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En aktiv Vårsesong
Denne våren har vært en innholdsrik sesong for våre med-
lemmer.  Vi var spendt på hvordan Torsdagsturene ville bli 
mottatt, og etter tre arrangementer ser dette ut til å kunne bli 
et fast innslag hver 14. dag i sesongen. La oss håpe på mye 
finvær på torsdagene framover!  Oppslutningen rundt Ole 
Christian sine onsdagsturer med Cab&co er fortsatt formida-
bel, med opptil 40 deltagende kjøretøy.
Messe deltakelsen vår på Autopia i messehallene i Stavanger 
henvendte seg til alle kjøretøyinteresserte, og vi profilerte oss 
med alminnelige kjøretøy på standen.  Standen hadde mye 
besøk, og Per Nysted sin Chevrolet fikk mye oppmerksomhet 
spesielt fra de yngste og eldste årsklasser.  Vi planlegger å ha 
stand både på Hafrsfjord-dagene den 21.08.22 og på Motor-
rama den 09.11.22.
I skrivende stund er akkurat SÆRHEIM MARKEDET et 
tilbakelagt stadium, les om suksessen i egen artikkel i bladet.
Det har vært en stor men positiv overgang fra mer eller min-
dre dvale i den tiden pandemien satte stengsler for det meste 
av sosial aktivitet. Denne dvalen har og lagt et lokk på våre 
tanker om å tiltrekke oss medlemmer i de yngre årsklasser.  
Vi har sterke ønsker om å få til en Youngtimer avdeling. Vi 
har ressurser, og kan tilrettelegge for at en «ungdomsavdel-
ing» kan komme til dekket bord med hensyn til møteplass, 
kunnskap, tilknytning til LMK, og på den måten få en flying 
start inn i kjøretøykulturen.  Dette aspektet vil styret legge 
vekt på framover, og vi oppfordrer alle klubbmedlemmene 
som har forslag til tiltak om å komme til styret med disse.  
Dersom det er noen av de eksisterende medlemmene som har 
lyst til å sette i verk et arbeide innen dette feltet er det bare å 
ta kontakt.  
Museet fikk fornyet en del av utstillingen den 23. mai.  Ti 
«nye» kjøretøy kommer inn, og en hel del av de som fortsatt 
står har fått en ny plass.  Vi forsøker å anspore de neste 
generasjonene til å bli delaktige i det gode miljøet som 
kjøretøykulturen legger grunnlag for, også gjennom utstill-
ingen i museet.

Det er fortsatt 70% av medlemmene som ikke har lastet ned 
«Gnist» som mottager av informasjon fra klubben.  Det er 
viktig at dere alle som har en telefon laster inn applikasjonen 
som heter «Gnist».
Da får dere også tilgang til medlemskort på telefonen i til-
felle noen av de vi har rabattavtaler med, skulle be om å få se 
bevis om at du er medlem når du handler.   Gå på Appstore 
eventuelt Google Play, alt etter hvilken type telefon du har, 
og skriv gnist i søkevinduet, symbolet ser slik ut: 

Last ned og åpne applikasjonen, det tar kun noen minutter, 
så har du alltid med deg oppdatert informasjon fra klubben.  
Det ble sendt ut en invitasjon via Styreweb den 24 mai so-
mogså forklarer hvordan.
Den nye nettsiden vår har allerede fått mye skryt, vi holder 
på med en finpuss, og noen endringer vil det bli, men siden 
er først og fremst myntet på de som ønsker å lære mer om 
oss og hva vi holder på med, dog er det og en inngangsport 
for medlemmene for å ta kontakt med styret.
Vi gleder oss over at vi nå har medskribenter i Spilehjulet 
«The more the merrier» som de sier på kullholmen.

                                                                            Mvh. Leif

Nå ser det ut til at vi endelig er tilbake til normalen, etter 
2 år med restriksjoner og lite aktivitet er treff, utstillinger, 
marked og annen aktivitet for klassiske kjøretøyer endelig 
i gang igjen. Det er lett å se at dette er etterlengtet hos oss 
kjøretøyentusiaster.
Her i Spilehjulet har vi reportasjer fra flere av vårens be-
givenheter, det blir mer fra sommerens arrangementer i neste 
nummer. 
Blad-samarbeidet som vi nå har mellom de fire klubbene 
her i Spilehjulet fungerer meget bra. Vi har en god blanding 
av veterankjøretøy-stoff, og får dessuten et godt innblikk i 
hverandres klubber og medlemmers interesser.
Som du kanskje vil se så har vi fått inn en del firma-annonser 
i bladet nå, takk til Mons, Ole Christian og Einar som har 
stått på med annonse-salg. Annonsene gir oss kjærkomne 
inntekter som kan være med å dekke en del av trykkeri- og 

porto-kostnadene som vi har 
med bladet. For dere lesere så
er det mange gode tips gjennom
annonsene om produkter og tje-
nester som kan være aktuelle 
både for kjøretøyhobbyen og 
annet i hverdagen. Så husk å 
bruke annonsørene våre når du
skal handle, det er viktig å stø-
tte det lokale næringslivet!
Hvis du driver et firma eller
kjenner noen som gjør det, så er det en god mulighet for 
å annonsere for en rimelig pris i Spilehjulet, opplaget vårt 
har økt betraktelig det siste året så man kan nå ut til mange 
potensielle kunder.

Ha en fin sommer!
Hilsen Øyvind
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ENTUSIAST-TREFF 1.MAI

Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål

Etter 2 års korona-pause kunne 
endelig Bilentusiastene invitere 
til det etterlengtede vår-treffet  
på Jærhagen 1.mai. I nydelig 
vær kom det 330 kjøretøyer og 
2130 publikummere inn por-
tene. Som vanlig var det god 
variasjon i type kjøretøyer og 
mange merkeklubber som stilte 
opp med mye fint. Her er noen 
bilder fra treffet.

Over: Gammelbiler kler lysblått, enten det er Ford Ranchero fra 1957 eller Opel 
Rekord  fra 1967.
Under til venstre: Heinkel Kabine. Under til høyre en velutstyrt Vespa scooter
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Over: Særdeles strøken Mercedes Benz 280E             Under : Saab-klubben var på plass med et godt utvalg biler

            Over: Halvor Dalva sin flotte VW Cab                                         Over: NSU TT var populære biler i racing i sin tid

          Under: Sjeldne biler; Pierce Arrow og Volvo PV832               Under: Reiudar Sundvor eier denne fine 1970 Amazonen
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GJØR DET SELV!
Fluid Film-pakke med 
profftrykkbegerpistol TB301. 
Det du trenger for å 
antirustbehandle én bil. 
En av de mest økonomiske 
investeringene du kan gjøre. 

FLUID FILM SPRAY
Kanskje verdens beste og mest 
anvendelige spray? 
Antirustbehandling av hulrom og 
understell. Rustløser, 
langtids smøring og trekker ikke 
til seg skitt. Elektrospray.

FLUID FILM NAS
Svært anvendelig lanolinbasert 
olje som hverken størkner eller 
fordamper. Oljen er tykk som 
ketchup, men likevel er den 
svært penetrerende.

ROYAL PURPLE
Motorolje i en klasse for seg selv! 
Royal Purple-oljen lager 
en glatt, supersterk og 
syntetisk film på metall-
flatene, og beskytter opptil 700 % 
bedre enn andre oljer.

Vi har både produktene 
og informasjonen du 
trenger for å ta best 
mulig vare på bilen. 

Få råd og tips fra våre 
erfaringer med bilkontroll 

gjennom 20 år på

BILKONTROLL.NO

TA VARE PÅ 
DET DU HAR

Basert 
på lanolin 
“ullfett”  

fra 196,-

139,-
2695,-fra 248,-

Tørr garasje! Sorpsjonsavfukter 
med fem års garanti! Effektiv ned til 
1º. Tykk silikonslange medfølger. 

ALLTEMP HANDY

3995,-
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NISSAN 200SX

Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål

Nissan 200SX er enda en av denne 
japanske fabrikantens sportslige 
modeller. På Rogaland Bilmuseum 
har denne 1990 modellen stått ut-
stilt denne vinteren. Denne model-
len har modellbetegnelsen S13, og 
eies av Patrick Jonassen. Han har 
restaurert og modifisert bilen til en 
heftig gatebil, med et meget bra 
resultat!
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Historien om Nissan Silvia/200SX
Nissan 200SX er egentlig eksportutgaven av mod-
ellen Silvia, eller Datsun Silvia som det het frem 
til tidlig på 80-tallet. Endringen fra Datsun navnet 
til Nissan startet først på USA markedet i 1981, 
men var ikke fullført globalt før 1986. Nissan Mo-
tor Company hadde eid Datsun siden 1930-tallet, 
og ville nå altså bruke konsernets navn på bilene.

Silvia har sitt utspring i modellen Silvia CSP311 
som ble vist første gang på Tokyo Motor Show i 
1964. Denne var basert på Fairlady chassis, og ble 
presentert som Datsun 1500 Coupe. I likhet med 
Fairlady var også coupe modellen en 2-seter.

Bilen ble satt i produksjon, og det ble laget 554 
eksemplarer frem til 1968, de aller fleste ble solgt 
på hjemmemarkedet i Japan. Produksjonsmodellen 
hadde 1600ccm motor, samme som i Fairlady1600

Noen ny Silvia kom ikke på markedet før i 1975, 
da med modellen S10. Bilen var nå en 4-seter, og 
planen var å utstyre den med Nissans nyutviklede 
wankelmotor. Dette ble droppet pga. datidens 
oljekrise, og den fikk istedet en 4-sylindret 1.8L 
motor, samme som i Datsun 610/Bluebird 180B.
Eksportutgaven til USA fikk nå navnet 200SX, 
denne var utstyrt med 2.0L motoren L20B.
S10 modellen, som var basert på Datsun Sunny,  
ble produsert frem til 1979. 
Da overtok den nye utgaven S110. Designet var 
nå mer preget av rette linjer som lå i tidens ånd. 
Den kunne nå fåes i to karosseri-versjoner; 2-dørs 
Coupe eller som 3-dørs Hatchback.
Også denne gangen planla Nissan å bruke wankel-
motor, men denne viste seg å være upålitelig.

Det ble derfor 1.8 L(180SX) og 2.0L rekkefirer 
denne gangen også i 200SX, men det kom flere 
utgaver i årene 1979 til 1983 som S110 ble pro-
dusert. Etterhvert kom turbo og fuel injection, og i 
1982 en ny DOHC motor på 2.2L i RS versjonen. 

Datsun Silvia S10 (1975-1979)

Datsun Silvia S110 (1979-1983)
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I 1983 produserte Nissan en homologiserings 
spesialutgave basert på S110 Silvia, for å innfri  
FIA’s krav for å delta i  World Rally Champion-
ship. 240RS som utgaven het, hadde Nissan’s 
FJ24 2.4-liter rekkefirer på 237 hestekrefter under 
panseret.
I august 1983 kom den nye utgaven S12 i produks-
jon. Også denne i to karosseriutgaver, coupe og 
hatchback. Flere 1.8 og 2-liter motorer ble tilbudt, 
og i 1987 ble turbo-versjonen erstattet av en 3.0L 
SOHC V6 på 160 hestekrefter. Dette var samme 
motor som 300ZX uten turbo.

S12 fikk en ansiktsløftning i 1987 (Mark 2) med 
bl.a nye støtfangere og endring på andre utvendige 
detaljer.

1988 kom den nye S13, som er den utgaven som 
Patrick Jonassen eier. Denne ble svært godt mot-
tatt og ble raskt populær i Japan, hvor den ble 
kåret til Årets Bil i introduksjonsåret. Motoren var 
nå en 1.8 liter Turbo motor (CA18DET). I mod-
ellåret 1991 ble det igjen tilbudt 2-liters motorer, 
SR20DE og SR20DET. Multi-link bakhjulsop-
pheng og mulighet for 4-hjul styring var andre 
nyheter på S13

S13 modellen ble solgt på det internasjonale 
markedet frem til 1993, da den nye S14 kom. Men 
i Japan ble S13 fremdeles produsert i en facelift 
versjon frem til 1988. Denne hadde bl.a åpne 
frontlykter fra Silvia, og en del mer stylingele-
menter på karosseriet. Se bilde under.

I 1993 ble S14 introdusert under navnet 200SX i 
Europa, Australia og New Zealand, 240SX i USA 
og Canada og Silvia i Japan. I Europa ble mod-
ellen utstyrt med SR20DET-motoren, som har 2 
liters sylindervolum, turbo og doble overliggende 
kamaksler, effekten er på 200 hestekrefter. Det 
er denne modellen vi kjenner fra Fast&Furious 
filmene. 

S15 skulle bli den siste 200SX/Silvia modellen fra 
Nissan. Produksjonsperioden varte bare 3 år, fra 
1999 til 2002. I likhet med S14 hadde også denne 
åpne frontlykter. De utvendige dimensjonene ble 
noe redusert for at bilen skulle passe inn i japanske 
myndigheters krav i kompakt-bil klassen. Nissan 
satset nå på Fairlady Z plattformen med modellen 
350Z. Bildet under er en S15. 

Nissan 200SX S12 (1983-1988)

Nissan 200SX S13(1988-1994)

Nissan 200SX S14 (1993-1999)
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Motormessen Autopia Expo 2022 har etablert seg 
som en årlig messe i Stavanger, og ble arrangert 
for tredje gang 22.-24. april på messeområdet 
Stavanger Forum på Tjensvoll. Fem haller var 
fylt opp med kjøretøyer i alle kategorier. Bilfor-
handlerne viser frem sine nyeste modeller, andre 
har spesialisert seg på eksklusive sportsbiler. 
Bilrekvisita og andre firma i bilbransjen var på 
plass, det var en egen hall for motorsport, og ikke 
minst alle merkeklubbene og entusiastklubbene for 
hobbykjøretøyer. 
Det var et godt utvalg av klassiske kjøretøyer og 
youngtimers, mange klubber og organisasjoner 
fikk anledning til å vise seg frem for publikum. 
Gammelbilens Venner hadde også klubbstand og 
fikk presentert klubben for interesserte publikum-
mere.

Over: Klassisk og Youngtimer Ford representert med hen-
holdsvis Cortina Mk1 og Sierra Cosworth

Øverst til høyre: En knallrød Mercedes Benz 190SL er et 
utmerket blikkfang  når man skal selge herreklær  fra Made 
with Hart

Midten til høyre: Måkevinge-dører dukker opp på enkelte 
biler med 30-40 års mellomrom; Mercedes 300SL i 1955, 
som vist her DeLorean DMC-12 i 1982, og nå nylig på Tesla. 
En fordel med god takhøyde i garasjen med denne løsningen!

Til høyre: Håkon Dale & co var på plass og viste frem fine 
biler fra Opelklubben.

Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål
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Til venstre: 
Peugeot 205 GTI er blitt pop-
ulære samlerbiler, men her er 
en langt sjeldnere 309 GTI fra 
1987 utstilt.
Bak står en flott 1973 Volvo 
164E i kledelig Alpine Blue 
Metallic lakk.

Til høyre:
Det var en egen hall for 
motorsport. Her hadde bl.a 
Orstad Racing utstilt flere 
løpsbiler på sin stand. Her 
en Opel Kadett GT/E coupe 
og SAAB 900 Turbo

Over: Arnt Frode Michaelsens Morgan var utlånt til KNA-standen.

Til venstre: Einar Helland og Arnt Frode Michaelsen tok i mot 
interesserte gjester på standen til Gammelbilens Venner. De to 
utstilte bilene viser hvilken variasjon det er i kjøretøyer blant klub-
bens medlemmer.

Under: 1951 Ford F-3 lastebil som i sin tid tilhørte Nordstjernen 
Mineralvann fabrikk i Stavanger

               80-talls ikonet Audi Quattro                             BMW-klubben viste frem mye både gammelt og nytt
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Styret i Gammelbil-
ens Venner:
Styreleder: 
Leif M Skare   
post@gammelbilen.no

Nestleder: 
Einar Helland  

Kasserer:  
Arnt Frode Michaelsen
kasserer@gammelbilen.no

Sekretær/medlemsadm.
Elisabeth Michaelsen
medlem@gammelbilen.no
 
Styremedlem: 
Mons Haarr  

Styremedlem: 
Odd Erik Rosseland 

Revisor
Geir Mossige Johannesen 

Valgkomite
Rune Omarstrand
Stein Roar Melin

Nettadresse:
http://Gammelbilen.no

Postadresse:
 Postboks 3029
4095 STAVANGER
E-mail: post@gammelbilen.no

Referat Styremøte 
22.Mars 2022

Møtested: Rogaland Bilmuseum, 
Særheim.
Tilstede var: Leif M. Skare, Einar Hel-
land, Steinar Ødemotland, Arnt Frode 
Michaelsen, Mons Haarr.

Referat fra sist styremøte opplest og 
vedtatt.
Gjennomgang av fremlagt årsbe-
retning:
• Litt redigering angåande medle-
mmer av museumskomite, ellers en flott 
og utfyllende årsberetning. 
Forslag til vedteksendring vedrøren-
de tidspunkt for årsmøte:
• Det har kommet opp forslag 
om å flytte årsmøte fra Mars til Febru-
ar, dette vil bli tatt opp som forslag på 
årsmøte. 
Hvordan skal vi organisere samarbei-
det med Rogaland gatebilklubb?
• Vi velger å avslutte samarbeidet 
grunnet fallerende interesse fra deres 
hold.
Hjemmesiden mangler fortsatt en 
reorganisering av bildene, hvordan 
organiserer vi dette?
• Mons Haarr prøver å organisere 
litt i bildene. 
Forslag til layout til terminliste på 
Gnist:
• Skal prøve å forbedre termin-
listen slik at den passer bedre inn på 
gnist.
Spilehjulet – forslag til flere klubber 
som vi kan invitere med oss:
• Det har kommet opp flere forsk-
jellige forslag men ingen nye konkrete. 
Fremdrift på annonsesalg:
• Salget har stoppet opp litt av 
forskjellige årsaker, men Mons og Ole 
Christian tar opp ballen igjen på dette.
Rapport om Autopia messe:
• Sjekker pris på partytelt med 
logo. Er godt i gang med planlegging av 
vår deltakelse på Autopia. 
Videre annonseringsplan av dele-
markedet:
• Prøver å samle Kjetil Fuhr 
og Odd Arild Sundsteigen til et møte 

angående dette, men vi prøver ellers å 
spre budskapet så godt vi kan. 
Etablering av utvalg ut over de som 
eksisterer, hvilke, hvor mange, hvor-
dan kan vi få engasjert medlemmene 
i slikt arbeid: 
• Vi har opprettet en løpskomite 
med Leif M. Skare i spissen. 
• Vi har opprettet en vaktmester-
komite med Einar Helland i spissen. 
• Ut over dette har vi diskutert 
noe om hvor mange komiteer vi måtte 
trenge og hva de burde inneholde.
Eventuelt: 
• Skal prøve å få noen til å lage 
noen flotte jakker til oss med logoen til 
Gammelbilens venner.
• Har hatt litt problemer med 
alarmen men dette er ordnet nå. 
Nytt styremøte:
• Neste styremøte: 19. April kl. 
18:00

Steinar, referent.
-----------------------------------------------

Referat fra styremøte 19. 
april 2022 

Tilstede: Leif Skare, Einar Helland, 
Arnt Frode Michaelsen, Mons Haarr, 
Odd Erik Rosseland, Elisabeth Mi-
chaelsen
Ikke tilstede: Espen Haarr

Saksliste.
Sak 1-4/2022: Hjemmesiden og bilder
Rettinger til hjemmesiden ble gjennom-
gått og sendes til web ansvarlig. 
Redigere bilder på hjemmesiden. Mons 
lager mapper med forskjellige tema 
med bilder 
Sak 2-4/2022: Fremdrift annonsesalg, 
fakturering for annonser
Mons og Ole Kristian jobber videre 
med annonsesalg. 
Sak 3-4/2022: Plan for Autopiamesse
Vaktliste ble gjennomgått og liste med 
hva som trenges av utstyr satt opp. 2 
biler skal være på GBVs stand. 
Chevrolet fra Per Nystedt
Mercedes SLK fra Mons Haarr 
Sak 4-4/2022: Delemarked, inviterte og 
videre markedsføring
I stedet for delemarked brukes navnet 
Særheim-marked
Sendt ut invitasjon til div klubber og 
oppfordret disse til å sende ut til alle 
sine medlemmer.
Plakater til å henge opp på div steder 
lages. 
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Skilt til markedet settes opp på noen 
strategiske steder. Annonsere på FB
Sak 5-4/2022: Forslag til første tors-
dagstur
5 turer med start fra Særheim frem mot 
sommeren. Fint vær = piknik. Dårlig 
vær= spisested. Sender ut melding via 
Gnist samme dag
Sak 6-4/2022: Eventuelt
• Torbjørn Høland har kontroll 
med installasjon av ventilasjonsanlegg 
på museet. 
• Kjøretøyhistorisk dag på 
Undheim lørdag 11. juni kl 11.00.14.00. 
Mons har laget infoskriv. Info sendt 
medlemmene via Gnist.
• Godkjenne årsmelding, rapport-
ere inn nytt styre til Brønnøysund.
• Hva gjør vi med returblad? 
Klubbene må betale selv for porto på 
blad med feil adresse. 
• Medlemregisteret organiseres 
og driftes av Elisabeth. Innmeldinger 
eller andre henvendelser ang medlem-
mer sendes på medlem@gammelbilen.
no. 
• Onsdag 11. mai. Sirdal veteran-
vognklubb kjører over Tronåsen. 

Møte hevet kl 20.00

Elisabeth Michaelsen referent
---------------------------------------------

Kortreferat fra styremøte 
24. mai 2022 

Tilstede: Leif Skare, Einar Helland, 
Arnt Frode Michaelsen, Mons Haarr, 
Odd Erik Rosseland, Espen Haarr og 
Elisabeth Michaelsen, 
Ikke tilstede: Øyvind Flatekvål

Sak  7-5/2022: Godkjenning av re-

ferat og kortreferat fra styremøtet den 
19.04.22
Referat og kortreferat godkjent 
Sak 8-5/2022: Økonomi
Frode informerte: Økonomien i forenin-
gen er god. 
Særheim-markedet var meget vellykket.
Sak  9-5/2022: Hjemmesiden, FB 
siden, Websiden til Gammelbilens ven-
ner er oppdatert. Facebook siden skal 
brukes mer flittig. Åpner for at medle-
mmer kan lage innlegg som godkjennes 
av administrator før de legges ut på 
siden. God erfaring med å annonsere 
via Fb. 
Sak 10-5/2022: Annonsesalg, fak-
turaadresser. Mange har tegnet ny 
annonse for 4 nummer av Spilehjulet
Sak 11-5/2022: Erfaringer fra Auto-
piamessen. Gode erfaringer fra messen. 
Godt besøk, spesielt av ungdommer 
som fikk prøvesitte Per Nysteds bil.
Vi må jobbe mer aktivt med verving av 
nye medlemmer. Vurdere premie som 
trekkes blant nyinnmeldte.
Sak 12-5/2022:  Erfaringer fra Særhe-
im Marked. 42 utstillere fordelt ute og 
inne. Godt besøkt med god omsetning.
Ca 100 biler på parkeringsplass. Viktig 
med parkeringsvakter som anviste til 
parkering. Arrangementet må en anse 
som meget vellykket. God annonsering 
på Fb
Sak 13-5/2022: Erfaring fra Torsdags-
turer
Vi fortsetter med torsdagsturene. Har 
til nå hatt 3 fine turer. Utfordringen er å 
finne steder å være inne når været ikke 
tillater piknik. Turer i august og septem-
ber settes opp i terminlisten 
Sak 14-5/2022:  Youngtimer avdeling, 
navn, logo, organisasjonsform, formell
opprettelse. Styret hadde en fin di-
skusjon om hva som kan gjøres for å 

engasjere den yngre garde. Det 
var stor enighet om at ungdommene må 
stilles fritt i å finne organisasjonsform, 
logo, etc. Skal Gammelbilens Venner 
eksistere videre må vi gjøre noe for å 
appellere til de yngre. Vi mottar med 
glede innspill om ungdommer som kan 
tenke seg å være med.
Sak 15-5/2022: Terminliste for høsten.
Sak 16-5/2022: Distribusjonsliste for 
Spilehjulet utover betalende medlem-
mer, (annonsører, klubber, andre?)
Styret gikk gjennom listen med hvem 
som skal ha bladet. Det er dagens klub-
ber som er registret i medlemsregisteret 
og våre annonsører. 
Sak 17-5/2022: Lage en liste over for-
deling av oppgaver blant styremedlem-
mene. Styremedlemmene fortsetter med 
de arbeidsoppgavene de har pr i dag.
Sak 18-5/2022: Vaktmestertjenesten 
rundt museet, Espen orienterte om 
oppgaver som må fikses. Hus-komiteen 
følger opp. 
Sak 19-5/2022: Eventuelt
• Mons orienterte om Kjøretøy-
historisk dag på Undheim 11. juni. 
• Einar innhenter tilbud på en til 
varmepumpe til museet.
• Mons orienterte om Rally Bryne 
20. august. Start på Særheim. 
• Særheim-marked 3. september 
parallelt med Klepp 24. 
• Hafrsfjord-dagene 21. august på 
Sola Flymuseum. 
• Motorama 9. september. Stand 
fra GBV

Møte hevet kl 21.10

Stavanger 25/5-2022
Elisabeth Michaelsen
referent

Lakkspesialisten leverer alt innen 
lakk og utstyr.
Kom gjerne innom vår butikk for å 
� nne løsninger for dine behov. 
Vi kan også måle lakken din og 
� nne fargekoder til ditt kjøretøy.

Lakkspesialisten avd. 
Sandnes

Lundegeilen 10
4323 Sandnes

Telefon: 97 96 40 00

Lakkspesialisten avd. 
Haugesund

Norevegen 30
5542 Karmsund

Telefon: 52 85 04 00
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Referat årsmøte Tirsdag 29. Mars 2022 
 

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: Ove Helge Vold og Svein Mikal Ødemotland, ble godkjent.  

Årsberetning fra styret året 2021:  

• Opplest og godkjent.  

Regnskap for året 2021:  

• Opplest og godkjent.  

Innkommende forslag:  

1. Opprette en ekstra post i styret som styremedlem- Odd Erik Rosseland, ble vedtatt. 
2. Flytte årsmøte fra Mars til Februar, ble vedtatt. 

Valg v/valgkomiteen: 

Valgkomiteens forslag til nytt styre 
 
 

Formann:  Leif M Skare   Gjenvalg (for 2 år), ble vedtatt 
Nestformann:               Einar Helland   Ikke på valg 
Sekretær:  Steinar Ødemotland  Ny (for 2 år) Elisabeth Michaelsen, ble vedtatt 
Kasserer:   Arnt Frode Michaelsen  Ikke på valg 
Styremedlem:               Mons Haarr   Ikke på valg 
 
Valg av revisor:  Geir Mossige Johannesen 
 
Valg av Valgkomite: Steinar Myklebust  
                                           Per Eiene 
 
 

Steinar, referent. 

 Kjære medlem! 
Husk å melde fra om adresseendring, endring i e-post eller telefon nummer.

 Den skal gå til medlem@gammelbilen.no. 
Her kan du og ta kontakt om alt som gjelder medlemskapet i Gammelbilens Venner.
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Hegre Arena
Gamleveien 81 Sandnes

De beste med det meste…..
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ANTIK OG DELEMARKED PÅ SÆRHEIM
LØRDAG 21 mai. 

Da var årets første delemarked unnagjort, det var veldig 
spennende å se hvordan det ville bli etter 2 års nedstenging 
av det meste takket være pandemien vi alle kjenner til. Klub-
ben klarte å arrangere et delemarked i fjor høst, sånn omtrent 
midt i mellom Delta og Omikrom, og erfaringen vi der 
høstet tilsa at dette burde vi repetere, og ikke bare en gang, 
men som faste årlige innslag på aktivitetskalenderen med et 
marked om våren og et på høsten.
Det å arrangere delemarked er alltid en aldri så liten utfor-
dring. Kommer det selgere, hvor mange selgere kommer 
det, hvordan blir været, dårlig vær kan fullstendig spolere et 
utendørs marked, mens gode forberedelser og løsninger kan 
se til at det blir levelige forhold uavhengig av hva værgudene 
måtte finne på. Delemarked i strålende solskinn blir veldig 
fort en aldri så liten folkefest, mens skybrudd og utildekkede 
salgsboder kan bli et sant mareritt. Så her måtte det god plan-
legging og forberedelser til! Og ikke minst så måtte vi få ut 
informasjon om arrangementet, både til selgere og publikum!

Tradisjonen tro når noe skal gjøres, så ble det dannet en 
komite bestående av en håndfull personer, oppgavene ble 
fordelt og planer ble lagt. Det ble fort bestemt at vi måtte 
endre navn til Antik og delemarked i stedet for bare dele-
marked, da det førstnevnte favner mye bredere med tanke på 
hvilke selgere markedet vil appellere til, et arrangement med 
kun delemarked i headingen, lagt til et bilmuseum, appellerer 
stort sett bare til folk som driver med gamle kjøretøy, og vi 
ønsker å nå et langt bredere publikum, både for å skape et 
bedre marked og ikke minst for å få trukket flere mennesker 
til Særheim slik at vi kan få profilert museet vårt på en best 
mulig måte.

Etter hvert som tidspunktet for markedet nærmet seg, så 
strømmet det på med selgere som ville være med. Ved å kon-
takte de som har driftet antikmarkedet på Nytorget i Stavan-
ger i mange år, en gjeng som nå har havnet på Sandnes med 
markedet sitt, så fikk vi på plass mange selgere som ville 
være med å skape noe nytt på Særheim. Og vi måtte tenke 
nytt når det gjelder annonsering. Før så holdt det gjerne med 
annonsering i avisene. Nå holder mange folk ikke aviser 
lengre, det er nettet og sosiale media som er greien. Dermed 
ble det annonsering på facebook, og dette ble spredt både på 
våre egne hjemmesider, andre klubbers hjemmesider, og ikke 
minst enkeltpersoners sider, og tilbakemeldingene vi har fått 
er at dette fungerer, folk har fått det med seg!

Per Nysted stilte med både 55 
Chevy og to stasjonærmotorer.
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Fredagskvelden før selve dagen så var det en stor dug-
nadsgjeng på plass, store telt hvor selgere kunne stå tørt og 
godt ble reist på nedsiden av museet, spørsmålet er om vi 
kanskje bør gå til anskaffelse av flere store telt, da det viste 
seg å være svært ettertraktet med å få salgsstand under tak. 
Gressplenene rundt museet ble sperret med tau de plassene 
det ikke er ønskelig at folk skal parkere, og det ble etablert 
vaktlister for de som skulle gå vakt og rettlede folk med plas-
sering av salgsstand, parkering osv. 
   

Mange fine veteranbiler var også tilstede. Såvidt vi vet var 
ikke Helge Olsens Volvo til salgs.

Lørdags morgen var de første på plass før 06:30, feltkjøkken 
for pølsekoking kom på plass, de som skulle selge modeller 
og som hadde fått plass inne i kafeteriaen rigget seg til på 
sine bord, kjøkkengjengen trødde til med kaffekoking og 
salg av kaker, is og brus, og det beste av alt, været var fint. 
Opplett og solskinn hele dagen, ikke den store varmen, men 
like fullt en av de bedre dagene i en heller fuktig og kald vår, 
og publikum strømmet til. Selv så ble jeg værende i mitt eget 
kjellerlokale hele dagen, da det var fullt trykk med folk som 
ville inn og sjekke ut vareutvalget i foretaket mitt; Rotl, Sotl, 
Totl & Potl, mitt enmannsforetak med 48 firmabiler og egen 
pakkedisk, men jeg fikk med meg at det var fullt av folk 
rundt om på hele markedet, og flere selgere meldte om stor 
interesse og godt salg, mens enkelte selgere reiste skuffet 
hjem med varene sine, da de ikke traff kjøpergruppen for 
sine produkter.

Det var selgere  av det meste både ute og inne

Mye rols samlet i kjelleren hos Kjetil

Gjorde vi oss noen erfaringer? Ja, vi sitter igjen med masse 
erfaringer, og vi ser allerede nå ting vi skal gjøre annerledes 
til neste marked. Veien blir til mens du går er det noe som 
heter, og det stemmer godt i dette tilfellet, vi er på vei! Målet 
er å få etablert Antik og Delemarkedet på Særheim som et 
fast innslag hvert år i Mai og September, da det både er et 
ønske og et behov av et slikt marked i vår region, og fordi 
det bidrar til å skape sosiale møteplasser, profilering av vårt 
museum, inntekter til klubben og ikke minst hyggelig sam-
vær med nye og gamle bekjentskaper. Selv så hadde jeg en 
kjempeflott dag, og tilbakemeldingene jeg har fått er at jeg 
ikke var den eneste som koste meg stort den dagen. Vi ses på 
delemarkedet i September på Særheim!

Kjetil Fuhr, indehaver av Rotl, Sotl, Totl & Potl.   
Foto: Kjell Arne Auestad & Arthur Fjermestad
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Tlf. 40 00 64 47
Lye Bil AS

Prestegardsmarka 1a, 4347 Lye
post@lyebil.no |  www.lyebil.no 

Åpningstider: 

Man - fre: 07.30 - 16.00

Vi er et offentlig godkjent bilverksted 

som tar EU-kontroll (opp til 3500kg), service 

og reparasjon på alle biler - også elbil og hybrid. 

Vi gjør hverdagen enklere og kan hjelpe deg med 

montering av bilglass og nye dekk.

Vår kompetanse – din trygghet!
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 ET BILTUR-LØP PÅ JÆREN FOR ALLE!
LØRDAG 20. AUGUST 2022

Ta med famille og venner på en hyggelig lørdagstur fra Rogaland Bilmuseum  
på Særheim med oppmøte fra kl. 09.00 og med start fra kl. 11.00 - 12.00

FIRE KLASSER:
1. VETERANBIL • 2. SPORTSBIL - CABRIOLET, COUPE - NY OG ELDRE. 

3. VANLIG BIL • 4. VAREBIL, LASTEBIL, TRAKTOR OG ANNET.
 “Best in Show” premiering for antrekk, styling, publikum show etc.

Turen går ned Tinghaugbakken, tilbake til Kleppe med «cruising gjennom sentrum» til 
toner fra Klepp Hornmusikk. Turen går videre via Frøyland til Undheim Samfunnshus, hvor 

det serveres en enkel lunsj, med kaffe, brus og is og utdeling av deltaker plakett. Etter 
en pause på 30-40 minutt går turen videre via Hognestad og Håland industriområde til 

Bryne Torg for premiering og bilutstilling. Lengde ca. 50 km og antatt 3-4 timer.

 Startavgift pr. bil kr. 500,- 
Arrangør: Gammelbilens Venner og Lions Club Bryne

KONTAKTPERSONER:
 Løpsleder: Annonseleder: Rute og vakt leder:
 Mons Haarr Endre Refsnes Odd Erik Rosseland
	 tlf.	928	36 300	 tlf.	951	19 558	 tlf.	905	14	042

RALLY BRYNE 2022

post@klepp-naringsforening.no
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RALLY BRYNE 2022    
PÅMELDINGSBLANKETT 
Dette skjema fylles ut og sendes inn senest 14. august. Samtidig innbetales startkontingenten.  

Ingen påmelding blir registrert før pengene er kommet inn på konto. Det bli sendt bekreftelse på  
e-post, eller på annen måte til de som ikke oppgir e-postadresse på skjema. likeledes sendes  

det ut nærmere detaljer informasjon til de påmeldte så snart denne er klar. 

Det blir begrensinger på antall deltaker, og vi tar forbehold om at påmelding stanses før  
den oppgitte fristen på 14 august dersom maksimalantallet i hver gruppe nås innen den tid.  

Dersom smitteforholdene i Samfundet utvikler seg slik at det ikke er mulig å gjennomføre løpet,  
vil innbetalte penger bli returnert.

OPPLYSNINGER DELTAKERE:

Navn: ......................................................................................................................

Adresse / poststed: ..................................................................................................

Telefon: .....................................    Kontonummer: ..................................................

E-postadresse: .................................................................

OPPLYSNINGER OM KJØRETØY:

Merke/type: .............................................................................    Klasse: ..............................

Årsmodell: ..................    Antall voksne: ...........................    Antall barn: .................

 Startkontingent	er	satt	til	kr.	500,-	pr.	kjøretøy.	Innbetales	på	konto	3207.20.55798.  
NB Merk innbetalingen med deltakerens navn.	Samtidig	sendes	ferdig	utfylt	skjema på	

e-post	til rallybryne@gmail.com eller	at	all	informasjon	sendes	på	SMS	til	928	36	300 
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NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB  
AVD. SØR-ROGALAND

NVMC Avd. Sør – Rogaland har i løpet av de siste årene 
syslet med tanker om hvordan vi skal kunne lage tilbud, 
ikke bare til våre egne medlemmer, men til hele det Moto-
rhistoriske miljøet som vi er en del av tilknyttet Rogaland 
Bilmuseum på Særheim. De forskjellige klubbene som 
har sin møteplass på museet har alle forskjellig fokus, det 
være seg gamle biler generelt, enkeltprodusenter som Opel, 
Mercedes, Alfa Romeo, BMW, Land Rover osv. og også 
motorsykler, traktorer og Tempoklubben som representerer 
distriktets store produsent av kjøretøy, Jonas Øglænd med 
sin store og lange produksjon av Tempo motorsykler og 
mopeder.
Fortellingen som følger viser hvilke tanker vi har gjort oss, 
hva vi endte opp med, og våre tanker videre. Også er det som 
alltid slik at ingen sitter med alle svarene, og vi ser gjerne at 
andre også kommer med innspill og ideer, målet er å skape 
felles plattformer hvor vi kan utrette noe kjekt på kryss og 
tvers over klubbgrensene. Til syvende og sist så er vi alle 
entusiaster med fokus på historiske kjøretøy, og sammen 
bevarer vi det som benevnes den kjøretøyhistoriske kulturen 
her i landet. Vi som befinner oss i de forskjellige klubbene 
har mye mer som forener oss, enn det som skiller oss, og 
det vil vi etter beste evne prøve å forsterke ved å skape flere 
felles møteplasser. 

  Hvordan skal vi klare å øke aktivitetsnivået? Hva kan vi 
finne på for å få større bredde på tilbudet til våre medlem-
mer, og på det viset styrke det sosiale fellesskapet i klubben? 
Kan vi finne på noe som kombinerer interessen for gammelt 
jern i lag med noe som også appellerer til våre bedre halvdel-
er? Kort sagt, hva kan vi finne på som gir en god opplev-
else? Dette var de spørsmålene vi i ledelsen av NVMC Avd. 
Sør-Rogaland stilte oss når pandemien herjet som verst og all 
sosial omgang foregikk med munnbind og sprita hender.
Hva med å arrangere en tur? Vi vurderte først om vi skulle 
arrangere tur til et av de store arrangementene/markedene 
for gamle motorsykler som hvert år arrangeres i England. 
Problemet er logistikken, fergeforbindelsene til England er 
nedlagt for mange år siden, og det ser ikke ut som om de 
gjenopprettes med det første. Løsningen blir da fly med de 
begrensninger det gir med tanke på å få med seg deler hjem, 
både vekt og størrelse begrenser seg fort når man reiser med 
fly. England kan selvsagt nås med bil, men da må vi ned til 
Hook Van Holland som er den nærmeste fergeforbindelsen, 
og når man først er så langt så er også båtturen Calais – 
Dover innenfor rekkevidde, men det blir en lang tur uansett, 
og det blir dyrt. I tillegg kommer transport og innkvartering 
i England, og til syvende og sist så blir det en tillitsvalgt 
som blir sittende med hele jobben med reise, innkvartering, 

STUMPEMARKED I FREDERICIA
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bespisning mm, og etter nærmere 4 års arbeid med både 
gjennomførte og avlyste Skogsløp så var det ikke ønskelig 
med nok en stor dugnadsjobb for ildsjelene våre. Så hva 
alternativ kunne vi finne på?
Jo, vi kan reise til Danmark og besøke stumpemarkedet i 
Fredericia! Og ved å lage en tur så kan vi også inkludere 
våre livsledsagere, det blir riktignok dobbelt så dyrt, men for 
egen del vil jeg også tillegge at det blir mer enn dobbelt så 
trivelig enn når jeg reiser alene. Andre opplever det gjerne 
annerledes, men for meg er det topp å ha med fruen, sånn er 
det bare!
En ungdomskamerat av meg, Ingvar landa driver eget reise-
selskap med bussreiser, selskapet kalles Ingvars Reiser. Han 
ble landskjent da han var på busstur med for det meste pen-
sjonister rundt om i Norge midt under pandemien, også ble 
de smittet under et av overnattingsstoppene med det til følge 
at samtlige deltakere ble smittet, og de rakk å spre smitten til 
noen flere steder før sykdommen ble oppdaget. Bussen ble 
kjent under navnet Coronabussen, og det hele ble en veldig 
tøff belastning for Ingvar og kona Silje med mye sjikane i 
media, hatmailer og trusler. Etterforskningen som fant sted 
ga imidlertid firmaet Ingvars Reiser full oppreisning, de had-
de gjort alt rett, og i henhold til de lover og regler som gjaldt 
på tidspunktet, at andre aktører langs reisen hadde smitte 
blant sine ansatte kunne ikke de klandres for.  Og i dag kan 
vi prate åpent om det som skjedde, og le godt av noen av de 
erfaringene som fulgte i kjølvannet av Coronaturen.
Men altså, Fredericia! En kjapp samtale med Ingvar og Silje, 
og plutselig så hadde vi en tur hvor vi som skulle være med 
stilte på kaia i Risavika ved Stavanger torsdag 31 Mars om 
kvelden, der rusla vi fint om bord på Fjord Line sin Dan-
marksferje etter å ha fått plassert bagasjen i Ingvar sin nye 
luksusbuss. Første natten tok vi på ferga, ankomst Hirtshals 
tidlig på morgenen, frokost på Thylstrup Kro, stopp hos 
firmaet CC Cars, en forhandler av klassiske biler og mo-
torsykler som til enhver tid har et imponerende utvalg av 
kvalitetskjøretøy til salgs, før turen fortsatte til Fredericia og 
hotellet der. 

Hotellet lå tvers over veien for messesenteret der Stumpe-
markedet befinner seg, så beliggenheten kunne ikke vært 
bedre. Fredagskvelden ble benyttet til å frekventere Frederi-
cia Sentrum og nyte et bedre måltid på et av byens mange 
og gode spisesteder, Rock Taxi tilbake til hotellet og en god 
natts søvn før lørdagens marked og jakten på skatter som 
en trenger til våre kjøretøy, og ikke minst jakten på alle de 

snurrepiperier vi ikke visste at vi trenger, men som på sitt vis 
beriker tilværelsen. For min egen del så fant jeg ikke så mye 
deler som jeg trengte, det jeg fant var firma som kan levere 
deler og tjenester jeg trenger senere. 

Blant annet så fant jeg et firma som kan levere pakninger til 
min 38 modell Opel Super Six, der er pakningen for bakruten 
defekt ved at den nærmet er blitt forsteinet og sprukket opp 
med lekkasje som resultat. Ved å ta ut ruten, måle lengden 
på pakningen og ta et bilde av tverrsnittet så vil jeg få sendt 
hjem korrekt pakning, for meg ble det en viktig kontakt. 
Sannsynligvis så blir det nye pakninger rund baut på bilen, 
84 år gamle pakninger er ikke lenger det de engang var. I det 
hele så var der mange forskjellige firma representert, slik at 
det er mulig å knytte gode kontakter som kan levere deler, og 
utføre tjenester som det er vanskelig å finne løsning på her 
hjemme.
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Lørdagskvelden ble nok en kulinarisk aften i byen. Frederi-
cia er en by jeg har kjørt forbi en rekke ganger når jeg har 
vært på tur, denne gangen fikk vi tid til å få sett oss litt om 
i byen, og her er det mye flott å se, både av arkitektur, fest-
ningsverk og flora. Fredericia er definitivt en reise verdt!
Søndag var gruppen mere delt, noen hadde gjort seg ferdig 
på markedet lørdagen, mens flere av oss innbitte skrotnisser 
igjen innfant oss på markedet, og som vanlig er, når marke-
det går mot sin avslutning, ja da er det de gode kjøpene 
inntreffer. Objekter som fristet med dyre priser lørdagen var 
plutselig mulig å handle langt billigere utpå søndagen, så når 
Ingvar kom med bussen utfor messen kl. 14, ja da kom det 
enorme bagasjerommet i bussen til sin fulle rett, her var der 
ingen plass eller vektbegrensninger slik som på et fly!  
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Bussturen tilbake til Hirtshals gikk radig unna, kun avbrutt 
av et lunsjstopp, og etter en ny natt på fergen så var det en 
fornøyd gjeng som kunne rusle bort til bilene våre som stod 
parkert i Risavika, og derfra trille av sted på jobb. En perfekt 
løsning! 
Ingvars reiser stod for hele opplegget, ferge, hotell, lugar-
booking og mere til, så for oss var det veldig enkelt, kun 
melde seg på og betale for turen, mye enklere enn en stor 
dugnadsjobb for tillitsvalgte.
Blir det så flere turer? Ja, det går vi for. Denne første turen 
var på en måte en test, og vi ser allerede nå ting som vi vil 
endre litt på, vi vil skape bredere tilbud til de av deltakerne 
som ikke synes at det å rote i gammelt gull er det kjekkeste 

som finnes her i livet, og vi ser også at vi har tid til å besøke 
flere attraksjoner på vår vei sørover om fredagen. Opplegget 
er ikke bare for bensinhoder slik som de fleste av oss, også 
andre med andre interesser vil finne steder og aktiviteter som 
er kjekt å oppleve, og ikke minst det sosiale med å være på 
tur i lag er med og styrker vennskap og bekjentskap, det blir 
aldri feil i en klubb som vår.
Ingvar og jeg driver og undersøker, diskuterer og planlegger 
nye aktiviteter, reisemål og opplevelser. Tiden framover vil 
vise om det kommer noe kjekt ut av den dialogen!

Kjetil Fuhr, bussturist og skrotnisse!
Foto: Roy Olav Øvrebø
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SKIKKELIG MAN CAVE MÅ MAN HA!
  Av Steffen Hellem
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Alle som driver, starter med en hobby, er avhengig 
av en plass å ha ting plassert.
Det begynner ofte hjemme i garasjen, men etter 
hvert som man drar på seg 2-3-4 biler, sykler så 
vokser man fort ut av hulen.
Da er neste steg å leie en låve, felles areal med noen 
venner som ofte er en grei løsning, men det blir 
fort en kabal som ikke går opp, noen flytter, bytter 
interesser, kjemi osv.
 
Trond, en usedvanlig trivelig kar fra Oppland, 
bosatt på Ålgård med hjerte for VW, både vann 
og luft kjølt har selv gått disse stegene og fant ut 
i 2021 at nå var tiden inne for å stå på egen bein, 
kun ha seg selv å tenke på og gjøre det slik som han 
ønsker.
Siden Lagerseksjoner.no driver og setter opp slike 
bygg her i Rogaland falt valget på en slik som 
skulle settes opp på Sviland.
Dette er tomme lager bygg med seksjoner der man 
kan innrede de akkurat slik som man ønsker.
Disse leveres i noen forskjellige størrelser og har 
innlagt vann, strøm.
 

Besøkte Trond under bygging av sin mancave og 
jeg må si jeg ble imponert over planer og hvordan 
fremgang har vært siden han overtok.
Trond måtte flytte ut fra sin andre plass så her er 
det stablet fra gulv til tak under byggeprosessen, 
men ting går rette veien.
Siden gulvet har støpt såle bestemte Trond seg for 
å legge fliser, dette er gjort nesten over hele gulvet, 
kun de siste 2-3 meter gjenstår, men det kommer 

til å bli gjort så fort mesanin er på plass.
I første 1 etg kommer det en verkstedkrok, toalett 
og dusj muligheter.
Ikke nok med at han skal bygge mesanin, det for 
lagring av deler etc, den kommer til å bli i ett lite 
loft for å stue bort enda mer deler.
Vi snakket jo MAN CAVE, topp etasjen skal inne-
holde ølbrygging avdelingen, kjøkken krok og relax 
avdeling så her kan man virkelig slappe av etter å 
ha skrudd bil en hel dag eller brygget noen liter 
med øl.
 

Felles for disse seksjonene, er at man blir kjent med 
flere som driver andre hobbyer, laging og at man 
lager ett styre for bygget, slik at vedlikehold av bygg 
og uteområde går av en fellespott.
Dette er ganske hensiktsmessig slik at man slipper 
å tenke på slike kostnader helt alene.
Trond jobber for harde livet for å bli ferdig så vi vil 
komme tilbake med del 2 til høsten når han har 
kommet lengre slik at dere kan se hvordan det blir 
til slutt.
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Historien starter i begynnelsen på 1950 tallet. På våren i 
1954 blir jeg født og vokser opp i en familie hvor far har 
lastebil og har sin inntekt ved å ta kjøreoppdrag for andre 
mennesker og bedrifter. Min første skikkelige opplevelse 
fra barndommen når det gjelder bil er når jeg som fireåring 
er med mine foreldre til Danmark i 1958 på bilferie. Da har 
ikke far noen personbil selv, så vi får låne tante Sigrid sin 
VW-boble. Sammen med et annet ektepar til er jeg på vei 
til Danmark i min store oppdagelsesreise. Søsteren min var 
liten baby så hun fikk ikke bli med, og ble plassert hjemme 
hos en annen tante. Det som jeg husker best er hvordan det 
var å overnatte i det hvite teltet, det med en stang i midten 
og uten noen bunn, bare gress og jord å ligge på. Foreldrene 
mine har fortalt mye om turen, derfor er jeg litt usikker på 
om jeg husker det selv eller det bare er gjenfortalt så mange 
ganger. En av historiene er at det var skikkelig trangt for 
fire voksne og ett barn i teltet. Vi fikk faktisk ikke plass, slik 
at beina stakk utenfor teltduken. Da var kommentaren fra 
forbipasserende «Se de stakkars menneskene som kommer 
til å fryse i hjel».

Faktisk starter historien om min interesse for biler før jeg ble 
født, nemlig når far kjøpte sin første lastebil i 1946. Da var 
han i Stavanger og kjøpte en fabrikkny Chevrolet lastebil på 
3,5 tonn. Den ble betalt kontant (kr 8 000,-) og dette belø-
pet var da to ganger høyere enn en normal årslønn. Denne 
bilen ble brukt til å kjøre grus og singel rundt om i kom-
munen. Bilen var utstyrt med tipp, men de hadde ikke noen 
hjelpemidler til å laste lasset med. Derfor måtte all massen 
løftes opp med spade på lasteplanet. Bilen var i far sitt virke 
i ca. 11 år før den ble solgt til Fiskå Bakeri hvor den hadde 
den mange års arbeid med transport av brød, før den til slutt 
havnet på Jørpeland hos en annen eier. Dessverre endte den 
til slutt på en fylling, men dagens lastebil som jeg har er helt 
tilsvarende bil, den er bygget opp på samme måte som den 
far hadde. I dag fremstår den som et fantastisk eksemplar 
takket være flott restaureringsarbeid som er utført av Rolf 
Sæbø. Bilen har fått det originale registreringsnummer 
L–11306 fra 1946 med undertekst «leievogn». Som jeg har 
sagt til mine barn, skal den aldri selges, men være en del av 
historien til familien Voster.

Ryfylke 
veterankjøretøyklubb
Hjemme hos meg.  Av Tore Voster
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Hva holder jeg på med, eller hva skulle jeg ha gjort? Slike 
spørsmål kan du stille deg når du i en travel hverdag ikke 
helt får tiden til å strekke til, eller er det kanskje omvendt, 
tiden den bare kommer og kommer til deg, og i tillegg er den 
helt gratis. Da forstår jeg det slik at dette bare gir muligheter, 
nemlig hvordan skal vi få utnytte all tiden som kommer til 
oss hver eneste dag?
Hvis du holder på med veteranbiler og har interesse for gamle 
ting, og samler på gamle ting, ja da trenger jeg ikke svare 
direkte på spørsmålet.
Største prosjektet for tiden er å fullføre restaurering av en av 
drømme bilene mine, Mercedes Benz 170SB fra 1952 med 
registreringsnummer C–114. Bilen kom fra Sverige i 1958 til 
Norge og har hatt hele sitt liv på Østlandet. Hvorfor har jeg 
en slik bil? Fordi utseende er flott, faktisk er det et karosseri 
fra 1936 som tyskerne fortsatte å produsere etter 2. verden-
skrig fordi hele landet var knust, ødelagt og det ikke fantes 
ressurser nok til å utvikle en ny biltype før i 1954.
Rolf Sæbø og jeg var en tur i Trondheim en lørdag for å hente 
en veteranbil som jeg hadde kjøpt. På veien hjemover fikk vi 
høre (se en annonse) om at det fantes en mann som hadde to 
slike biler til salgs i Valdres. Selvfølgelig ringte vi og la turen 
innom på lørdagskvelden. Helt riktig vi fant to slike og nest-
en like biler, en gammel mann som ville selge, mørkt i garas-
jen, kaffe på bordet og til slutt handel. To lykkelige Strand-
buer, to biler og mye arbeid i tiden framover. Rolf han har 
fullført prosjektet sitt, og sitter i dag med et fantastisk flott 
eksemplar en MB 170S. Hos meg har det stoppet opp, pause 
sier noen andre, men om ikke lenge er jeg plutselig ferdig. 
Det viste seg at bilen hadde altfor mye rust, derfor kjøpte jeg 
et annet ferdig sveiset karosseri som i dag står ferdig lakkert. 
Interiøret er ferdig med nytt skinn i 2 farger, motoren 

er overhalt, instrumenter skal flyttes over i nytt skall, og alle 
skruer og smådeler står merket i hver sin boks i skapene i 
garasjen. Noen flere arbeidstimer til så er vi tilbake på veien 
igjen. 
Må ikke glemme å fortelle at det var både julaften og nyttår 
på samme tid, da jeg åpnet pakken fra Tyskland med nye 
deler til bilen. Fantastisk flott krom, god kvalitet, nydelig å få 
kjenne på disse edle deler som skal pynte de siste detaljene. 
Jeg gleder meg.
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Pontiac Chieftain Catalina 1954 modell 2 dørs hardtop, 
automat og med en rekkemotor på 8 sylindere er også noe 
som jeg liker. Den kjøpte jeg for noen år siden og er den 
første eier i Norge. Mange spør hva disse strikkepinnene 
gjør på siden av bilen. Jo, det er første utgaven av parker-
ingssensorer. Alle amerikanske biler hadde hvite dekksider, 
derfor måtte de unngå å parkere inntil fortauskanten for ikke 
å ødelegge dekksiden. Faktisk gir de mye «metallyd» når de 
skraper borti kanten.Min første bil var en Morris Mini 1000 
fra 1969, og derfor måtte jeg selvfølge få tak i en tilsvarende, 
dessverre ble fargen sort, men gleden av å kjøre og kose seg 
er den samme.Litt «Harry» faktor er jeg også fan av, derfor 
ble det et impulskjøp, Volvo Amazon 4 dørs 1960 modell. 
Her har vi på plass de rette elementene, to-faget karosseri, 
senket fjærer, sportsfelger og gangster-cap.

Den bilen som jeg nyter mye glede av å eie og kjøre er 
Jaguar MK Seven fra 1952. Den er en fullblods engelsk-
mann med en sprek 6 sylinder motor, nydelig interiør med 
skinn og tre. Bilen har elektrisk overdrive, servostyring og 
trives svært godt i venstre felt på motorveien. Den har gitt 
oss mange fine turer på kryss og tvers i Norge på diverse 
veteranbil arrangementer. I tillegg har den blir mye benytte 
til kjøring av brudepar.
Når du først samler og er har interesse for gamle ting er det 
alltid en fare for at lysten til å ha mer tar overhånd. Det er 
ikke noe galt i en sunn interesse, men det krever plass og det 
er alltid noe der ute som kunne vært kjekt å ha. Som dere kan 
se er utvalget varierende og jeg er ikke i tvil om det vil det 
være i mange år fremover.



Teppeskifte i Rover P6 1970 modell
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Av Jostein Soppeland
Helt siden Roveren ble kjøpt, har det vært klart at noe måtte 
gjøres med teppene. Det er mørkrødt interiør, men teppet 
var falmet til nesten sologult på de mest utsatte stedene, se 
«før-bilde». Bilen ble solgt ny i Sverige og importert hit på 
90-tallet hvoretter den mye av tiden var lagret inne fram til 
den ble min for ca. fem år siden. Falmingen var derfor noe 
merkelig. Støydempingen utgjøres i originalutførelsen av 
en relativt tykk filt som noen steder er festet på baksiden av 
teppet og andre steder ligger løst. Det var ingen dempeplat-
er som var festet til platene innvendig. Selv om støynivået 
ikke var plagsomt før heller, syntes jeg det var riktig å nytte 
anledningen til å legge på dempeplater, særlig på de større 
flatene innvendig. Interiøret ble fjernet, og innvendige flater 
renset og avfettet med stålbørste og bremserens. Det var 
ingen rust!!
Dempeplater ble sjekket og Biltemas smeltefolie kjøpt. Den 
er 3 mm tykk og tar ikke mye plass, den er enkel å drapere 
når den varmes litt med varmepistol og den limer godt til 
underlaget.

Hattehyllen fikk først et belegg, så bakseteryggene, bak-
seteplatene og videre fremover gulvet, så senterkanalen, 
sideplatene og dørstokkene, se bildene av støydempingen. 
Det gikk med fire esker. Torpedoveggen hadde et bra til-

passet beleggskum så den er som før. Motorlyden fra disse 
bilene er jo uansett som musikk! Det er ikke viktig å dekke 
hele arealet med dempeplater så platene er relativt grovt 
tilklippet med en stor saks.

 Teppet, som er mest ull og noe kunststoff, ble kjøpt fra 
Coverdale i England. De averterer med ferdig tilskåret tepper 
til utallige biltyper. Pris i underkant av 4000 kr + frakt og 
moms. Opplegget deres var bra med hurtig levering og bra 
teppekvalitet. Teppet er noe grovere i strukturen enn origi-
nalen. Det er veldig stivt og tilnærmet umulig å drapere over 
ujevne flater. Det er laget med glassfiberlignende vev under. 
Dette er belagt med et gummimateriale. Det ser ut til å være 
vanntet Det er ingen formstøpte deler og både den 20mm 
tykke filten som ligger under teppet, og selve teppedelene var 
altfor store og måtte klippes til. Filten ble limt til underlaget 
med unntak av selve gulvet hvor de ferdigsydde teppemat-
tene hadde filt på undersiden. Helt framme i dørstokken ved 
framdørene går teppet noe oppover døråpningen, og fram 
på innsiden av innerskjermen. Her var det sydd fasong på 
teppebiten. Den passet på ingen måte og måtte sprettes opp 
og sys på nytt. Resultatet av teppebyttet er tilfredsstillende 
med bra farge.Se «etterbildet». Det var betydelig mer arbeid 
å tilpasse og montere teppebitene enn når en kan legge ned 
et formstøpt teppe.  Har så lyddempingen hatt en virkning? 
Her ikke kjørt så mye etter at jobben var ferdig, men radioen 
høres helt klart bedre. Ellers er det jo vindsusen som er størst 
bidragsyter til støy når en kommer opp i hastighet.



JUNI:

17-19.juni: 30-års Jubileumstreff SRVWK, Ølbergtunet. 
17-19.juni: Stjernetreffet, Lyngdal, Mercedesklubben
17-19.juni: Westfjord Brit Bike Rally, Eidfjord
18.juni: Vestlandstreffet i Haugesund. 
25.juni: Sjøormløpet i Seljord
28.juni: Medlemsmøte GBV med gratis grillmat på 
              Særheim

JULI:
1-3.juli: Skogsløpet, Magnor Travbane
16.juli: Gladløpet, Stavern
16.juli: Setesdalstreffet, Rysstad. Arr: AMK
17.juli: Åseralmarkedet, Åseral. Arr: AMK
28-31.Juli: Ringkjøpingsløpet, Danmark

AUGUST:
6.August: AMK’s hovedløp
20.August: Rally Bryne 2022, se info side 22
20.August: Birkelandsmarkedet, Birkeland. Arr: AMK
21.August: Hafrsfjord-dagen, Sola Flymuseum
27.Aug: Ryfylkeløpet 2022. 
28.August: Motorhistorisk Car Show, Bryne
30. August: Medlemsmøte GBV, Særheim kl.19. 
   Tema lakkering v/Espen Haarr og Bjørn V. Johannessen

SEPTEMBER:
3.September: Antik & Delemarked høst, Særheim
17.September: Ekeberg Høstmarked
23-25.September: Motorama 2022, Stavanger Forum
27. September: Medlemsmøte GBV, Særheim kl.19
      Tema restaurering av MB v/Leif Skare

Returadresse: Gammelbilens Venner 
v/ Elisabeth Michaelsen
Niels Juelsgate 22
4008 Stavanger

TERMINLISTE SOMMER 2022
Her er en oversikt over aktiviteter sommer 2022. Det tas forbehold om endringer på datoer. 
Terminlisten inneholder aktiviteter arrangert av Gammelbilens Venner(GBV), Norsk Veteran Mo-
torsykkel Club Avd. Sør-Rogaland (NVMC), Ryfylke Veterankjøretøy Klubb (RVKK) og Sør-Ro-
galand VW Klubb (SRVWK). 
Terminlisten innholder også andre lokale og nasjonale arrangementer som kan være interessante for 
klubbenes medlemmer.

Husk også Onsdagsturene med Cab&Co hver onsdag kl.18. Oppmøte på Optimera Sandnes, samt 
åpent museum/søndagskafe hver søndag kl.12-15 på Særheim. 
Nytt for året er også torsdagsturer fra Særheim. Disse starter kl.18, info blir sendt ut på Gnist


