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En fyldig reportasje fra Spilehjulets utsendte medarbeider
ligger klar på side 10 og 11. Det er Wee-museet som er
temaet. Museet var en gledens nostalgirunde. Personbiler og
lastebiler i full forening. Bedford lastebiler i mange
tonnasjegrupper, Skoda, russiske personbiler og Morris
Marina var på plass. Jeg vil sterkt anbefale et besøk.

Styret i Rogaland Bilmuseum:
Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad Tlf: 91589921

Styremedlem: Øyvind Nielsen

Forsidebilde; Austin Seven på Ryfylkeløpet 2012
Foto: Kåre G. Sem
Deadline nr 4 – 2012. Ta kontakt med redaktøren
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Roger Thompsons ” Cab og co” har virkelig blitt en
fulltreffer. Her er det stort oppmøte hver onsdag og
medlemmene får virkelig både luftet bilene og får litt åndelig
input også gjennom besøk på både bedrifter og hos private.
Utstillingen hos Hegre gjenstår den 29. og 30. september. Det
er like spennende hver gang å se hva arrangørene har som
tema og hvilke klenodier av kjøretøy de tryller frem. Sett av
tid til et besøk.
Og til dere medlemmer som ikke alltid har like god tid til
medlemsmøtene, prøv å ta del i dette miljøet med den
muligheten vi har til å komme sammen. Ta med gammelbilen !
Redaktøren

I gamle dager: Opel caravan 1960 modell. På
fjelltur i 1969
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!
Da var sommeren over for i år, ikke det beste været, men dog en
del har vi fått gjort. Vi har arrangert et vellykket Vestlandstreff
med start og mål i Kongeparken. Ellers har nok de fleste fått seg
både korte og lange turer med veteranbilene våre.

Siden siste Spilehjulet kom ut i begynnelsen av juli har vi
hatt mye å gjøre. Vi har arrangert grillfest for alle
klubbens medlemmer, i år var været mye bedre enn i fjor.
Vi har hatt vårt første Roger Thompsons minneløp, etter
de erfaringer vi gjorde så kommer nok dette til å avvikles
også neste år.
Jeg var så heldig å få være med 4 andre medlemmer på en
minnerik ukes tur til Danmark og Sverige med innlagt
deltagelse på veteranbilløp på Bornholm. Vi fikk besøkt en
del bilmuseer og andre interessante plasser. Jeg vil i de neste
utgavene av Spilehjulet komme tilbake med en lengre
reportasje fra denne turen.
I august arrangerte vi Vestlandstreffet i Kongeparken.
Her ble det til slutt bra deltagelse med biler fra Bergen og
Haugaland og 6 biler fra vår vennskapsklubb i Danmark.
Styret vil få rette en stor takk til arrangement komiteen og
alle de frivillige som stilte opp og gjorde dette mulig.
Vi hadde også deltakere på det første Ryfylkeløpet som
ble arrangert på Tau. Gratla til Stein Roar Melin som
gikk av med seieren.
Vi var også medarrangør av Hafrsfjorddagen på Flymuseet.
Her deltok vi med ca. 40 biler, noe som var meget bra.
Takker alle som velvillig stilte opp.

Vi har også vært ute på en flott høsttur til Røldal. Vi
håper at disse vår/høstturene er noe vi kan lage hvert år.
Det ser ut som de fleste setter pris på disse turene. Så kom
gjerne med ønsker på turmål.
Vårt store mål denne høsten er veteranbilutstillingen hos
Hegre Auto 29-30 september. Komiteen har funnet frem
mange spennende biler som de vil vise frem. Som alltid så
trenger vi hjelp slik at den kan avvikles med glans. Så de
av dere som har mulighet ikke nøl med å ta kontakt.
På medlemsmøte i september så skal vi på besøk til
Tempomuseet på Vikeså. Håper at flest mulig bruker
gammelbilen, så får vi oss en fin tur samtidig.
Vil også benytte anledningen til å minne om våre søndags
treff på museet.
Styret vil få ønske en fortsatt flott høst og håper at flest
mulig deltar på våre arrangementer.
Med gammelbil hilsen
Odd Arild

Minneord Andreas Auestad
Vår delesjef-styremedlem i Bilmuseet Andreas døde 8.juli 81 år gammel etter kort
tids sykdom. Arbeidsjernet Andreas ble født på Sørbø 2.april 1931. Han var eldst
av 4 søsken. Oppveksten på bondegård gjorde at han tidlig fikk interesse for
håndverk. Etter folkeskolen begynte han som tømrer hos Brødrene Hove. Dette ble
mye løebygging. Han jobbet en stund hos Sven Kvia, så tilbake til trearbeid hos
Sola Møbler. I 1961 begynte han hos Jonas Hegre, hvor han jobbet til 2001 (40år).
Andreas og jeg har hatt mange fine turer med våre veteranbiler over hele SørNorge og Danmark. Jeg har mistet en god kamerat og vi føler savnet om søndagene
på Bråstein. Andreas var også engasjert på Krigshistorisk Museum på Soma,
Rutebilhistorisk Forening og han var også æresmedlem i Gammelbilens Venner.
Vi lyser fred over hans minne!
Tor Inge Fjermestad
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VESTLANDSTREFFET 2012
Lørdag 11.august var det Gammelbilens
Venners tur til å arrangere Vestlandstreffet. Værmeldingene var gode for dagen,
men det var overskyet da de 72 deltakende
kjøretøyene møtte til start i Kongeparken
på Ålgård. Kl.11:00 ble den første bilen
sendt av gårde ut i den 100km lange løypa,
som gikk gjennom både Gjesdal, Bjerkreim
og Time kommune. Første post var på
Vegmuseet i Dirdal. Her skulle deltakerne
treffe blink med en spiker festet på en
hengslet planke, med en bøtte over hodet!
Som å skyte i blinde med andre ord..
Mange benyttet også anledningen til å ta en
titt på Vegmuseet.

Tor Steinar Raugstad med løpets eldste bil, 1927 T-Ford, leder an gjennom Gloppedalsura.
Bak kommer Kjell Klev i 1978 Alfa Romeo Spider og Arne Holmes 1934 Buick Serie 90.
Foto:Eivind Edvartsen

Videre gikk turen via Byrkjedal til Vikeså,
gjennom Gloppedalsura. Man skulle ikke
tro at gråstein kan være særlig fasinerende,
men etter løpet var tilbakemeldingene fra
de tilreisende deltakerne ganske unisone;
det var Nord-Europas største steinrøys som
var den mest imponerende
naturopplevelsen på løpstrasèen.
Neste post var på Vikeså. Oppgaven her var
å gjette lengden på en kjetting, også denne
gang med bøtte over hodet. Så her var det
bare å stole på at foten er en fot lang, eller
at ett skritt er en meter! Foruten de
praktiske oppgavene fikk deltakerne noen
skriftlige spørsmål underveis.

Over: Det fylles opp med biler ved Kongeparken før start. Under til venstre: Kjartan og
Birthe Meyer hadde kledd seg tidsriktig for turen i 1931 DeSoto. Under til høyre: Per Eiene
sørget for at bilene ble plassert på riktig startnummer. Foto: Øyvind Flatekvål

Foto: Odd A. Sundsteigen
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VESTLANDSTREFFET 2012

VESTLANDSTREFFET FORTS.

Etter Vikeså gikk turen om Bue og opp på HøgJæren, hvor det var lunsj-stopp med lapskaus på
Karlsbu . Her ble det også tid til litt bilprat før
ferden gikk videre ned til Undheim og tilbake til
Kongeparken.
Vi hadde tilreisende deltakere fra både Bergensområdet, Haugalandet, samt 6 biler fra våre
danske venner i Aalestrup Classic Club.
Hyggelig var det også at Arvid Munthe
Johannessen tok turen fra østlandet med sin 1935
Auburn Speedster Replica.

Henrik Bygholm kom fra Danmark i sin 1972 Triumph Stag. Foto: Eivind Edvartsen

1935 Auburn. Foto: Eivind Edvartsen

Til venstre: Thor og Wenche Stigen i en uvanlig amerikaner, 1964 Chevrolet Corvair
med 6 syl.boxer hekkmotor. Til høyre: To av Henrik Slettebø’s Opel’er, 1954 Olympia og
1952 Kapitän. Foto: Eivind Edvartsen.

Det var en god variasjon i type kjøretøyer, fra
slutten av 20-tallet til tidlig 80-talls. Dessverre
litt lite av de tyngste kjøretøyene. Kun 2 lastebiler stilte til start, det var Knut Vatne i 1959
Bedford og Tore Hauge med 1954 Chevrolet
3800.
Dagen ble avsluttet med løpsfest på Bryne Kro
og Motell hvor det ble servert nydelig middag og
god drikke, en hyggelig og sosial avslutning på
Vestlandstreffet!
Takk til løpskomitèen for et vellykket treff,
denne besto av Leif Skare, Halvard Nordahl,
Håkon Dale og Trond Rasmussen.
Også en stor takk til alle som stilte opp som
mannskap ved opprigging før start, på postene og
ute i løypa!
Vi sees på Haugalandet neste år!
Tekst: Øyvind Flatekvål

Lunsj-stopp på Karlsbu for MG-gutta. Fra venstre: Terje Olssons 1954 MG TF, Per
Olssons 1952 MG TD og Odd A.Sundsteigens 1958 MGA. Foto: Odd A. Sundsteigen
Til venstre: John og Anne Marie
Koldby kom fra Danmark i
norskbygd 1937 Strømmen-Dodge.
Flott bil!
Til høyre: Knut Vatne (i midten)
slapper av etter målgang foran sin
1959 Bedford, for øvrig dagens
største kjøretøy.
Foto: Øyvind Flatekvål
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HELGE KARLSEN - MERCEDES 220 1951-1954 MODELL
Tekst og foto: Kåre G. Sem

Dette må være 1. gangen vi presenterer ” bil og mann ” og hund. Men se på dette nøste innta fotoposisjon. Samtidig er det å si at det ikke
er vanlig å ta med jetfly heller.
Helge har lang erfaring med å renovere og restaurere biler. Så det vår ikke overraskende at bilen var så gjennomført fin. Denne
Mercedesen med betegnelsen 220 er en videreføring av 170 og har fått større motor og facelift hvor lyktene er integrert i skjermene.

Her bærer det preg av luksus

6

Rund og god. Gjennomført stilig

SPILEHJULET 3 – 2012 organ for Gammelbilens Venner

Medlemsmøte 28.august.
På vårt medlemsmøte i august hadde vi besøk av Magne Gjesdal og datteren Marianne, som
fortalte om turen de hadde til England for å delta på årets London-Brighton Commercial Run med
sin 1955 Bedford AC-5. Dette var et kjekt og interessant foredrag, Magne startet med litt historie
om bilen, som hans far Alf Gjesdal kjøpte ny og brukte til transport ved sementstøperiet som de
drev på Sviland. Videre om restaureringen av bilen til den flotte standen den er i dag. Turen til
London gikk via Esbjerg i Danmark med ferje til Harwich. Helt problemfri var ikke turen, en rustet
frostplugg i topplokket ble første store utfordring. Men en velvillig verkstedsformann hos bilbergingsorganisasjonen sørget for at bilen var klar igjen neste morgen. De hadde jobbet til 02:30 om
natten, snakk om service! Søndag 6.mai gikk løpet av stabelen, med start fra Crystal Palace. Ca.
200 kjøretøyer deltok for å kjøre de 100km til Brighton. Det ble et par ufrivillige stopp på vegen,
men med hjelp fra entusiastiske med-deltakere kom de fort i gang igjen. Vel fremme i Brighton ble
kjøretøyene bedømt og Bedforden fikk
2.plass i sin klasse.
Det ble en minnerik tur for far og datter
Gjesdal, med mange nye betjentskaper
blant likesinnede. Tusen takk til Magne og
Marianne for en underholdene kveld!

Vi fikk se bilder fra den gang Bedforden var i tjeneste på sementstøperiet,
fra restaureringen, og fra Englandsturen. Foredraget og bildene ga
tydeligvis mersmak hos tilhørerne.

Husk neste medlemsmøte tirsdag 25.september kl.19:00!
Møtet blir holdt på Tore’s Tempo-museum i Bjerkreim.

Terminliste 2012
Her er en terminliste for høsten 2012 over GBVs
og andre lokale arrangementer. Den omfatter
også nasjonale arrangementer som kan være av
interesse for våre medlemmer. Husk også at det
hver søndag kl. 12-16 hele året er medlemstreff
på Rogaland Bilmuseum på Bråstein, og i sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab&Co hver
onsdag kl.18:00.
September:
-25.september: Medlemsmøte på Tempomuseet i
Bjerkreim kl.19:00. Velkommen!
-29-30.september: Veteranbilutstilling, Hegre
Auto, Sandnes.
Oktober:
-30.oktober: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00.
Nytt fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
November:
-27.november: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00.
Årets utloddning med mange fine premier. Info
fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Desember:
-9.desember: Julebord på Quality Airport Hotel
Sola kl.15:00. Ta med familie, barn, barnebarn og
venner og kom i julestemning
Det tas forbehold om feil datoer og evnt.
endringer. Du finner alltid oppdatert terminliste
på www.gammelbilen.no. Tips om treff og
arrangementer som bør være med i listen mottas
med takk. Send en mail til:
admin@gammelbilen.no
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Historien fra en flott høsttur til Røldal 1-2 september
Så var det klart for høsttur, det var 14 biler påmeldt, men
siden vi skulle innom bilmuseet til Rolf Wee så var det
en del andre biler som hadde hengt seg på.
Vi startet presist kl.09:00 fra Esso i Tjensvoldkrysset, et
par biler møtte direkte i Mortaviga og en slo følge fra
Aksdal. En av bilene hadde litt startproblem så han tok
ferje litt senere.
Første stopp på turen var hos Rolf Wee og hans
fantastiske bilsamling i Frakkagjerd. Samlingen består
av ca. 170 biler, jagerfly og helikopter. Han har
samlingen spredt over 6 forskjellige haller som alle er
meget pent utsmykket. Rolf var selv med og guidet og
fortalte med stor innlevelse om bilene i sin samling. (se
omtale av museet annet sted i bladet)
Etter et par timers stopp så bar det videre mot Sauda og
Røldal. Vi kjørte på mindre sideveier langs fjorden.
Værmeldingen hadde ikke vært den beste, men det var
opphold og greit kjørevær. Underveis mot Sauda fant vi
oss en flott rasteplass slik at vi kunne innta var
medbrakte lunsj. Rasteplassen fylte vi helt opp, ikke
plass til en bil til her. Etter en god matbit så bar det
videre innover langs fjorden.
Vi tok en rask «pitstopp» i Sauda for påfyll av bensin og
godsaker. Så bar turen over fjellet til Røldal. Dette er en
vei jeg ikke har kjørt før, men det blir ikke siste gangen.
Dette var en fantastisk fjellovergang med en nydelig
natur. Før nedstiging mot Røldal så hadde vi en
fantastisk utsikt innover vannet mot Røldal. De eldste
bilene fikk testet bremsen ned mot Røldal.
Etter innsjekk og parkering i lukket parkerings-anlegg,
var det tid for et par timer avslapping før middagen. Vi
inntok en bedre middag med derpå følgende hyggelig
prat før vi inntok horisontalen.
Det regnet en god del på kvelden og vi håpet at det
hadde gjort i fra seg i løpet av natten.
Etter en god frokost så var det klargjøring før avgang
mot Stavanger. En av bilene hadde litt problem med å
starte, men dette var kun en fin utfordring for bilkyndige
mannfolk.

Litt fuktighet i luften på søndagen

Litt amerikansk strøm burde gjøre susen
Bilde under: Her fyller vi opp rasteplassen

Kjølig vind ute ved Lista Fyr
Flott fossefall like sør for Røldal
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Røldals-tur forts:
Så var det klart for avgang, været var tålig bra med enkelte lette
byger. Vi kjørte sørover mot Nesflaten og Suldalsosen før vi
svingte over fjellet mot Gullingen. På vei til Suldalsosen kjørte vi
gjennom ikke mindre en 20 tunneler. Igjen kjørte vi på flotte
sideveier med pen og variert natur. Meningen var å spise på
Gullingen, men vi var der såpass tidlig at vi fant ut at vi avventer
med dette til vi nådde Hjelmeland. Etter er rask pause på
Gullingen startet vi nedturen mot Jøsenfjorden. Her fikk også de
eldste bilene testet at bremsene virket bra. Vi kjørte utover
Jøsenfjorden mot Nesvik, hvor vi skulle ta ferjen til Hjelmeland.
Det var litt kø, så vi måtte stå over en ferje. Ventetiden gikk med
til do-besøk og en flott prat med de andre. En av bilene benyttet
anledningen til å få fylt opp batteriet med skikkelig amerikansk
strøm(se bilde). Vel over på andre siden av fjorden stoppet vi på
Spa hotellet på Hjelmeland for en flott lunsj buffet, vi spiste oss
gode og mette før siste etappe mot Tau/Oanes. Vi ville innom
Glasskjelleren i Bjørheimsbygd, men her ble vi lurt av en dårlig
oppdatert hjemmeside, så her var det stengt. Vi tok avskjed med
de som skulle kjøre om Oanes før vi tok Tauferjen mot Stavanger.
Undertegnede håper at alle hadde en flott tur, vil også takke alle
deltakere for at de gjorde turen så vellykket.
Tekst og foto: Odd Arild Sundsteigen
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WEE

– MUSEET

Tekst og foto: Kåre G. Sem

Rolf Wee drev sin transportforretning fra han var 18 år i
1958 og frem til han var 51 år gammel. Den gangen startet
han opp som ”Lastebileier”. Bilen ble hans jobb og hobby.
Det utviklet seg med tiden, og i dag er det et fullverdig
museum .
I dag har museet ca. 170 kjøretøy som står til glede for
allmennheten.
Han har trolig også en av Europas største lastebilsamlinger
med over 80 kjøretøyer.
Bedforden du ser her kom i 1939 og ble produsert frem
til 1951. I Norge ble den en populær bil. Du fikk den
med lang eller kort snute.

Ta turen til Frakkagjerd i Tysvær kommune, utenfor
Haugesund, å få se det innholdsrike museet på nært hold.

Det var ikke fly som var det første jeg forbant med
Wee- museet. Men her er det mangfold! Flyet skal
være russisk
Denne stilige dama satt i
cockpiten og så skikkelig
konsentrert ut

Er du stor fans av nyttekjøretøyer vil du bli
overrasket og imponert over samlingen. Personbiler
av mange merker som var vanlige og populære her i
Norge.
Nedenfor en motorsykkel som ser virkelig
skummel ut

1957-1958 Mercury
Turnpike Cruiser
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Over til det som er hovedtemaet på museet, nemlig
nyttekjøretøy. Og da kommer vi ikke unna den legendariske
Ford AA fra begynnelsen av trettiåra.
En god omviser og forteller fikk jeg med meg under hele
besøket.

Austin , her som tankbil, var en mye brukt lastebil.
Den gang på femti og sekstitallet handlet vi mye
bil fra England.

Vi holder oss fortsatt til nyttekjøretøy ved å presentere femtiåras
Volvodrosje ” sugga” som den også ble kalt. Hvor stor andel av
drosjeeierne som valgte denne vet jeg ikke. Det var mest store
amerikanske biler som ble brukt i femti og sekstiåra.

Citroen
Og her har vi en
sliter i
drosjetrafikken
Russisk Popeda,
populært kalt
elefanten. Det var
en god grunn til at
vi hadde mange av
disse i femtiåra:
Drosjeforeningen
11
.
var hovedimportør

Skogsvrak ?
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HAFRSFJORDDAGEN PÅ FLYMUSEET SOLA SJØ

Her et flott utvalg av biler fra Gammelbilens Venner
Hafrsfjorddagen er kommet i stand på initiativ fra Flymuseet
på Sola med ønske om å vise distriktet tekniske ting utenom
bare fly. De ønsket å invitere andre i distriktet som drev med
kjøretøy. Dette for å vise et vidt spekter av tekniske «vidunder».
Vi i GBV sa tidlig i fra at dette var noe vi ville være med på. Så
vi ble hovedansvarlig for å skaffe til veie kjøretøy til
utstillingen.
De som deltok med egen avdeling var Stavanger Brannbilklubb
som hadde med seg 4 flotte brannbiler.
Krigshistorisk museum deltok med egen stand hvor de
fremviste mange flotte elementer fra krigens dager.
Rutebilhistorisk klubb hadde med seg Hølebussen slik at alle
fikk et inntrykk av hvordan bussene så ut før i tiden.
Vi fikk også se tanken hvor de hadde plassert flyet som nettopp
ble hevet i Hafrsfjorden. Et flott syn.

Årets utstilling var lagt til 26.august i håp om å få bra vær,
solen var fremme hele dagen, men vinden ville ikke slippe
taket.
Vi hadde fått med oss en god del biler, tross kraftig vind så
stilte alle som var forespurt opp, pluss en god del andre
kjøretøy. Vi hadde et meget variert utvalg av våre biler, fra
lastebiler, nyere veteraner til tidlig 30-tallere.
Utstillingen varte fra kl.10:00 til kl.16:00, noe som gjerne ble
litt i lengste laget i den sure vinden. Totalt så var det vel innom
ca. 60 kjøretøyer.
Litt lite publikum tidlig på dagen, men alt i alt så var det innom
ca. 500 tilskuere. Arrangementet vil bli en årviss utstilling.
Takk til alle som velvillig stilte opp en tidlig søndag morgen.
Tekst og foto: Odd Arild Sundsteigen
Flott oversiktsbilde under
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ROGER THOMPSONS MINNELØP 23.JUNI 2012
Været denne lørdagen var ikke av det beste, regnet pøste
ned, men dog så stilte det 16 biler til start.
Gunther Lackman hadde tatt turen helt ifra Flekkefjord for
å være med på løpet. Han kjørte en av Roger sine tidligere
biler, nemlig en Sunbeam Alpine. Alle fikk før løpet utdelt
kart over ruten vi skulle kjøre pluss et skjema med
spørsmål som skulle besvares underveis.
Vi startet fra museet på Bråstein og kjørte via Sviland og
Søredalen til Oltedal. Herfra kjørte vi tilbake mot E39 via
veien om Gjesdal Kirke. Spørreskjema inneholdt oppgaver
som måtte observeres underveis i løpet. Fra E39 kjørte vi
inn mot Sikvaland og over til Undheim. Vi hadde så en
liten is-pause på Karlsbu før turen gikk videre mot mål via
indre veier mot Figgjo og så tilbake til museet.
Det var laget bil-skilt for dette løpet

Bilde fra startområdet på Bråstein

Vel tilbake etter en vellykket tur så var det tid for kaffe og kaker. Det skulle også
kåres en vinner i konkurransen, det var meget jevnt i toppen. Men en vinner ble
kåret og vinner av vårt første Roger Thompsons Minneløp ble Brit og Leif Skare.
Selv om været gjorde sitt til at ikke flere stilte til start, så var dette en såpass
positiv opplevelse at dette nok blir gjentatt neste år. Tidspunktet får vi heller
diskuter, men løp blir det. Undertegnede vil få takke de som deltok for et flott
løp.
Tekst og foto: Odd Arild Sundsteigen
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Bildesign –en fundering fra en amatør
Tekst: Kåre G. Sem
Bildene er hentet fra internett

En ting er sikkert, bilen måtte ut til folket og
1934
– 1936 ser
ut til å være
hvor man en
produseres
i mengder,
Deten
bletidtilsynelatelse
funderer
på
hvordan
en
skal
endre
utseende
og hvor
vinn-vinn situasjon.
meget tåler publikum av endringer. Nå har den
på nettet
hos Wikipedia,
freelitt
encyclopedia
stående
radiatorfronten
blittthelagt
bakover. Dette
har kjøperne likt. Fremdeles bruker jeg Ford som
på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia
eksempel da de er hissige på designerfronten. Det
gjaldt da som nå å ha den siste modellen i garasje.

Ford 1934

1935 skjer det alt en forandring. Ford legger en skrå
på hekken og kvitter seg med selvmordsdørene.
Videre får skjermene samme radius som hjulene.
Chevrolet kommer med bagasjerom som kan
betjenes utenfra. Kundene liker dette.
Hva blir så neste trend? Det må vel bli noe i fronten.
Skal vi igjen se på Ford.
Oj ! Her blir det en ny vri på radiatorkappen. Å endre
på den kvadratiske formen varsler at noe er i endring.
Koffertrom fra utsiden bak var nok en nødvendighet,
og det gikk jo godt for Chevrolet.

Ford 1935

Chevrolet 1935

Biler i Europa
Mercedes 1936

Ford 1936

Bilde nedenfor en
Morris Eight 1936. God
krumming på taket.

Og hva
blir neste
trekk?

Ford 1936
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RYFYLKELØPET 2012

Ryfylke Veterankjøretøyklubb inviterte den 25.august til det første veteranbilløp
arrangert på strandalandet. Det stilte 42 biler til start på Tau aktivitetshus. Her var
alle typer biler representert, fra store trekkvogner og ned til en liten Austin. Det stilte
til start 6 forskjellige typer lastebiler fra TS Museet på Tjelta. Gammelbilens Venner
stilte også med en stor gruppe. Når det er løp i nærheten så må vi være med på det.
Vi drar ellers over fjell og daler for å kjøre løp.
Løpet gikk i flotte veier via Alsvik, Voster, Bjørheimsbygd, Tjøstheim, Heia, Leite,
Jørpeland, Nag, Solbakk før turen gikk tilbake til aktivitetshuset på Tau.
Underveis var det innlagt 6 poster som vi skulle innom. Her gikk det for det meste i
praktiske oppgaver og et par teoretiske oppgaver. Løpet var på 48 km og det var en
passelig kjøretur en lørdags formiddag. Etter løpet var det tid for lunsj, som kunne
kjøpes på stedet. Arrangementet var meget godt lagt til rette.

Størrelse ingen hindring, Per Eiene ble
nokså liten på siden bilen fra TS

Siden dette var en konkurranse så skulle det deles ut premier til de beste i løpet. De
hadde fått laget glasskunst hos den lokale glasskunstneren i Bjørheimsbygda som
premier. For vår klubb så endte det meget bra idet Stein Roar Melin tok førsteplassen
i det første Ryfylkeløpet. Dette blir nok et minne for livet for Stein Roar, gratla!
Etter et meget minnerikt løp la vi turen hjemover, noen tok Tauferjen mens andre
benyttet muligheten å kjøre via Oanes. Det var fint være hele dagen helt til vi kom til
Oanes, her fikk litt regn.
Tekst og foto: Odd Arild Sundsteigen
Her har vi vinneren av løpet, vår egen Stein
Roar Melin
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Husk utstilling hos Hegre
Auto 29-30.september!
Nytt fra styret

I år er det tid for vår tradisjonelle
utstilling hos Hegre Auto på Lura
igjen. Det blir god bredde på type
kjøretøyer, alt fra nyttekjøretøyer
og førkrigsbiler til heftige
sportsbiler. Også i år er det noen
50-års jubilèer som må markeres,
bl.a. MGB, Ford Cortina og Renault
8. Vi har som vanlig invitert en del
andre lokale klubber til å stille ut
sine biler, de har mye spennende å
vise frem.
Vi trenger også din hjelp denne
helgen, både til opp- og nedrigging,
samt vakthold, parkering, inngang
og i kafèen. Vi kjører 2 timer
vakter, så det er ikke så mye å ofre
på en hel helg… Noen kaker til
kafèen blir også mottatt med takk!
Har du mulighet til å stille opp kan
du ta kontakt med Øyvind Flatekvål
på tlf. 98296659.

T. Stangeland Maskin på
Ryfylkeløpet 2012

