens Venner hadde en topp dag og 

planen er å komme tilbake neste år. 

 

 
 

 
 

 

Foto: Mons Haarr 
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Tekst og foto: Frode Michaelsen 

 

Mange av oss lider av svakhet for å kaste når vi 

vil rydde opp.  

Johan Ziener Thronsen hadde denne lidenskap. 

Når han i tillegg drev Oslo Ryddekompani, kan 

man lett forestille seg at «lageret» snart ble 

fullt. 

Dette er bakgrunnen for at Z Museum ble en 

realitet som åpnet dørene i 2012. 

Museet finner du i Treungen mellom 

Tvedestrand og Morgedal langs riksvei 41.  

Over 2000 kvadratmeter har de bygget opp et 

meget interessant museum som favner over 

mange ulike bransjer. Her finner man 

tannlegekontor, urmakerforretning, tobakk-

kiosk, frisørsalong og en rekke andre velutstyrte 

miljøer. Museet har en variert kjøretøy samling 

både på 2 og 4 hjul, og et autentisk verksted fra 

1930-tallet. 

Museet er vel verd et besøk. 

På tur gjennom TELEMARK ble det et interessant stopp ved 
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Tekst og foto: Leif Skare 

 

I forbindelse med at prosjektet mitt ble ferdig-

stilt i vår var det på tiden å bestille skilt til 

bilen.  Dette gjelder et kjøretøy som ble kjøpt 

av Leif Gundersen i mai i 1940. Han hadde 

måneden før fått konfiskert sin bil av tyskerne, 

og kjørte derfor nyervervelsen hjem og gjemte 

den i en garasje i Grenlandsområdet.   

Der sto bilen og ante fred og ingen fare inntil i 

mai i 1945 da gutta fra skauen kom og konfis-

kerte den til sitt bruk.  Førstegangs registrert 

den 29.05.1945 ble bilen tatt i bruk, den fikk da 

nummeret H-975.  Etter 19 måneder i bruk for 

hjemmefronten ble bilen returnert til sin rett-

messige eier som ville ha den omregistrert til 

det nummeret han hadde hatt på bilen tyskerne 

tok fra ham før krigen som var H-620. 

 

 

på dagen 3 måneder etter så kom svaret. 

Svaret er på fire sider og konkluderer med et 

absolutt nei, og at i den saken fra Hønefoss jeg 

henviste til var det gjort en feil, det nummerbytte 

skulle heller aldri vært godkjent! 

 

Hva gjør vi da? 

Jeg så på klokken og fant ut an en mann på 73 år 

har ikke råd til å sløse bort tiden på diskusjoner 

med byråkrater, til det er de hyggelige tingene i 

livet alt for kostbare. Sandnes fikk i 1935 tildelt  

L-5000 serien, det første bilen min far kjøpte i 

1957 var en Volvo PV 444 og den fikk nummer 

L-5864; et nummer som så langt det lar seg gjøre 

er tidsriktig med tanke på en 1945 registrering, så 

her til venstre er resultatet. 

Bilen kjørte på dette nummeret fram til 18/10-1968 da eier nummer 2, Byggmester Høyseth i Porsgrunn leverte den avs-

kiltet til AS Bilopphugg i Skien. Detaljer om resten av bilens historie kan vi komme tilbake til ved en senere anledning, 

men da jeg skulle skilte på den oppdaget jeg at både H-975 og H-620 hadde vært i bruk på 70-tallet, og begge disse 

nummer hadde stått på hver sin GMC lastebil solgt av forsvaret som overskuddsmateriell.  Ingen av disse to kjøretøyene 

bar nummeret nå lenger. Det viste seg at den H-975 var hugget, og H-620 hadde byttet nummer to ganger etter at den 

hadde gått på «mitt» nummer. Jeg tok kontakt med eier av bilen og fikk en bekreftelse skriftlig på at han hadde ingen 

intensjoner om å gå tilbake til H-620 på sin bil. 

 

Etter å ha brukt så vidt mye resurser av både tid og penger på å bringe et historisk kjøretøy tilbake til sin fordums prakt 

syntes jeg det hadde vært kjekt at det kunne få tilbake sitt opprinnelige kjennemerke. 

Jeg kontaktet LMK og Stein Christian bisto med formulering av søknaden, samt hadde en referanse på et lignende tilfelle i 

Hønefoss hvor en buss hadde fått tilbake sitt opprinnelige skilt til tross for at det skiltet sto på en Volvo-Jeep. 

Vedlegg som detaljerte bilens historie med dokumentasjon i form av bilder og resultatlister som viste deltakelse i Viking 

Rally med mer ble sendt inn til Statens Vegvesen sentral i begynnelsen av april 2021. 

 Stein Christian advarte at jeg måtte ikke regne med svar før svarfristen i henhold til forvaltningsloven var inntruffet, og 

ganske riktig, nøyaktig  
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Delemarked på 

Særheim 

 

I forbindelse med aktivitetsdøgnet  Klepp 

24, arrangert av Klepp næringsforening, 

hadde også Gammelbilens Venner en 

aktiv dag lørdag 4.september. I Klepp 

sentrum ble det arrangert Spilehjulstreff 

for kjøretøyer eldre enn 1955, Rogaland 

Bilmuseum hadde åpen dag, og det ble 

arrangert dele- og bruktmarked ved 

museet på Særheim. Flere selgere hadde 

tømt garasjer, kjeller og loft for deler, 

automobilia og andre lopper, her fantes 

det noe for enhver smak. Det ble 

rapportert om godt salg, men  Gulasj 

kanonen slo trolig alle rekorder. Kanonen 

ble betjent av Per Nysted, Odd Erik 

Rosseland og Espen Haarr. 

 

I forbindelse med Spilehjulstreffet og 

åpen dag på museet så var det tilbud om 

gratis skyss med veteranbuss mellom 

Klepp sentrum og Særheim. Rutebil-

historisk forening stilte med en fin 1948 

modell White som skysset fornøyde 

passasjerer. 

 

Mange besøkende kom også i sine 

entusiastkjøretøyer til Særheim, så det 

var mye fint å se ute på parkeringsplassen 

også. 

 

Deler, emaljeskilt og andre lopper fristet mange potensielle kunder. 

Dele- og bruktmarked er sosialt, her Knut Barlaup i godt selskap på salgstanden 

Tekst: Øyvind Flatekvål / Foto: Mons Haarr 
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Skyss i den gamle White bussen var stas både for store og 

små, hvis vi skal dømme ut fra smilene til disse barna! 

Blir en av disse fremtidige bilentusiastene Pantera-eier en dag mon tro? 

I kjelleren hos Kjetil Fuhr bugnet det av deler til det meste av 

kjøretøyer. Kjetil er pensjonert politimann, men har ikke 

pensjonert seg helt fra politibilene enda... 

Side 13 
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Over: Fra Rallye Monte-Carlo i 1934, som startet i Jernbanevegen i Stavanger. Start nummer 72 er bilen som Irma 

Darre-Brandt og Lina Christiansen kjørte, en 1933 Plymouth. De deltok også i løpet i 1935. Irma Darre-Brandt var den 

første norske kvinne som deltok i Rally Monte-Carlo. Hun døde i 2003, 93 år gammel. Startnummer 148 like bak er 

franske Camille Hansberger i en Mathis. 

 

 Over: En annen norsk duo som deltok var O.W Johannessen og Teig Olsen i 1933 Chevrolet 
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Espen Haarr og resten av museumskomiteen  sørger for 

at det stadig er fornyelse i utstillingen på Rogaland 

Bilmuseum. God bredde i utstillingsobjektene gjør 

museet attraktivt for et bredere publikum. Siste tilskudd 

er disse to heftige japanske  gatebilene. 

Nissan Skyline GT-R er en modell som har lang 

historie, den første utgaven  ble vist på Tokyo 

Motorshow i 1969. Nissan produserte GT-R modellen i 

svært begrenset antall frem til 1973, da bensinkrisen 

satte en stopper for mange motorsterke bilmodeller hos 

produsenter verden over. I 1989 dukket GT-R opp igjen 

i Nissans modellprogram, og produseres fremdeles i 

2021. 

Nissan hadde også andre sportsbiler på programmet. 

Fra Silvia modellen kom 200SX i 1974, og ble 

produsert frem til 2002 i forskjellige oppdaterte 

utgaver. 

 

    Patrick Jonassen eier denne nydelige 1990 Nissan 200SX S13 

 

  

DELELAGER!  Minner om klubbens delelager hvor det finnes tusenvis av deler til alle 

typer biler. Åpent i museets åpningstid hver søndag kl.12-15. Ta kontakt med delesjef Geir Foss 

_______________________________________________________________________________________________ 
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- superbil gjennom 6 generasjoner 

 

Modellnavnet Skyline ble første gang brukt i 1957, da Prince Motor Company (PMC) introduserte en 4-dørs modell som ble markedsført 

som en luksusbil. Motoren var en 1,5-liter på 60 hk. Den kom etterhvert både som cabriolet og stasjonsvogn også. Prince Motor Company 

utviklet en racing-Skyline i 1964, kalt 2000GT, med 2-liters rekkesekser fra den større PMC Gloria. Motorrommet på den mindre Skyline 

måtte forlenges med 15cm for å få plass til motoren. 

 

 

Den første Skyline kom fra Prince Motor Company i 1957. 

Til høyre racing modellen Skyline 2000GT (GT-B) fra 1964. 

 

I 1966 fusjonerte Prince Motor Company med Nissan som 

en del av et statlig program for å gi de større bilprodus-

entene mulighet til å bli mer  konkurransedyktige på det 

internasjonale markedet.  

Nissan beholdt Skyline-navnet, og i 1969 kom den første 

GT-R utgaven. Dette var 1.generasjon GT-R, betegnet som 

C10, og ble introdusert på Tokyo Motorshow i 1969. I 

starten som 4-dørs sedan, men coupe-modellen ble vist 

første gang i oktober 1970. Den hadde litt kortere aksel-

avstand og var noe lettere, noe som ga den bedre  kjøre-

egenskaper enn 4-dørsbilene. Motoren var en 2-liters 

rekkesekser med tre doble forgassere, som ga 160 hk. Den 

hadde  fem-trinns girkasse, noe som var ganske uvanlig på 

den tiden. I Japan ble denne modellen kalt «Hakosuka», 

Hako betyr  «boks», og suka betyr «skyline». 

 

1.generasjon GT-R, ble produsert fra 1969 til 1972 
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6. generasjon: R35 (2007 -) 

Nissan R35 GT-R var en helt ny bil i forhold til tidligere, og var nå 

basert på Nissans Z-serie. Den er derfor ikke en Skyline lenger. 

Motoren er nå en 3,8-liter V6 med doble turboer som yter hele 473 

hk / 589 Nm.  Bilen har fremdeles firehjulstrekk og gjør 0-100 km/t 

på 3,5 sekunder, mens toppfarten er 311 km/t. Den fåes nå endelig 

med venstreratt. Det er R35 utgaven som fremdeles produseres i 

2021. 

3. generasjon: R32 (1989-1993) 

 I 1989 er det klart for en ny GT-R-utgave fra Nissan. Planen var  

å produsere de 5000 bilene som kreves for homolegering for å 

kunne delta i racing. Men GT-R’en ble så godt mottatt av 

publikum og presse at Nissan startet full produksjon.  Motoren er 

en 24 ventilers rekkesekser på 2,6-liter og med twin-turbo- yter 

den nå hele 280 hk. 0-100 km/t går unna på 5,6 sekunder. Den 

har  blitt en avansert bil med firehjulstrekk og ”Hicas” 

firehjulsstyring. 

 

4. generasjon: R33 (1993-1998) 

R33-modellen ble lansert i august 1993, og nå hadde alle GT-R-bilene 

fått bremser  fra Brembo. Den hadde i utgangspunktet den samme 

motoren som R32, men i oppgradert versjon. Den ble oppgitt til 280 

hk , men i virkeligheten var ytelsene ca 305 hk. Noe av det som R33 

vil bli husket for er at den var første produksjonsbil som klarte å kjøre 

Nürburgrings nordsløyfe på under 8 minutter. Det ble også laget en 

spesialversjon, R33 NISMO 400R, i svært begrenset. Denne 

versjonen hadde en 2,8 liters motor på 400 hk. 

 

2. generasjon: C110 (1973-1977) 

Igjen var det Tokyo Motorshow som var 

debutarena for 2. generasjon av GT-R, i 1972. 

Men nå var det bensinkrise i verden, og biler 

med store motorer og høye ytelser mistet raskt 

markedsandeler. Det er nok hoved grunnen til 

at det kun ble produsert 197 biler i GT-R 

utgave  i 1973 før det ble slutt for den heftige 

GT-R modellen – som altså er svært sjelden. 

Nissan hadde fremdeles  Skyline i modellpro-

grammet gjennom 70- og 80-tallet , også i 

sportslige GT-utgaver, men det skulle gå helt 

til 1989 før GT-R gjorde comeback. 

 

  

 

5. generasjon: R34 (1999-2002) 

R34 er vel den mest kjente versjonen av Skyline GT-R, det var 

nemlig denne modellen hovedpersonen i Fast & Furious-filmene 

kjørte. Den hadde fremdeles 2,6-liters motoren, med en rekke 

forbedringer. Girkassen er 6-trinns manuell fra Getrag. Også 

karosseriet er forsterket og stivet opp. Grunnen til at mange av 

GT-R bilene er hvite er at dette er Japans offisielle racing-farge. 

GT-R ble laget for hjemmemarkedet, og utstyrt med høyreratt. 
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Referat årsmøte Tirsdag 31. August 2021 
 

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim  

 

Agenda:  

Åpning, styret ønsker velkommen:  

Styret åpnet og ønsket velkommen. 

Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og 2 personer til 

underskriving av protokoll:  

Godkjenning av innkalling, ble godkjent. 

Valg av ordstyrer: Leif M. Skare, ble godkjent 

Valg av referent: Steinar Ødemotland, ble godkjent 

Valg av underskrivere til protokoll: Ole Christian Simonsen og Arthur 

Fjermestad, ble godkjent.  

Årsberetning fra styret året 2020:  

Opplest og godkjent.  

Regnskap for året 2020:  

Opplest og godkjent.  

Innkommende forslag:  

Ingen innkomne forslag 

 

Valg v/valgkomiteen: 

Valgkomiteens forslag til nytt styre: 

Formann: Leif M Skare (Ikke på valg.) 

Nestformann: Einar Helland  (Gjenvalg for 1 år) Ble vedtatt 

Sekretær: Steinar Ødemotland (Ikke på valg) 

Kasserer: Arnt Frode Michaelsen (Gjenvalg for 2 år) Ble vedtatt 

Styremedlem: Mons Haarr  (Ny, for 2 år) Ble vedtatt 

 

Valg av revisor: Geir Mossige Johannesen 

Valg av Valgkomite:  Gaute Svindland  

                                     Per Eiene 

Div: 

• Mons Haarr snakket om Rally Bryne og Tronåsen som 

Gammelbilens Venner har vært med å arrangere, begge var suksess. 

• Per Nysted ble innført som Æresmedlem i Gammelbilens 

Venner. 

• Odd Arild Sundsteigen fikk innsatspokal for sitt fantastiske 

engasjement i klubben igjennom årenes løp.    

 

Steinar, referent. 

_________________________________________________________ 

 

Styret i Gammelbilens 

Venner: 

 

Formann: 

 Leif M, Skare 

E-post:  leif.tp@lyse.net  

Tlf: 93046163 

Nestformann: 

Einar Helland 

E-post: 

einar.helland@kleppnett.no 

Mobil 95235048 

Sekretær:  

Steinar Ødemotland 

E-post: zeppo70@gmail.com 

Kasserer:   

Arnt Frode Michaelsen 

arnt.frode@gmail.com 

Mobil 907 69 377 

Styremedlem:  

Mons Haarr 

 

Revisor: Geir Mossige 

Johannesen 

 

Valgkomité: 

Per Eiene 

Gaute Svindland 

 

Nettadresse: 

http://gammelbilensvenner.123hje

mmeside.no/ 

 

Postadresse: 

 Postboks 3029 

4095 STAVANGER 

 

 E-mail: post@gammelbilen.no 

Har du skiftet adresse eller postnummer? 

Husk å melde fra til Gammelbilens Venner 

slik at Spilehjulet kommer frem til din 

postkasse! 

http://gammelbilensvenner.123hjemmeside.no/
http://gammelbilensvenner.123hjemmeside.no/
http://gammelbilensvenner.123hjemmeside.no/
http://gammelbilensvenner.123hjemmeside.no/
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Referat Styremøte 17. August 2021 Kl 1900 
 
Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim  

 

Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, Steinar Ødemotland, Arnt Frode Michaelsen, Geir Foss, Øyvind Flatekvål og Espen 

Haarr. 

 

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 

Medlemssystem:  

Vi er ferdig med bruken av Zubarus og har gått helt over til Styreweb. Velger derfor å si opp avtalen med Zubarus.  

Æresmedlem: 

Styret har besluttet å utnevne Per Nysted som æresmedlem i Gammelbilens venner. 

Innsatspokal:  

Styret har besluttet at Odd Arild Sundsteigen skal få innsatspokalen for den gode innsatsen han har gitt klubben gjennom sitt 

formannskap i flere år og tiden han har brukt på å bygge opp museet. 

Prisliste: 

Vi ønsker å sette sammen en prisliste på leie av lokaler/lagringsplass og evnt. andre tjenester klubben tilbyr.  

Leieliste: 

Vi trenger å sette opp en liste over hvilke klubber/personer som leier møtelokalene til en hver tid.  

Bidrag til Spilehjulet: 

Vi ønsker å tilby andre små lokale klubber spalteplass i Spilehjulet. Slik at de kan få profilert seg igjennom oss.  

Nytt styremøte: 

Neste styremøte: Tirsdag 5. Oktober kl. 19:00 på Særheim. 

 

Steinar, referent. 

 

Referat Styremøte 19. Oktober 2021 kl. 19:00 
 

Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim  

Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Helland, Steinar Ødemotland, Arnt Frode Michaelsen, Mons Haarr, Espen Haarr og Øyvind 

Flatekvål. 

Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt. 

E-post adresser: 

Vi gikk igjennom hvilke medlemmere som ikke har e-post adresse registrert i medlemssystemet. Fordelte ut oppgaven med å 

spore opp e-post adresse til Leif, Arnt Frode, Mons, Steinar og Espen.  

FAQ (Frequently asked questions): 

Vi gikk igjennom spørsmål som ofte kan bli stilt som vi trenger svar på til hjemmesiden, og lagte en liste med hvilke vi ønsket å 

ha på hjemmesiden.  

Tekster til hjemmesiden: 

Vi fordelte oppgaver angående hvem som skal skrive hvilke tekster til hjemmesiden angående for eksempel museet, spilehjulet, 

medlemsfordeler osv.  

Gamle Spilehjulsblader:  

Klubben har lagret gamle Spilehjulsblader på minnepenn og vil legge ut disse på hjemmesiden.  

Bilder til hjemmesiden: 

Vi diskuterte hvilke og hvor mange bilder vi skal ha på hjemmesiden, og hvor ofte dette skal bli oppdatert.  

Medlemsfordeler: 

Einar Helland tar kontakt med forskjellige leverandører angående medlemsfordelere/rabatter slik at vi får samlet denne 

informasjonen på hjemmesiden. 

Billetter til museet: 

Vi diskuterte om vi skal kjøpe nye biletter, hvordan disse eventuelt skal utformes eller om vi skal bruke opp de gamle.  Vi ble 

enige om at det kan bestilles nye klistermerkebilletter til museet, men at vi søker å bruke opp de gamle. Dog at det gjeninnføres 

logg som registrerer antall besøkende. 

Terminliste: 

Vi gikk igjennom hvilke arrangement/løp det vil bli i 2022 og vil legge ut dette fortløpende på hjemmesiden og Gnist/Styreweb.  

Nytt styremøte: 

Neste styremøte: 16.11.21 kl. 19:00 

 

Steinar, referent. 
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EN LITEN HISTORIKK! 
Det er særdeles gledelig for oss i lokalavdelingen 

av NVMC å få spalteplass i Spilehjulet, og på det 

viset både få formidlet stoff til egne medlemmer, 

samt å få bidra til et skikkelig løft for hele det 

Motorhistoriske miljøet her i regionen ved å kunne 

være med i et bladfellesskap! 

Og da har vi lyst til å presentere avdelingen vår 

med å fortelle om hvordan avdelingen i sin tid fikk 

sin oppstart, og siden undertegnede var ansvarlig 

for oppstarten av avdelingen, så er det greit å kunne 

skrive den ned mens minnet fortsatt er noenlunde 

inntakt! 

Det hele begynte med at Citroën klubben som 

holder til på Stangeland i Klepp Kommune fikk 

lyst til å skape noe kjekt her i området. Det kjekke 

bestod i å få samlet alt vi kjente til av klubber og 

miljø tilknyttet kjøretøyhobbyen til en felles 

utstilling hos Auto 2000 på Lura, dette var høsten 

1992, og oppslutningen fra miljøet var fantastisk, vi 

hadde i alt 56 forskjellige klubber og lokale 

entusiastgrupper til stede på utstillingen. 

Jeg hadde meldt meg inn i NVMC 1989 etter å ha 

kjøpt meg en gammel BSA som lå i deler, og siden 

NVMC på den tiden var noe av det nærmeste man 

kunne kalle en landsdekkende klubb, med mange 

lokalavdelinger rundt om i landet, men altså ikke i 

vårt område, så tok jeg kontakt med klubben 

sentralt og spurte om de kunne komme og 

representere Veteran motorsykkelen på denne 

utstillingen hvor de bilrelaterte klubbene var i stort 

flertall. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det sa de seg villig til å gjøre på en betingelse, at 

jeg påtok meg oppgaven med å danne en lokal-

avdeling her i Sør-Rogaland. Og som ung og ivrig 

kjøretøyentusiast, så sa jeg ja til den oppgaven, 

uten helt å vite hva jeg bega meg inn på. 

Hvordan starter man en klubb? Vel, jeg hadde blitt  

kjent med Roy Øvrebø som er bror til en god 

kollega av meg, så jeg kontaktet Roy. Han igjen 

kjente godt Per Nygaard og derfra ballet det på seg 

som vi sier, og snart hadde vi en gjeng som sa seg 

villig til å være med. 

Lokalavdelingen ble stiftet i februar 1993, og det 

første styret bestod av Roy Øvrebø, Bernt Sigve 

Aadnøy, Per Nygaard, Jan Ravndal, Svein Erik 

Hansen, og med meg som leder. De første møtene i 

avdelingen ble holdt i kantinen til Sandnes kom-

mune på Altona i Strandgaten, senere fikk vi plass 

på Varatun Gård, deretter Bilmuseet på Bråstein, 

og etter at det ble lagt ned så holdt vi til på gården 

til Arvid Eriksen på Folkvord, før vi nå har endt 

opp på Særheim, en plass vi satser på at vil være 

vårt møtested i overskuelig framtid. 

Styremøtene holdt vi i hagen til Per på Håpet, i en 

brakke som raskt fikk navnet Styrehuset. Der var 

det god plass, masse kjekt å ha, og vi hadde det 

utrolig trivelig både med styrearbeid, og noen 

solide avsporinger relatert til gamle motorsykler og 

andre tekniske duppeditter. Jeg husker spesielt hvor 

imponert vi var av den kraftigste skomaker symas-

kinen som Per hadde stående der, den stammet fra 

Vagle Sko i Langgaten. Den maskinen sydde tvers 

gjennom kraftige kryssfinerplater, og vi lurte fælt 

på om vi skulle sy oss et husbankhus! 

 

 
 

 

Bildet over  viser noen av styret på tur til Lyse- 

botn  for å planlegge det første treffet. Fra venstre 

Per Nygård, Jan Ravndal og Svein Erik Hansen. 

Ekte MC-treff liv; telt og sosialt samvær med gode 

veteran MC-venner! 
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Siden vi hadde startet lokalavdeling så måtte vi jo 

selvsagt dra på Generalforsamling sentralt. Det ble 

en minnerik tur over Haukeli for Per, Svenni og 

meg til Heradstun Grendahus i nærheten av 

Elverum. Den turen, og det møtet er verdt en 

historie alene, men lite visste vi da vi reiste at det 

skulle føre til over 25 år med kjøretøyhistorisk  

tillitsmannsarbeid for meg, både lokalt, nasjonalt 

og internasjonalt, og en like lang fartstid for Per 

som besiktigelsesmann for LMK forsikringen, et 

verv som han fortsatt innehar. Det var egentlig bra 

vi ikke visste hva vi gikk til, da hadde vi muligens 

snudd oppe på fjellet! 

Alle lokalavdelinger med respekt for seg selv 

arrangerer løp og treff! Tidlig på sommeren 93 

avholdt vi det første Prekestolstreffet nede i 

Lysebotn, og opplevelsen av å kjøre motorsykkel 

mellom skyhøge brøytekanter var en ny erfaring, 

snakk om å kjøre i en fryseboks. Opplevelsen av å 

kjøre gjennom spiral tunnelen like før Lysebotn på 

gammel sykkel med lysutstyr fra Lucas, The Prince 

of darkness, var heller ikke for pingler! 

Siden har det blitt flere treff, både i Lysebotn, 

Wathne Camping som ligger innenfor 

Bjørheimsbygd, Eigerøy, og i følge ryktene fant det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

også sted et treff på Folkvord. 

Og etter at avdelingen ble opprettet så har det blitt 

arrangert i alt 5 Skogsløp, hovedløpet til NVMC. 3 

av disse løpene hadde Nærland Gjestegård som 

base, og løpene i 2019 og nå i år ble arrangert av 

oss med Sirdal Høyfjellshotell på Fidjeland som 

utgangspunkt. Legg til at vi arrangerte FIVA sitt 

verdensrally for veteran motorsykler på Nærland i 

2009, så tror jeg vi har fått med våre arrangement. 

Og så må vi nevne at Skogsløpet også ble arrangert 

et par ganger her i regionen i årene før lokalavd-

elingen ble opprettet, da var det enkeltpersoner her 

i egnen som stod for arrangementene. 

Lokalavdelingen har i alle år hatt en trofast stamme 

av medlemmer, helt siden oppstarten. Noen 

medlemmer har falt fra opp gjennom årene, andre 

har kommet til, slik at det i alle år har vært en jevn 

aktivitet med fellesturer, medlemsmøter, deltakelse 

på utstillinger og andre arrangement i nærområdet, 

og flere av våre medlemmer har vært svært aktive 

og reist land og strand rundt og deltatt i løp, både 

her i landet og i utlandet. Som alle andre innenfor 

det historiske kjøretøymiljøet så erfarer vi at 

medlemsmassen består av stadig eldre medlemmer, 

rekruttering er både en utfordring og en oppgave vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde over viser Roy Øvrebø som intervjuer Markus Myrland om hans BMW R4 som vi fant i løa hans i Lysebotn. 

Denne fikk vi start på under treffet til stor applaus. 
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har fokus på. Vi er inne i en spesiell periode med 

pandemi, og sosiale begrensninger, en periode vi 

håper snart vil avta, og en periode som har lært oss 

mye om forholdsregler i forbindelse med møter og 

felles opplevelser. 

 
Over ser vi Kjetil Fuhr som deler ut premie til Sjur 

Nesbø på treffet som heter Oljeskvetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Til våren starter vi opp med noe som er nytt for 

oss, busstur til stumpemarkedet i Fredericia, i 

samarbeid med Ingvars Reiser så er tanken at vi 

skal skape et nytt tilbud for miljøet her i regionen, 

og det gjelder ikke bare oss i NVMC, selv om 

denne første turen er på vårt initiativ. Tanken er at 

dette skal være en årlig foreteelse, og blir det som 

vi håper så er det marked i Fredericia både vår og 

høst, tur og delemarked er kjekt! 

Det var historien så langt om lokalavdelingen vår, 

takk for oppmerksomheten! 

 

Kjetil Fuhr, leder NVMC Avd. Sør-Rogaland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

STUMPEMARKED I FREDERICIA! 

Vi viser til annonsen i fra Ingvars Reiser på neste side, til våren drar vi på tur til Stumpemarkedet i 

Fredericia, Danmarks i særklasse største og beste delemarked ifølge danskene selv, et marked hvor det 

kommer masse deleforhandlere i fra kontinentet, og hvor det er gode muligheter for å finne den 

vanskelige delen du mangler, og knyte kontakter som kan komme til nytte senere. 

Målet vårt er å fylle opp bussen da prisen blir lavere ved full buss. Denne første turen vil medlemmene 

i NVMC Avd. Sør – Rogaland bli prioritert, da turen delvis er en belønning til medlemmene for mange 

års godt utført dugnadsarbeid for klubben, men vi er ikke så mange i avdelingen, og vi vil svært gjerne 

ha med oss andre entusiaster, da vi ser det som utelukkende positivt både med tanke på rekruttering til 

hobbyen generelt, og til å skape et motorhistorisk miljø rundt museet på Særheim på tvers av både 

klubbtilhørighet, og forskjellig interesse når det kommer til kjøretøy. 

Vi ser på opplegget med Ingvars Reiser som et spennende tilbud for miljøet. Vi går på bussen torsdags 

kveld i Risavika, får en god natts søvn på båten, en fin tur ned til Fredericia fredagen, med god tid til å 

stoppe der det finnes steder av interesse, 2 netter på Hotell i Fredericia med frokost, buss til og fra 

markedet, tilbake til Hirtshals søndag ettermiddag, nok en god natts søvn på båten og i land i Risavika 

mandags morgen, frisk og opplagt til å dra hjem eller på arbeid! Det må bli bra! Også gjentar vi det 

hele hvert år framover! 

Se annonsen for informasjon, påmelding og priser! 
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Terminliste vinter 21/22 
 

-30. November: Medlemsmøte i Gammelbilens Venner med den tradisjonelle 

og lenge etterlengtede Ole Christian utlodningen!!  

-9.Desember:  NVMC Julemøte med grøt og utloddning på Rogaland 

Bilmuseum 

-18.Desember: Julegrøt på Særheim, ta med barn, barnebarn og familie. Egen 

invitasjon med påmelding blir sendt ut fra Gammelbilens Venner 

-13. Januar: NVMC Medlemsmøte på Rogaland Bilmuseum 

-25.januar: Medlemsmøte i Gammelbilens Venner på Særheim kl.19:00. 

Tempoklubben orienterer om delevirksomhet. 

-10.Februar: NVMC Årsmøte på Rogaland Bilmuseum 

-22.Februar: Medlemsmøte i Gammelbilens Venner på Særheim kl.19:00. 

-10.Mars: NVMC Medlemsmøte på Rogaland Bilmuseum 

-19.Mars: Gammelbil & Kaffi. Tur til Vegmuseet i Dirdal. Oppmøte på 

Særheim kl.09:00 

-29.mars: Årsmøte i Gammelbilens Venner på Særheim kl.19:00. 

-31.Mars–3.April: Busstur til Bilmesse &Brugtmarked i Fredricia. Se annonse 

side 23 

Returadresse: Gammelbilens Venner 

v/ Mons Haarr, Rosselandsvegen 63, 

4344 Bryne 


