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Vi er kommet inn i den delen av året hvor de fleste har 
parkert sine kjøretøy for vinteren, og har begynt på retting 
av de småtingene som ble oppdaget under bruk i løpet av 
sesongen. Det er en god følelse å få gjort unna forefallende 
vedlikehold, og kjenne på at nå er doningen klar for neste 
sesong.
Bakerst i bladet finner du terminlisten for neste år.  Som 
dere ser er det også til neste år lagt opp til et rimelig høyt 
aktivitetsnivå.  Vi vil gjerne tilby medlemmene en variert og 
innholdsrik terminliste, men alle disse aktivitetene krever 
en innsats for å gjennomføre på en god måte. Nå har vi fått 
etablert en turkomite som består av Ole Christian Simonsen, 
Arthur Fjermestad, Cato Roland og Mons Haarr i tillegg har 
Per Nysted tatt hys på å arrangere løp i sesongen, det første 
går den 19.April, nærmer invitasjoner kommer etter hvert.
I 2024 er klubben 50 år, en anledning som vi vil feire på 
behørig vis.  Og som dere ser i listen vil vi, i august, gjen-
nomføre et såkalt «Testløp» for Jubileumsløpet som kommer 
til å bli avviklet som Vestlandstreff i 2024.  Vi ønsker derfor, 
allerede nå, å sette sammen en komite for arrangementet i 
2024, som og vil få testet ut sine planer vedrørende løp og 
fest i august 2023.  Vi ser for oss en komite bestående av 
5 personer som vil få frie tøyler til å planlegge en opplev-
else for alle deltakerne og som det vil gå gjetord om i lang 
tid etterpå.  Oppgaven vil være konkret knyttet til disse to 
arrangementene, et i 2023 og et i 2024. Det er egentlig hyg-
gelig å kunne jobbe sammen om noe som skal bli en opplev-
else for andre, og med denne henstillingen ber vi om at du, 
gjerne sammen med en vennegjeng, tar kontakt med post@
gammelbilen.no eller telefon 930 46 163 så kan vi finne ut av 
hvordan veien skal gå videre. I tillegg til denne «Jubileums-
komiteen» har vi behov for å etablere arbeidsutvalg for noen 
av de faste oppgavene som går igjen hvert år.  
Særheimsmarkedet har blitt et fast innslag to ganger i året.  
Her skulle vi hatt tre-fire mann som kunne ha jobbet med 
tilrettelegging, annonsering og selgerkapring fram til marke-
det går av stabelen neste gang den 13.05.23, og føre arbeidet 

videre gjennom de påfølgende markedene.  Dugnadsgjengen 
stiller opp når markedet skal avholdes, men noe må gjøre 
forarbeidet, holde i trådene og styre den gjengen som stiller 
selve dagen. Har du lyst å være «Markedsgeneral» så få med 
deg et par tre personer som kan jobbe med Særheimsmarke-
det, vi ønsker vekst, det gir gode inntekter spesielt på pøl-
sevogna!!  Dere stiller ikke på bar bakke det finnes allerede 
et grunnlag som det kan jobbes videre med.
Så til slutt, vi har deltatt med varierende hell på messer. 
Styret har besluttet at vi skal fortsette med 3 av disse dvs. 
Autopia Expo i april, Motorhistorisk Car Show hos Bryne bil 
i august, og Motorama i september.
Vi trenger en «Messegeneral» som kan utvikle vår deltakelse 
på disse arrangementene. Vi har etterhvert et bra messetelt, 
men mangler et enhetlig innhold.  Vi må få fram et budskap 
som gjør det fristende for messetilskuere å bli medlem hos 
oss, og skaffe kontakter som vi siden kan henvende oss til 
om medlemskapets fordeler.  Kan du tenke deg denne op-
pgaven så hører vi gjerne fra deg.  
Det og lov å komme med forslag om andre i klubben som du 
mener ville kunne være egnet til de oppgavene vi søker folk 
til!
Det kan se ut som et ork å ta fatt i disse oppgavene, men når 
en gjeng har samlet seg og gruppearbeidet har startet, så er 
det kun positive opplevelser med å delta!!
                                                                            Mvh. Leif

Nå er årets siste utgave av Spilehjulet her, med reportasjer 
fra treff og utstillinger i inn- og utland. Danmark og Tys-
kland er populære turmål for norske kjøretøy-entusiaster, 
og i denne utgaven finner du flere treff-reportasjer fra våre 
hyggelige naboer i sør. Kjekt å se at Odd Arild Sundsteigen 
tar opp igjen den gode tradisjonen med å arrangere klubb-tur 
til Danmark fra neste år. Info om turen og påmelding finner 
du på side 16 i dette nummeret. 

Det kom en ny forenklet ordning hos Vegvesenet i høst 
om midlertidig avregistrering av kjøretøyer. De fleste har 
kanskje fått denne med seg, men du kan altså nå avregistrere 
et kjøretøy uten å måtte levere inn skiltene i den perioden 
kjøretøyet er avregistrert. Denne ordningen er høyst aktuell 
for sesongkjøretøyer som veteranbiler, bobiler og MC, og 
man kan spare noen kroner i forsikring og trafikkforsikring-

savgift. Det man imidlertid må 
huske på er å kontakte forsikri-
ngselskapet og sjekke at kjøret-
øyet ikke er helt uforsikret. Når 
du avregistrerer kjøretøyet ditt, 
blir både ansvarsforsikring og
trafikkforsikringsavgiften auto-
matisk sagt opp. Har du andre 
forsikringer, som brann- eller 
tyveriforsikring, anbefales det at 
du kontakter forsikringsselskapet 
ditt for å avklare hvilke forsikringer som fortsatt skal 
være aktive. Det er viktig at kjøretøyet har en form lager-
forsikring, slik at du er forsikret mot brann, tyveri, hærverk 
eller andre uheldige ting som kan skje. Du finner info om 
ordningen og kan også utføre avregistreringen på nettet, på 
vegvesen.no. 
Ha en god jul og en fin vinter!

Hilsen Øyvind
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VETERANBILDAGENE PÅ LUNDE I TELEMARK

Vi var den 17/9-22 en tur til Lunde i Telemark, på den 
årlige veterandagen. Der var det oppstilt kjøretøyer fra 
svunnen tid og nesten frem til år 2000…
Det var også noe innslag med redskap som gikk på 
bensin, bla motorsager, plenklippere og noe heiseinnret-
ninger. En av de store øyeblikkene var da de fyrte i gang 
en stjernemotor som en gang har stått i et fly…
Vi var heldig med været og publikum koste seg, og det 
ble solgt mat og drikke.
Dette kan anbefales, vi kommer nok tilbake ved en 
annen anledning.

Tekst & Foto: Lars Flatekvål



Spilehjulet nr.4-2022                                                                                                                          Side 5

Mange fine nyttekjøretøyer på Veteranbildagene i Lunde; Scania-Vabis, Commer og Bedford var noen av dem

Traktor med litt ekstra motor... Flott Toyota Crown stasjonsvogn
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Fra gamle dager

Over: Sedan-Holdeplassen i Eiganesveien i Stavanger, ca. 1930

Over: 1946-48 Dodge. Spesialbygget sporvogn for NSB. Bildet skal være tatt ved Grovane, Vennesla
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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.

TA VARE PÅ 
DET DU HAR

GJØR DET SELV!
Fluid Film-pakke med 
trykkbegerpistol TB301. 
Det du trenger for å antirust-
behandle 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.

Basert 
på lanolin 
“ullfett”  

139,-
2695,-fra 99,-

BILKONTROLL.NO
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FREDERICIA 2022

BILER VI LIKTE!

Tekst&Foto: Kjetil Fuhr

Noe som er morsomt når man drar på arrangementer i andre 
land, er å se på både forskjeller og likheter innenfor de 
respektive lands motorhistoriske miljøer i forhold til hvordan 
vi driver på her til lands. Det er forskjellige måter for sosiale 
sammenkomster, forskjellige typer kjøretøy som viser tilbake 
på hvilke modeller og utførelser som har blitt benyttet i 
landet man besøker, og også hvordan den motorhistoriske 
arven blir håndtert der vi befinner oss. Jeg har vært på mange 
møter i lag med våre søsterorganisasjoner i fra de andre 
nordiske landene tidligere, og erfarte da at selv om vi driver 
med den samme hobbyen så var det forskjellige utfordringer, 
arbeidsforhold og aktivitetsnivå i de forskjellige landene.

På høstens marked i Fredericia så var det mange flotte biler 
utstilt, en del av de var for salg, og det må erkjennes at det 
var flere biler der som jeg svært gjerne skulle sett plassert i 
min egen garasje. Alt i fra en Ukrainsk Zaporotzje Jalta i fra 
1967, til en 1933 Chevrolet Roadster med svigermorsete, en 
nydelig Renault 30 og en smellvakker Lancia Flavia. Også 
Morris Minor! Minoren har alltid vært populær i Danmark, 
det var en modell det gikk flust av i min barndom, og strengt 
tatt så burde jeg få meg en Minor, de er noen utrolig sjarmer-
ende biler!
Jeg tok en del bilder for å vise noe av utvalget, jeg lar bild-
ene tale for seg selv!

Fiat 131 Mirafiori Renault 30

Bedford
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Stig Bjørvik foran Oldsmobile Curved Dash Chevrolet Master 1933

Lancia Flavia Nydelig Opel Rekord P2

Jowett Javelin Fiat 850

Vauxhall Victor 1961 Jaguar Mk. IX
                                                                    Forts. neste side
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Over: 1967 Jalta.    Under: Taunus fra 50 tallet Over: Minor!       Under: T-Ford
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LUNDØ CLASSIC TREFF
Tekst& Foto: Lars Flatekvål

Vi var en tur den 10 september nede i DK på Lundø Classic 
Treff, som ligger nede ved Limfjorden, litt nord for Viborg. 
Dette er et arrangement som har foregått i mange år, og 
samler mange biler og folk fra store deler av Danmark. Der 
var det samlet mange typer biler, motorsykler og annet rart 

med motor og hjul. Vi vil tro at det var nærmere 500 kjøretøy 
tilstede. Vi var heldig med været, og det var satt opp noen 
boder for stumpemarked og annet salg.Stor pølsevogn var 
også på plass, og der var lang kø..
Vi var der som eneste Duett, og den fikk godt med oppmerk-
somhet..
Vi kommer nok igjen ved en senere anledning.
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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

Kortreferat fra styremøte 
20. september 2022 kl 18.00. 
Særheim

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

Sak 35-09/2022: Godkjenning av 
referat og kortreferat fra styremøte 16 
august. Godkjent.

Sak 36-09/2022: Økonomi v/Frode.
Frode har vært i kontakt med SR-bank 
og fått tilbud på bedre rente på inn-
skudd.

Sak 37-09/2022: Varmepumpe / venti-
lasjon v/Einar.
Der er signaler om at regjeringen kom-
mer med økonomisk støtte til museer til 
innkjøp av varmepumpe. Vi venter og 
ser hva som kommer før vi bestemmer 
noe. 
Dårlig luft på siste medlemsmøte. Mon-
tere «propell i taket». 

Sak 38-09/2022: Erfaringer fra «Rally 
Bryne». Se eget skriv. 3 nye medlem-
mer. Mons foreslo at hele overskuddet 
på kr 13.000.- går til Norsk Folkehjelp 
avd Jæren. Vedtatt. 

Sak 39-09/2022: Erfaringer fra Moto-
rhistorisk Car Show 2022 (Bryne Bil).
6 nye medlemmer. Stilte med blått 
telt fra GBV. Mye besøk. Leif savnet 
plakater inni teltet som forteller mer om 
klubben. Kom med forslag hva vi kan 
profilere oss med. 
• LMK forsikring
• Kunnskap og stort nettverk 
• En rekke bedrifter som gir 
avslag
• Spennende medlemsblad
• Arrangerer løp/turer
Vi ønsker å være med hvis de fortsetter 
arrangementet. 

Sak 40-09/2022: Erfaringer fra Særhe-
im marked. Altfor få hjelpere. Avlast-

ning i billettsalget til museet. Flere til 
pølsesalg. En på kjøkkenet som koker 
kaffe. Vellykket arrangement. Frode tok 
inn standleie og noterte epost adresser. 
Positivt med teltet på plassen oppe utfor 
museet!

Sak 41-09/2022: Erfaringer fra «Klepp 
24». Fiasko-opplegg iflg Mons. Bare 10 
biler ble stilt ut 

Sak 42-09/2022: Erfaringer fra 
«Tronåsen Grand Prix». Testløp som 
kan selges videre til motorklubber. Max 
30 biler. Region Stavanger har insta-
gram konto som det ble lagt ut bilder 
på. 

Sak 43-09/2022: Terminliste Våren 
2023. Hvert styremedlem kommer med 
forslag til tema på medlemsmøtene.
Styret jobbet godt med terminlisten. 
Fortetter på neste styremøte med denne. 
Kan vi få til en løpskomitee???!!!!!!! 
Noen som melder seg og vil være 
med????
Ta kontakt med Leif på post@gammel-
bilen.no

Sak 44-09/2022: Facebook siden til 
Gammelbilen og Vennelaget.
Leif inviter Espen til å kunne bruke 
facebooksiden til Gammebilens Venner 
Rogaland Bilmuseum. Espen legger ut 
aktiviteter fra museet. 

Sak 45-09/2022 : Grøtfesten 3. desem-
ber. Invitasjon med påmelding. 
Odd Erik lager invitasjon. Leif legger ut 
på Gnist

Sak 46-09/2022: «Youngtimer». Dato 
for møteinnkalling og hvem vi inviterer
Styret foreslo navn på yngre medle-
mmer som  kontaktes av Espen og 
inviteres til møte. 
Hva kan ungdommene bidra med, hva 
ønsker de å gjøre, hva kan vi tilby?

Sak 47-09/2022: Eventuelt.
Odd Erik tok opp problemer med god 
lyd og skikkelig mikrofonanlegg. Frode 
undersøker.
Elisabeth informerte om at kontingent 
for 2023 blir sendt ut i begynnelsen av 
januar.

Neste styremøte 1. november kl 18.00
Møtet hevet kl 21.10

Elisabeth Michaelsen, referent
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Korteferat fra styremøte 1. november 2022 kl 
18.00. Særheim

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

Sak 48-11/2022: Godkjenning av referat og kortreferat fra 
styremøte 20. september. Referat og kortreferat godkjent.
Tidligere saker: Regning asfaltering, Sendt Geno og deles 
med en halvpart på hver. 

Sak 18-05/2022: Container Bråstein. Tømt. 

Sak 26-08/2022: Salg av kjøretøy. Bud på Opel og Rover.
 
Sak 37-09/2022: Varmepumpe. Propell i taket? Einar kjøper 
en og monterer. 

Sak 44-09/2022: Facebook siden til Gammelbilen og Ven-
nelaget. Behandles sammen med sak 50-11/22022 på neste 
møte.
   
Sak 49-11/2022: Økonomi v/ Frode. Alle biler i museet har 
betalt leie. Gikk gjennom strømregninger for de siste 6 mnd. 
Enorm økning i forbruket. GBV får ca kr 5000.- i strømstøtte 
for 3 mnd.

Sak 50-11/2022: «Årsmelding» fra Vennelaget Gammelbil 
og kaffi. Saken utsatt til neste styremøte. 
Leif sender ut invitasjon om å komme med forslag til komité 
medlemmer. Turkomité, festkomité og arrangementskomité.
(Elisabeth rydder i bøker og blad)

Sak 51-11/2022: Endelig forslag til terminliste januar til 
september. Espen tar kontakt og henstiller til Ole Christian 
at en av onsdagsturene i mnd er med damer og noe annet enn 
garasjebesøk. 

Klubbene som leier lokalet blir invitert til å være med på å 
arrangere Særheim-marked.

Sak 52-11/2022: Youngtimer forum. Espen orienterer.
Espen har vært i kontakt med en del ungdommer som skal 
treffes og jobber videre med gruppen. 
    
Sak 53-11/2022: Gjennomgang av utstillingen i museet
Espen vil skifte ut en del biler i juni, kontakter eiere.  

Sak 54-11/2022: Skal vi bruke Renault reklameskilt som 
Kjetil Fuhr kom med? Styret synes skiltet er for stort, og 
takker nei 

Sak 55-11/2022: Ny logo til 50 års jubileum. Elisabeth tar 
kontakt med designer og innhenter forslag

Sak 56-11/2022|: Bekledning. Venter med bestilling til evt 
ny logo

Sak 57-11/2022: Annonsesalg 2023. Utsettes til neste møte.

Sak 58-11/2022: Høyttaler anlegg. Frode fremla forslag på 
høyttaler- og mikrofonanlegg.  

Sak 59-11/2022: Hjemmesiden og oppdatering.
Espen tar kontakt med Vidar ang oppgraderinger. 

Sak 60-11/2022: Eventuelt. Espen har fått mail fra medlem 
med forslag til en del endringer. Styret tar forslagene til 
etterretning.
Bredbånd. Styret diskuterte muligheten.  Frode sjekker priser
Innkalling årsmøte i Spilehjulet nr 4. 
Info valgkomite, Elisabeth sender til valgkomiteens formann. 

Møtet hevet kl 21.00
Neste møte 17. januar kl 18.00

Elisabeth Michaelsen, 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.

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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Innkalling til årsmøte i Gammelbilens Venner/Rogaland Bilmuseum
28. februar 2023 kl 19.00

Sted: Rogaland Bilmuseum, Postvegen 212, Klepp stasjon
Saksliste:
1. Styrets leder ønsker velkommen
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av referent og 2 til å underskrive protokollen
5. Regnskap for 2022 v/kasserer
6. Årsmelding for 2022 v/sekretær
7. Innkomne forslag
8. Valg v/valgkomiteens leder
9. Valg av 2 representanter til valgkomiteen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 20. januar 2023. 
Forslag sendes til post@gammelbilen.no.

Forslag til nye styremedlemmer kan sendes til valgkomiteens formann 
Rune Omarstrand runejarl@yahoo.no

Medlemskap for 2023 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet
Kontingentkrav blir sendt ut i begynnelsen av januar

Velkommen!   Mvh Styret v/leder Leif M Skare

Gammelbilens Venner inviterer til Danmarkstur i tidsrommet 3.juni til 11.juni. Det har blitt noen 
år siden sist, flere har etterspurt tur til Danmark og da kan vi jo ikke si nei til det. 

Vi har lagt opp til 8 dagers tur slik at vi får med oss mye. Vi vil som vanlig bruke flotte veier med 
liten trafikk slik at vi får mulighet til å holde oss samlet. Det blir 8 overnattinger med to plasser som 
har 2 overnattinger. Ruten for denne turen er lagt opp til at vi får se plasser som vi ikke har vært på  
under tidligere turer. Vi vil denne gang ta turen over til den flotte øya Samsø, her blir vi i 2 dager. 
Vi vil også ha 2 dager i Ribe området i syd Jylland.  Som vanlig vil det bli lagt inn besøk på både 
bilrelaterte steder og andre interessante plasser, slik at det blir noe både for herrer og damer. 

Ruten blir slik: 

Avreise fra Kristiansand 3.juni, overnatting i Tylstrup til 4.juni. Fra 4.juni til 5.juni overnatting i 
Ry området. Deretter tar vi oss over til Samsø og blir her i 2 netter. Fra Samsø reiser vi Skander-
borg for overnatting. Deretter blir det 2 netter i Ribe området. Lørdagen drar vi nordover mot Ål-
borg og blir her til avreise fra Hirtshals  til Kristiansand på søndag. 

DET ER BEGRENSET MED PLASSER, VI HAR SATT ET MAX PÅ 15 BILER, det blir 
første mann til møllen prinsippet. Begrensningen ligger i hotell kapasiteter og sikkerhet under 
transport. 

For at vi skal få booket hoteller så trenger vi rask bindende påmelding til mail mga58@lyse.net eller 
på mobil 45 41 64 36    Det vil straks etter påmelding bli sendt ut et skriv med info om fergebestil-
ling  og andre nødvendige opplysninger. Vi vil også ha et infomøte i januar 2023 for de påmeldte. 

Priser for ferjer og hoteller er ikke klar, men det har vært prisstigning i Danmark og. 
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Hegre Arena
Gamleveien 81 Sandnes

De beste med det meste…..
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MOTORAMA STAVANGER 2022

Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål

Årets Motorama utstilling fant sted 23-25.september, og var 
i år flyttet fra Sørmarke Arena til Stavanger Forum. Et klokt 
valg av arrangør AmCar Rogaland, den nye lokasjonen på 
Tjensvoll har mer plass og mye bedre adkomst og parkering-
smuligheter enn Sørmarks Arena. 
Nærmere 300 biler, motorsykler, båter og andre utstillingsob-
jekter kunne nytes av publikum denne helgen.         

Utstillingen favnet bredt, enten man liker kjøretøyer på 
2 eller 4 eller 8 hjul, nytt eller gammelt, stort eller smått. 
Motorama viste kjøretøyer fra 1913 opp til helt nye biler, 
hovedvekten var naturlig nok på amerikanske biler. Gammel-
bilens Venner hadde ikke egen stand i år, men flere av våre 
medlemmer hadde sine kjøretøyer utstilt.
I april ble Autopia Expo arrangert i Stavanger Forum, en an-
nen stor utstilling med litt annen tilnærming enn Motorama. 
Det er definitivt rom for begge, to store utstillinger hvert år 
kan vi kjøretøyentusiaster leve veldig godt med!
På de neste sidene er et lite utvalg av det som ble vist frem.

Til høyre: Tore Vosters nydelige 1972 Mercedes Benz 300 
SEL 4.5L. Hollywood skuespiller og Oscar-vinner Walter 
Matthau skal være tidligere eier av denne bilen.
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MOTORAMA STAVANGER 2022
Rå muskelbil; 1968 Ford Mustang Shelby Cobra GT500. Eier er Jonny Heldenius
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Øivind Selvigs 1937 Bugatti T57 Ventoux, en bil med kjent norsk historie. Kommer mer 
om denne i neste nummer av Spilehjulet.

Ole Rørviks 1977 VW 
Golf GTI er finere enn 
fabrikksny...

70-talls Granada / Consul er i vinden igjen
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Freia-bilen, 1913 Renault BC. 
Kjell Ivar Haltvik har gjort en 
enestående innsats med restaurerin-
gen av dette viktige kulturminnet

Avdøde Kristian Utviks 
A-Ford og Opel Super 
Six er fremdeles i fam-
ilien Utviks eie.

Kåre Slettebø stilte ut sin 1966 BMW R-27 på 
NVMC sin klubbstand.

En av Norges mest ikoniske custom-biler gjennom tidene. 
Einar Valsjø’s Corvette Mako Shark med kunstlakkering på 
høyt nivå.
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FREIA-BILEN: En kulturhistorisk bragd!
En av hovedattraksjonene på årets Motorama utstilling var 
dette klenodiet i sjokoladebrunt, messing og krom. Kjell Ivar 
Haltvik fra Levanger klarte det som mange andre hadde gitt 
opp, nemlig å restaurere og bygge opp denne 1913 Renault 
BC som Freia Chocoladefabrik i sin tid brukte til å kjøre ut 
sine søte fristelser rundt om i Kristiania. Freia hadde 3 slike 
varebiler (se bilde under) som fikk bygget sine karosserier 
hos AS Auto. Denne bilen ble brukt av Freia frem til 1931, 
da ble karosseriet avmontert og trolig flyttet over på en 
annen bil. Resten av bilen ble gitt til Norsk Teknisk Muse-
um, som lagret den frem til 2003. Da fikk Kraft Foods, som 
på dette tidspunktet eide Freia, overta bilen igjen for å få 
den restaurert. Dette prosjektet ga de fort opp, noe også flere 
påfølgende eiere gjorde. Det var først da Kjell Ivar Haltvik 
overtok prosjektet i 2016 at det ble fart i sakene. 

Han har lang erfaring med restaurering av eldre kjøretøyer, 
og har brukt nærmere 3000 timer i løpet av 4 år på å sam-
le, restaurere, og lage manglende deler. Karosseriet måtte 
bygges helt fra bunnen på det restaurerte chassiset. Et stort 
prosjekt i seg selv har vært å få laget Freia-storkene og annen 
utsmykning på bilen. Alt dette er støpt i messing og forniklet, 
en utrolig omfattende og ikke minst kostbar jobb!
Heldigvis har Haltvik fått noe økonomisk støtte til prosjektet, 
og er den første som har fått midler fra Kulturminnefondet til 
restaurering av et motorkjøretøy. Dette var en viktig milepæl 
for bevaring av rullende kulturminner, og det er nettopp slike 
prosjekter som dette motorhistorisk viktige objektet slike 
støtteordninger er beregnet på. Og med et fantastisk resultat 
som er til glede for hele veteranbil-Norge!

Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål

                  Utgangspunktet var dette ...                                       Nydelige detaljer i messing og fornikling          
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NORSK VETERAN MOTORSYKKEL CLUB  
AVD. SØR-ROGALAND

LEDERS LILLE HJØRNE

PLANER FOR NESTE ÅR.

I 2023 er det 30 år siden at lokalavdelingen vår ble stiftet, og 
det har vi tenkt å markere. Først og fremst ved å arrangere et 
jubileumstreff, og siden vi har svært gode erfaringer etter å 
ha arrangert 2 Skogsløp i Sirdal med Sirdal Høyfjellshotell 
som base, så har vi landet på at vi vil legge vårt jubileum-
streff dit, nærmere bestemt i Pinsen 2023, så sett av Pinsen 
allerede nå, da skal vi til Sirdal og feire oss selv. Programmet 
er ikke fastlagt enda, men vi lover et hyggelig treff med det 
som tegner til å bli en spennende fellestur på flotte veier 
innover fjellet. Også planlegger vi å legge et årlig treff til 
Sirdal i årene framover, og vi mottar gjerne gode forslag til 
navn på vårt framtidige avdelingstreff som enn så lenge går 
under navnet Sirdalstreffet. Men altså, først skal vi jubilere!!
Vi er også blitt forespurt av Sentralstyret i klubben om å 
være vertskap for neste års Generalforsamling, og det har vi 
takket ja til, så andre helgen i mars så avholdes hovedklub-
bens Generalforsamling på Rogaland Bilmuseum.
Første helgen i februar legger vi opp til ny busstur med 
Ingvars Reiser, og denne gangen går turen til Bremen Classic 
i Tyskland, og vi reiser i lag med hele det Motorhistoriske 
miljøet tilknyttet Særheim. Bussen har 50 plasser så her gjel-

der det å være tidlig ute med å 
melde seg på dersom en ønsker å 
besøke en stor messe med både 
utstilling og salg av kjøretøy, samt mange forhandlere av 
deler og utstyr til våre gamle kjøretøy.
Mopedløp! Vi har tatt mål av oss til å få sparket i gang et 
mopedløp her på Jæren neste år, og tanken er at dette skal bli 
en årlig happening. Dato er ikke fastsatt enda, men vi tenker 
på tiden etter skolestart, sent august/tidlig september, og 
både start og mål vil bli lagt til Rogaland Bilmuseum. Jeg har 
vært i kontakt med lokalavdelingen av Norsk Tempoklubb, 
de er en svært naturlig samarbeidspartner og det er på høy tid 
at vi som driver med gamle motoriserte tohjulinger begynner 
å skape noe i lag! Løype er heller ikke fastlagt enda, men vi 
skal legge ruta slik at vi passerer Revtangen, og navnet på 
løpet vil også bli Mopedløpet Jærens Rev. Det arbeides med 
å få laget en løpslogo med en Rev sittende på en gammel 
Tempo moped, det synes vi vil passe fint. Vi stiller 2 krav, 
deltakende mopeder skal være registrert, og det skal be-
nyttes godkjent hjelm. For å oppmuntre til bruk av eldre og 
originale mopeder så vil premiering legges opp deretter, og 
våre ungdommer på sine EU mopeder vil også være hjertelig 
velkommen til å delta, det er her rekrutteringsgrunnlaget 
vårt befinner seg! Informasjon om arrangementet vil komme 
fortløpende når det foreligger, men det er allerede nå tid for 
å få gang på den gamle mopeden som står innerst i kjelleren, 
eller for å se seg om etter passende doning.  Kreativitet og 
livsglede vil være hovedfokus for dette arrangementet, det 
kan fort bli veldig kjekt!
Det var litt om det som vi jobber med. Jeg vil oppfordre 
alle medlemmene til å følge med på SMS og Facebook, still 
opp på klubbkveldene, tradisjonen tro så blir det julegrøt på 
Desembermøtet, utlodning og filmsnutt med vår evigunge 
filmhelt Per Nygaard!
Vi ses!
Kjetil Fuhr, leder NVMC Avd. Sør-Rogaland.
 

MOTORAMA 2022
Norsk Veteran Motorsykkel Club hadde egen klubbstand på 
Motorama utstillingen i september. Med mange fine utstill-
ingsobjekter fikk klubben promotert seg bra.
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FREDERICIA STUMPEMARKED
HØSTMARKEDET

Sist vår var vi en god gjeng på busstur til Fredericia og 
stumpemarkedet som arrangeres der hver vår og høst. Det 
syntes undertegnede og Stig Bjørvik var så artig, så vi tok 
like godt og bestilte hotell og ferge også til høstens marked, 
og siden jeg har en Ford Transit med stor motor og mye 
plass, så ble det den bilen som ble valgt til turen.
Sist så gikk fergen i fra Risavika torsdags kveld med 
ankomst Danmark fredags morgen. Høstens rutetabell var 
endret så det ble å kjøre ned til Kristiansand natt til fredag, 
for så å kjøre om bord i hurtigfergen der. Og bare for å gjøre 
det ekstra spennende så var E-39 nattestengt i forbindelse 
med opprydding etter steinras på Sira, så da valgte vi å kjøre 
RV 44 til Flekkefjord og ta inn på E-39 derfra videre til 
Kristiansand. RV 44 via Sokndal og Jøssingfjord er artig å 
kjøre med motorsykkel og litt mindre artig å kjøre med bil, 

og nattestid er det lurt å holde fornuftig tempo og oppmerk-
somheten oppe, fordi det er mye vilt langs veien og de dyra 
følger ikke trafikkreglene for å si det slik. Og i Åna Sira kom 
det hoppende et nydelig rådyr like foran bilen, et vakkert 
syn men altså ikke noe vi vil pleie intim omgang med, men 
takket være de før beskrevne forholdsregler så gikk det bra, 
og vi fikk en god opplevelse i stedet for et skadet dyr og 
ødelagt bil.
Fergeturen ble tilbrakt sovende i hver vår liggestol, og vel 
ankommet Danmark så svingte vi etter en stund av motor-
veien og benyttet mindre trafikkerte veier som både bød på 
mye spennende å observere og andre tilbud med tanke på 
næringsinntak enn det bensinstasjonene langs motorveien 
har å by på. Det ble en rolig aften med middag på hotellet 
før sengene ble inntatt for å kunne stille frisk og opplagt på 
lørdagens delemarked. Det viktige å huske på her er gode 
sko, romslig ryggsekk og kontanter, da det ikke er minibank 
inne på messesenteret. I fra 1 november i år så skal norske 
Vipps og danske og finske mobilpay samkjøres slik at vi kan 
betale med Vipps også i disse landene, men stumpemarkedet 
var i Oktober og følgelig så var ikke ordningen oppe og gikk 
enda.

Fant vi da noe som fristet på markedet? Vel, for meg som er 
storsamler av gammelt leketøy generelt og modellbiler og 
modellbiltilbehør spesielt, så var det mye flott å handle. Det 
ble i alt 5 forskjellige garasjer/bensinstasjonsmodeller i fra 
danske Tekno, og ikke minst en modell av Opel Super Six, 
jeg er alltid ute etter modeller av de bilene jeg selv har i min 
kjøretøysamling. 

Nydelig Husquarna lettvekter.

Fin liten knallert.



Spilehjulet nr.4-2022                                                                                                                          Side 26

Og så det viktigste av alt, møte med likesinnede folk, det blir 
det veldig fort trivelige samtaler og nye vennskap av, og det 
er en bonus som vanskelig lar seg beregne i kroner og øre. 
Og siden vi her i NVMC Avd. Sør-Rogaland går svanger 
med tanken på å arrangere mopedløp neste sommer, så var 
vi ikke sen om å snakke til en gjeng som gikk med noen 
flotte ryggmerker hvor det stod Æ Alsinge KnallertKlub. 
De tilhørte en mopedklubb som ble startet i 2020, og de 
arrangerer både treff og sammenkomster hvor gale mopeder 
og knallerter står i sentrum, og følgelig så ble det en riktig 
hyggelig samtale og utveksling av kontaktinfo, så nå spinner 

tankene rundt det å kjøre mopeden om bord i fergen og dra 
på knallerttreff i Danmark, det er slike opplegg med lav inn-
gangsterskel jeg elsker å være med på, det skal være gøy, det 
skal ikke være så veldig høytidelig, det skal være innenfor de 
økonomiske rammene til alle våre medlemmer, og det skal 
være skikkelig organisert uten at det skal gå på bekostning av 
kreativitet, livsglede og god humor! Det skal bli spennende å 
se hva vi kan få til her!

På markedet var det mye flotte motorsykler og mopeder/
knallerter for salg, men det gjaldt å huske på at 100 Danske 
kroner tilsvarer 140 Norske, så det var ikke alltid så billig 
som det kunne se ut som ved første øyekast. Selv så falt 
jeg nesegrus for en 52 model Diesella Knallert, det er en 
danskprodusert liten godbit med en 1 hk motor som sykles i 
gang, og som driver knallerten med en rulle som presses mot 
bakdekket. Den hadde en nydelig patina og jeg hørte tydelig 
at den ropte på meg. Problemet er at det ikke er papirer på 
disse knallertene, i Danmark er det ikke krav til registre-
ring, kun forsikring, og følgelig så blir det nærmest umulig 
å få registrert disse her hjemme. Kanskje jeg bør få meg et 
sommerhus i Danmark, knallertturer rundt om på den danske 

Vakker eldre Honda.

1916 Bown Vilkes

1952 Diesella
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landsbygden i den svimlende hastigheten av 30 km/t frister 
unektelig.
Søndag var det samme runden, først mange timer på marke-
det og innkjøp av enda mer som vi ikke kan være foruten, før 
turen ble satt nordover og til nattfergen Hirtshals – Stavan-
ger. Og til tross for lugar plassert rett over dansebaren så var 
det 2 opplagte herrer som kjørte i land i Risavika mandags 
morgen, klar for nok en arbeidsuke. Blir det flere turer til 
Fredericia? Det kan fort skje, men akkurat nå er fokuset på 

busstur til Bremen og arrangementet der i begynnelsen av 
februar neste år. Det kan fort bli like kjekt det!

Kjetil Fuhr
Skrotnisse.

Monark Knallert

Honda CX 650 Custom

          Franske Mobylette til salgs. 3500 dkr. pr. stk.                                          På utsiden stod det en Vespa Bravo Touring.
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Sør-Rogaland VW klubb 
på tur 

Tekst&Foto: Jøran Herigstad

VW venner på tur!

 Me startet turen frå Stavanger til Hessisch Old-
endorf tirsdag 21 juni med danske båden kl.20:00, 
frå Stavanger reiste:
Gisle Morten med Sofie som kartleser i sin 1961 
modell DeLuxe boble. Frå Bryne reiste Marius 
med sin sønn som kartleser i sin overraskende 
nok fungerende Karmann Ghia, i følge med Mar-
ius kjørte eg (Jøran) med min VW 1600 TL 1968 
modell.
Meg og Marius kjørte følge til Tom Ivar, en tilsyn-
elatende kort tur som blei dobbelt så lang da 

Marius skulle unngå bommer på vei inn!
Tom Ivar kjørte med sin nydelige 1961 modell 
Samba buss med sin sønn Kasper som kartleser og 
mekaniker!
På kaien treffer me på reisefølge frå haugalandet. 
De kjøre 2 folkevogner, 1 notchback og 1 buss.
Turen til Hirtshals går greit med nattbåt ned, kun 
Marius som sliter med og komme seg av og på 
båten med sin lave bil!
Første dagen går turen ner til Hessisch Oldendorf.
Folk skrøt av utvalget, ja noen nevnte faktisk det 
var hotell standard på frokosten.

Vaske kø etter en lang tur til Tyskland
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Med hetebølge i Europa så hadde me temperaturer over 30 grader. Alt for varmt, men heldigvis så var 
det badeland på treffplassen som kom godt med!
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Etter ein fantasktisk helg i Hessisch Oldendorf 
drar haugalendingene heim med Marius og Gisle 
Morten til Norge. PS! Steinar kommer seg ikkje 

lenger enn til Danmark før bilen får motortrøbbel!
Tom Ivar og eg reiser videre til treff i Belgia som 
heter EBI.

På treffet Hessisch Oldendorf blir det stilt ut fleire hundre biler i sentrum av byen, alle bilene må være 
produsert i 1967 eller eldre for og kunne stille ut

En tur på godt over 3000km, på veien kjører vi innom Wolfsburg for besøk på VW fabrikken
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Nürburgring samt Luxemburg, Frankrike før vi kommer til Belgia.

En nydelig tur som skal gjentas i 2026 når neste Hessisch Oldendorf treff skal arrangeres.
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Ryfylke 
veterankjøretøyklubb

Gørill Sundby Østerhus 
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Tillatelse av Strandbuen v/Elin Moen Karlsen for 
bruk av tekst 

Interessen for veteranbiler, og spesielt amerikan-
ske, ble vekket av at en nabo i gaten i Oslo kjørte 
Chrysler da Gørill Sundby Østerhus vokste opp. 
Da hun lette etter kjæreste på nettet, gjorde inter-
essen at hun fant seg en i Bjørheimsbygd.
Vi traff hverandre på nettet, og da jeg skrev hvilke 
interesser jeg hadde, svarte han, forteller Østerhus 
om da hun traff mannen Audun Østerhus.
Sommeren 2009 flyttet hun til Bjørheimsbygd. 
56-åringen er fødd i Nord-Norge, vokste opp i 
Oslo, og har bodd i Hønefoss og Tønsberg. Det 
måtte jo være en mann som var grunnen til at jeg 
flyttet så langt som til Bjørheimsbygd, ler hun. 
Gørill Sundby Østerhus har et år på skolebenken 
som mekaniker, så når de seks veteranbilene skal 

mekkes på, kan hun også bidra. Jeg er med på det 
jeg kan, men hvis jeg ikke kan det er jeg støttekon-
takt for Audun. Det er kjekt at vi har denne felles 
interessen og kan gjøre slike ting sammen, sier 
hun.
Hun har jobbet på Westcontrol siden februar 
2010. Omtrent like lenge som henne har hun vært 
medlem av Ryfylke Veterankjøretøysklubb.
Vanligvis når vi er ute på arrangement som har 
med veterankjøretøy å gjøre, så kjører han og jeg 
tar bilder, forteller 56-åringen.
Ble sjarmert av Morrisen
Hun var med i Ryfylkeløpet for første gang i 2012. 
Som regel kjører hun alene. Tidligere har hun kjørt 
sin buldrende Corvette, men i år var det en ikke 
mindre buldrende, oransje Mini Morris fra 1978 
med svart tak og Jägermeister-klistermerke på hun 
kjørte.

Det var interessen for veteranbil som gjorde at Gørill 
(56) kom til Strand. 
I høst prøvde hun ny bil i Ryfylkeløpet

SOM GOCART: – Bilen er så lav at det er nesten som å kjøre gocart, sier Gørill Sundby Østerhus. 
Foto: Tore Voster
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BLE STRANDBU: -  Oslo-jenta Gørill Sundby Østerhus fant kjærligheten i Bjørheimsbygd. 
Foto: Tore Voster
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Det er ikke mye som er originalt på den bilen, blant 
annet har den en større motor enn det som er van-
lig. Men den var så morsom, og vi har hatt Mini 
Morris før, så vi bare måtte ha den, ler Østerhus. 
Audun likte den også, altså, viss ikke hadde vi ikke 
kjøpt den, legger hun til.
Nå har de totalt seks veteranbiler, for dem kvitter 
seg ikke med dem de har fra før når de kjøper nye. 
Vi har tre garasjer, men har fortsatt ikke plass til 
alle bilene våre. Jeg har forresten en 1996 Kawaza-
ki 800VN, også. Vi bør kanskje roe ned å kjøpe 
gjentatte biler nå, for vi har ikke plass, sier hun.
Hvordan var det å kjøre Morrisen i Ryfylkeløpet 
sammenlignet med Corvetten? Det var omtrent likt, 
du føler du kjører gocart i begge fordi du sitter så 
lavt. Morrisen buldrer jo også like mye som Cor-
vetten, svarer Østerhus.

Kjekt å treffe folk med samme interesse
Hun synes det er like kjekt hvert år å være med på 
det lokale løpet. Det er artig; du treffer folk med 
felles interesse som deg og får se mange forskjel-
lige biler og motorsykler. I år fikk jeg også kjøre til 
Nessa, der har jeg ikke vært før, forteller veteranbi-
lentusiasten.
Det var veldig fint der, men det er jo ikke alt jeg 
får med meg når jeg kjører alene og må ha øye på 
veien, legger hun til. Hun må løse alle oppgavene 
underveis i løpet alene, siden hun kjører alene, og 
har begynt å bli en ekspert på å slå opp den berøm-
melige solstolen.
Jeg har blitt jækla god på den stolen – jeg fikk null 

poeng på den posten, ja, det gjelder jo å ha minst 
mulig poeng da, peker Østerhus på.

Arrangørene får mye skryt
Det var rundt 70 deltakere i Ryfylkeløpet i år. Ruta 
for veterankjøretøy startet og hadde målgang ved 
Hjelmeland Samfunnshus.
Klubben arrangerte Ryfylkeløpet for 11. gang. De 
har tidligere vært rundt 85 deltaker-kjøretøy.
Det kjekke med å arrangere Ryfylkeløpet er at vi 
får så mye skryt, spesielt fra de tilreisende deltak-
erne. De skryter av arrangementet, av løypen, av 
naturen og maten.
De kommer med alle superlativene du kan tenke 
deg, og når vi i tillegg får det fine været som vi fikk 
i år, kan det ikke bli bedre. Den lokale veterank-
jøretøysklubben lager en løype med nye element 
hvert år. Dette året var det Helgøy og Nessa som 
var nye mål underveis i løpet, og det fikk vi også 
mye skryt for, sier Tore Voster med smil i stem-
men.
Han er fornøyd med dugnadsinnsatsen til klubb-
medlemmene. I år leide vi inn godt dugnadsvante 
kvinner fra Hjelmeland, som ordnet opp på kjøk-
kenet. Det er ikke bare-bare når du skal servere 
mat til ca. 200 personer.
Det var det tredje året på rad at Ryfylkeløpet var 
i Hjelmeland kommune. De to forutgående årene 
hadde løpet utgangspunkt i Årdal.
Jeg tror vi må tilbake til Strandalandet neste år, sier 
Tore Voster.

 Fra Ryfylkeløpet 2022. Foto: Tore Voster



November:
29. Medlemsmøte., julemøte med utlodning. 

Desember:
3. Grøtfest. NB ny dato

Januar:
31. Medlemsmøte. Tema: Madland Bremseservice

Februar:
28. Medlemsmøte med årsmøte.  Tema: Eivind 
Edvardsen: Goodwood

Mars:
18.  Gammelbil å kaffi utflukt fra Særheim kl 11.00
25. 49 års dag på Særheim 
28. Medlemsmøte. Tema: Kjell Olav Stangeland, 
Industrien på Jæren fra tidenes morgen. 

April: 
Husk onsdagstur!
12. Oppstart onsdagsturene
14.-16 Autopia Expo 2023 Stavanger Forum
19. Vårspretten, veteranbil-løp
22. Gammelbil og kaffi utflukt fra Særheim kl 
11.00
25. Medlemsmøte. Tema: Hermetikkindustrien i 
Stavanger, Erik Bergsagel

Mai: 
Husk onsdagstur
13. Særheim marked 
17. Kaffi og kaker på Særheim kl 11.00. Kortesje 
kl 12.00
30. Medlemsmøte. Tema: Per Nysted. Bilproduks-
jon i København 1900-1950

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

TERMINLISTE VINTER 2022/2023
Her er en oversikt over aktiviteter vinteren 2022/2023. 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.


