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FC)RMANINIFNIS
Hei

Den planlagte utflukten til One med gilling ble dessverre amputert p.g.a. det
dårlige været. Svært fti fra klubben deltok, men de av oss som frosset regnet og
kjørte ut til Orre, hadde en koselig stund med grilling - på kjøkftenet i hovedhuset

Den årlige utfltrkten til Gausland med grilling siste tirsdag i juni ble som alttid
vellyktcet. Værgudene var på vår side, og det ble en floff kveld med mye dott og
løye>>. Vi var ca 45 som stilte - ØWnd, Andreas og undertegnede stekte
hanrburgere og pølser som om det glaldt livet og alt gikk ned på høykant.
Dessverre oppstod det en feil i siste Spilehjulet ang. gnllingen på Gausland. Mat,
drikke og grill skulle IKKE medtas.
Cab og Co. går det heller darlig med. De siste gangene har det omffent ikke vært
deltakere. Jeg ble informert om at MG owners club har utflukt hver tirsdag - og
Sportsbilklubben har møter hver onsdag - det må være mer interessant å slå deffe
sammen til en kveld? Det finnes 90 sportsbiler i klubben - hvor er dere???

Ellers vil jeg fa ønske dere alle en rik:tig fin sonrmer
Roger Thompson

ETTERTRYKK: tillates hvis kilde
oppgis, samt at redaktør urderrettes.
Redaksjonen påtar seg intet ansvar
for innsendt stoff. Vi forbeholder oss
retten til å forandre manuskripter.
Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.
Send dit bidrag til den av redaksjons
medlemmet som har den tYPe stoff.

ANNONSEPLASS
Her er det tedig plass for firma annonse i Spilehjulet.
Kanskje du driver et firma som vil støtte oss med annonse. Eller kanskje du har
en arbeidsgiver som ønsker å støtte klubben ved å annonsere i bladet vårt.

Annonse inntektene går til Klubben slik at du blant annet kan få et rikfioldig og
godt medlemsblad å lese. Får vi inn flere annonsører så kan vi foreksempel
øke antall sider eller fii flere nr. pr. år eller kanskje vi kan få fargebilder.

Det er opp til deg som medlem

Teknisk spalte, arulonser.

FORSIDE
Egil Tveit

Bildet er fra busstreffet På

I.{ystølveien 8 B
4427 Stavanger
Tlf: sl 54 30 67 I 91 62 3s 22

Foto

(^),?

Sandnes. Og visertreffets
eldste buss. Ford 1920 rnod.
Eier: Gaia Veteranbusser,
Bergen.

Tlf

å prøve å skaffe oss annonsØrer.
Aruronsepriser er som følger:
Helside pr nr 400,Halvside pr nr 200.Hel bakside pr. 500.For firma annonser kontakt Ole Peffer Rosland
51 57 07 33 / 91 69 18 63 e-Mail olep.rosland@laerdal.no
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Me4lemqmøter

REDAKfØRINIS ORD.
Nå er vi i gang, jeg tror at alle medlemmene fikk nr.2 i riktig tid og på en ellers
korrekt måte. Skulle det foreligge noen feil vedrørende na\m, adresse, postnr.
eller lignende så ta kontakt med et styremedlem for å fa dette reffet.
Siden POSTVERKET giorde en slik stor tabbe vedrørende nr I av Spilehjulet
med det resultat atkun de aller færreste fikk dette bladet har jeg som redaktør
valgt å gjengi en del av stoffet fra nr. 1 i dette nr.
Jeg haper at medlefirmene i klubben har hatt en spennende og aktiv sommer
sesong med sine veteran kjøretøy og ser med spenning frem til at medlemmene
forteller om sine opplevelser i form av tekst og bilder giennom Spilettjulet.
Så ta pennen fatt, skriv og fortell, det er alltid gØy å lese om hva andre har

opplevd.

Når du skriver er det helt ok å sende teksten på et handskrevet ark, men husk å
skrive leselig. Til deg som har PC, vennligst skriv teksten med bokstav størrelse
14 og send teksten på en diskett, det gør det lettere for oss i reda}sjonskomiteen.
Ønsker du bildene som du sender med i retur så skriv dette på slik at de blir
returnert. Oppgir du ikke noe så blir bildene arkivert hos oss.
Ole-Petter Aareskj old (red)

** ** t **** {s** *** * ** ** * *** **** ***

31 Juli 14 og 15

30

før

Tur til Utstein Kloster. Fremmøte på P-plassen
tunnelen. Start kl. I 1.00 Ta med grillmat.

Rennfast

I August Greta Molanders æresløp.
August Trekkferje Festivalen -99.

31 August
20-22 August
28 September
26 Oktober

November

Cab og Co har møte hver Onsdag kl. 19.00 på Holiday Motel, i perioden
til 6 ok1. blir det kjøremøter med start fra Shellstasjonen på Bryne.

14 april

Husk at disse møtene og nrene ikke b-are er for de me.4 Cab. De med v4nlige
biler er ggså velkomne som <Co> Så det er åpent for dle og det er bare å møte
opp på disse Onsdags flrene.

Museuntrfr
Nå er den nye høst utstillingen på plass. Besøk den. Husk at klubben har et
delelager som også er på museet, trenger du deler så kontakt museet.

Fra høsten av vil det i Spiletrjulet bli satt opp vaktlister for museet. Å være vakt
på museet er en av de forpliktelsene som følger med det å være medlem i
klubben. Så husk at dette må vi dra sammen, så det er viktig at neffopp du stiller
opp nar du skal være vakt på museet.

Til medlemmene !!!!!

T"rninliste nW
25 Juli

Medlemsmøtene holdes siste tirsdag i hver måned unntatt juni, juli og desember.
Møtene holdes normalt på Rogaland Bilmuseum, bak Essostasjonen på Ree som
ligger rett sør for Bryne. Møtene begynner kl. 19.30 Husk at møtestedene kan bli
endret så følg med på terminlisten eller info tlf.

Vi vit oppfordre alle medlemmene i GAMMELBILEI,{S VEI{}'{ER til å avlegge
museet et besøk i løpet av sommeren. Ta gjerne med familien og noen venner, og
husk å besøk museets køft i øndre etg. Viktig, selv om du er medlem i klubben
så husk å løse inngangsbillett til museet. Inntehen går usvlcortet til drrfi av
MUSEEI. VED Å NgSørcV MUSEET SÅ STØTTER DU KLUBBEN.
* * * * * * *'f * * * * * * * * * * * * * *

kl. 19.30
Jonas Treffet (Tempotreff) Sola Motell og Camping
Medlemsmøte. Rogaland Bilmuseum kl. 19.30
Medlemsmøte. Rogaland Bilmuseum kl. 19.30
Medlemsmøte. Rogaland Bilmuseum kl. 19.30

{€

*

{€

* tf *

{c

**

{c

****** *

Medlemsrnøte. Rogaland Bilmuseum

Det kan forekomme endringer på terminlisten
4
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VIKTIG
Det er nå satt opp ny vakt liste for Rogaland Bilrnuseum. Det er ditt bidrag som
medlem i Gammelbilens Venner htadin vakt på museet. Vi må alle i fellesskap
giøre en innsats for å få museet til å fungere. Listen følger på neste side.

med.
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VAKTORD\IING ROGALAND BILMUSEUM

Rabatt avtaler

Vi vil igien prøve å ha medlemmene som vakter på museet. Det blir satt opp 3
personer pr. søndag. Skulle det ikke pinse den helgen du er oppsatt så ring til
andre medlemmer for endring før du ringer Tor Inge $ermestad på tlf 906 93256
Nøkler hentes på Shellstasjonpn Br,vne. Vi må nå skru av alarmen selv, det er
alarm nøkkel på nøkleknippe. Møt opp ca I1.30, kok kaffe, lag vaffelrøre og
heng opp skiltet med teksten ÅppXf , under(bilmuseum skiltet) ved veien.

Gammelbilens \4nner har rabattavtale med følgende firrnaer.

Karosserideler

AIS

Hillevågsvn. 70

Stv.

20'/o rabatt

Nylunds Bilelektriske A/S Lagårdsveien 127 Stv. 20"h rabatt
Exide Sønnak A/S Maskinveien 4 Forus Variable rabatter
Rogaland Rekvisita Stavanger og Bryne Variable rabatter.
Er det andre firma som ønsker rabatt ordninger med klubben så er det
bare htakontakt med Per Eiene på Tlf. 51 58 79 91.

K,JøEg (fthPE

HUSK å vise medlernskortet når du ber om rabatten.

YqlLer aryb us str

q{r p å S an dn e s

Tekst og foto: Ole-Petter Aareskjold

+

låltJ6: P

p6

Helgen den 13. - 16. mai 1999 arrangerte Rutebilhistoriske Forening sitt 11Veteranbussfieff og landsmøte. Treffet var i år lagt til Sandnes. I alt var det
45 busser som ble utstilt på ruten på Sandnes.

HgSeUU.

Ågt

Petter

5/9 Bråtan Alf
Bråten Erik

51 87 12 2l
51 53 29 16
51 66 15 08
51 62 22 28
sr 43 43 66
Amnndsen Masne 51 55 12 53
51 48 77 76
l5l8 Asheim Vidar
Ausland John
51 48 s2 30
rrsthø Oddhiørn 51 4? 40 6t
2218 Berg
5 | 67 32
Berg Johannesen 51 67 59 14
.-. Reffen Jostein {1 66,43 ?^
51 53 58 33
2918 Bjarmg
Blum Peter
5l s3 03 38
Fnr Rjørn

l/8 Aabel Jens

Aardal Torstein
Aareskjold O.P
8/8 Albertsen Ragnvald
Ævsåker Tor

Arne

Bre Tor Martin

1219

Bøtlrner

Bjørn

Carlsen Erik
Carlsen

Reidar

l9l9 Carlson Aimee
Christensen Jan

51 71 27 13

Christer Per Røed

Il

2619 Clausen

Krister

Cooker John
Danielsen Harald

Arild

av freffet så fikk klubben en meget bra dekning av alrangementet i
der flere av bussene med sjåfører ble presentert av programleder
Rtrndt
Norge
og veteran mannen Jan Vidar Lie Pedersen.

I forkant

51 57 l0 10
5l 58 02 27
51 62 42 40
51 66 27 28
5t 62 33 14
51 48 82 03

51 41 02 8l
51 65 57 32
51 58 71 80

Treffet var lagt opp med utstilling av alle bussene på ruten på Sandnes.
Videre på |ørdagen var det en felles kjøretur der alle bussene k1ørte i kortesje
ut av Sandnes med kjøring via den gamle kongeveien fra Øksnevad til BryneI Bryne senffum ble det en kortere stopp der skuelystne fikk bese bussene.
Turen gikk videre via Verdalen ut til Tjelta og tilbake til Sandenes. under
kjøreturen deltok 10/12 sykler fra Norsk Tempoklubb som eskorte sorn
stoppet fiafikken i viktige veikryss slik at kortesjen av busser ikke ble avbrutt
av moderne plastikk biler.

I forbindelse med reffet hadde Rutebilhistorisk Forening laget en flott
katalog med bilder av alle deltakende busser, samt hyggelig artikkel om
Sandnes sin egen bybuss.
7
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Dodge 1934 med
karosseri fra R.Sæbø

Eier: Østerhus
Bilruter AS

Volvo 1956 med
Karosseri fra
T. Knudsen
Eier: RHF. Telemark

Scania-Vabis 1954
med karosseri fra

PHT Schmidt
Eier: GAIA
Veteranbusser
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Legg turen til Sørlandet i August!
Stort inne / utendørs dele- og arrtiklcrrarked
( Vi gientar suksessen fra i fior )

ffi w

#B

ffi s m'å

{

* # ffi p å W m $} å ra, ffi s

Lørdag,21. august 1999
$"

Welktrrrrrrren til

Fr3m*s'l: Så*crdså*åe

Fffimrk*dsførårtg'

innendøis utsiil[[ngspåass {Ft*stha{ten},
uten oppbygginS
iminimum rerni)

MotCIi Exns
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Utendmrs
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I(ontakq>ersonår:
Olaw Ljosdal, Rønningsvei 3, 47OO Wennesla.

,

Tlf- 38 L5 67 37
Terje Langen, GrowikrzeienTS,4635 I(ristiansand. Tlf. 38 04 31 34

:

;;;n *-* u,***

venne[ , '.,
Åre{i:biltrerr:u ; ,

Elirkeland ligger
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-r rnye rnye affret

Arrant gøt: Agder l\4otorhistoriske I(lubb.
I sannarbeid rned: Birkenes f.L- fotballgruppe og Birkenes kommune.
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Veterankjøretø;r
Radio / rnusikk

For gøpere: kI. O9.OO-f6.OO

Åpent for selgere fra kI. 06.()0

'

;, Trafikksikkerhet/oppvisning,

{ikke msmsbelagti

Rekvisita
Litteratur
Fljul ./ dekk

IVlodellbiler
Antikk / brukt

'
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h[- 476o- Birkeland
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I I år sr det 4S år siden
lr*tEs som fsrst* hilmsrk* i
verden tok i bruk trepunkts
sikkerh*sbelter i nin* bil*r.
Nils Botrlin. som tidligere
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rekniskErransøri

,t,X
'T
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1959.
anwtt
å
i trafikkutykker.
- Et enkelf helte rundt maqen
hadde vært i bruk hett sidån

hadde j-obbet med
seter i fly, utrriktet de
bcltene for Volvo Amaeon
PE 544 i
$id*n er dette btitt
scrn den viktigste ank*lt*ppSnnelse når det gjetder
redde liv og forebygge skader

i
I

XgS7, men vi f*rsto ganske
raskt at d*rsam overkxopp*n
også ble h*tdt på plass vitl*
vi redde manse liv. $et var
bare et spørsåål om å finne
en enklest mulig løsning for
å feste beltet med 6n hånd,
sier tsohlin,
Utover på 60-taRet fikk trepunktsbeltet sitt giennorn,
bnrdd over hde verden og
siden da er det montert så
mångs beiter i verdens biler
at det til*varer en tengde på
tretten reiser tur retui
månen.
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DETEMARKEP PÅ MUSEET

Små reparasjonstips

Tekst: Finn Lyder Larsen foto: O.P.Aareskjold

Fra boken Motoreparasjoner (1947), Redigert av Tolleiv tfulland

Som en del av aktiviteten rundt museet ble det i -98 iurangert loppemarked.
Anangementetvar vellykket,tatt i betraktning at det var første gang det ble
arrangert.

Der var selgere fra antikk og brukt bransjen og fra fors$ellig bil interesserte.
Besøkstallet i fiord var over all forventning og det ble håpet på en del (ner
besøkende i ar. Søndag den 6 juni ble det arrangert på nytt og plassen rundt
museet ble tilrettelagt. Det startet bra tross regl og kaldt, men det ble ikfte det
helt store, utpå dagen ble været bare enda verre og tidlig på ettermiddagen
begyrte en del utstillere og pakke sammen.
Senere på dagen ble plassen ryddet og så var det ingen utstillere tilbake og
regnet høljet ned, så var det rett og slett uSselig. Besøkstallet var så som så
med noen få hundre. På inngangsbillett kunne de også besøke museet, og
på en slik en dag må museet være fult av utstilte biler, til det var det alt for fa.

Den 20 juni var det felles tur, den var jeg ikke med på så der har jeg ikke noe
å fortelle om. Den 29 juni skall det være møte i redaksjonen, så om der er
noen som har noe å berette i fra turen hører vi gjerne fra dere,
Ha en god sommer.

Tennplugg-gipFgene
Kontroll av tennplugg-giengene kan være en fordel og nødvendig
av og til. Disse giengene kan fii en hard medfart, det gjelder særlig
motorer som har vært gjenstand for etterslm av en av dem som har den
feilaktige oppfatnin g at en tennplugg ikke kan trekftes til hardt nok.
Jeg har sett både mekanikere og sjafører trekke til lsnnpluggen
med den største nøkkel de kunne legge handen på, nesten så hardt som de
kunne makte. Det kan bare ha en føIge, at giengene etterhvert blir ødelagl
og dermed også hele topplokftet.
En tennplugg skal frekkes godt

'(

til,

som alt annet på en motor, men
er man riktig nøye kan man ha litt grafitt-olje eller -fett på giengene,
dette sparer tid og krefter når pluggene skal tas ut igien.
Trekk aldri en kald tennplugg hardt til i en varm motor, da vil den
sikJcert sette seg fast. Er giengene beskadiget kan de i de fleste tilfelle
pusses opp med en gjengetapp.

Ved tiltrekning presses soten langt opp i gjengene, siden blir det
vanskelig å skru pluggen ut igjen.
Med giengetapp renser man ut fort, og den slites ikke mer enn at
den kan vare i årevis og derfor uten Ml vil betale seg. Slike gjengetapper,
(10, 12, 14, 18 og 2lmm) burde finnes blant verktøyet i ethvert verksted.
Fen i tiden kunne man greie seg mange år med bare en 18mm
gjengetapp, det var skjelden nødvendig med en 21mra, nå er de små
pluggene blitt alminnelige, 10 og 14mm, etter at første Nash, Pontiac og
noen andre begynte med dem. Derfor burde det ikke være for meget
forlangt at disse gjengetapper går inn i verktøybeholdningen.
Når man finner at gjengene i et topplokJ< er beskadiget eller fulle
av sot og man ikfte har den korrekte tappen, kan man ofte greie seg med
en gafiIrnel plugg som man filer til som vist på figuren under, i likhet med
en giengetåpp og settherder den med blodlutsalt. Det er viktig å passe på
at man filer dypt nok ned under giengehøyden, for at det skal bli plass for
all den soten som skrapes bort og muligens ikJce faller ut under arbeidet.

Figuren viser en tennplugg
Filt til for ufrensing av
Tennplugg-gienger.

Husk Gammelbilen,

vr#rrc

info tlf. 51 68 7494

Husk Gammelbilen,

Vr#r,

infotlf.

51

68 7494

$PS,EHJuLET Orsan for Gammelbilpns Venner. nr.

SPILEHJULET Orsaq for Gpmmelbilens Venner nr. 3/99

3/99

VELIIOIVIIvIENTIL

TESTIVAIEN-99
Det er en glede å invitere til festival igien på Holmen innerst i Trysfiorden. Det er nå 15
år siden Trekkferjefestivalen så dagens lys for første gang, og mye er skjedd siden den
gang. Alt fia show i <Knuden>, Lordespill og brudeferd på Trysfiorden til veteran-

kjøretøy, aktiviteter, ferjetransport, fantetreff og mye moro.

I år blir

det ny dato og årstid for festivalen. Den 14 og 15 august braker det løs med festivaløp og aktiviteter for voksne og bam. Vi har invitert en del yrkesgrupper til å demon-

strere sitt yrke: blant annet sølvsmed, knivsmed, dukkemaker.

fiord

ANGUA

hararlede

egenskaper man fordrer til en rnoderne bil. Utmerkede kjøreegenskaper a. billig i drift ) rimelig i pris.

Kr.

12.7

50,-

De får også en skikkelig service så
Ienge De er FORD-eier.

Komiteen vil i år legge stor vekt på å gjenskape det spesielle miljøet festivalen skal ha.
Det blir historisk kystmiljø, Hægelandsfanten og andre fanter og fintfolk vil ankomme
festivalen, det blir veteranvognløp i helt ny trasee med start fra Torvet i Kristiansand,
stasjonærmotorer (hvem har Sørlandets største), Olabil-løp, og kjempespennende underholdning og mye, mye mer.
Lørdag den 14 august blir den store løpsdagen og søndagen den 15 blir festivaldagen
hvor alle aktivitetene foregår ved ferjestedet. Det blir gratis adgang for veterankjøretøyer på søndag i tillegg til en stor premie til de best utkledde.
SEND PÅMELDING INNEN I. AUGUST 1999 TIL:
Stein Tønnessen adr. Nordre Hovedgårdsv . 30, 4621 Kr.sand.

IIOLTAIvSSøNN
ØTvIlrD
AUTORISERT FORD FORFIANDLER
HOLTANGÅNDEN, OSLO

- SENTRALBORD

6? 41 90
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slll,(iFlS: FN 1937 mod. 350 ccm
rcstaurert. prisantydning kr 20. 000. .lan Victor Jakobsen.

SELGES: Nash 400 1935 mod.
3540 Bilen stfu på Vegmuseet
Statens Hus påLagardsveien. Bilen

SELGES: Austin A 30 1955 Fin
original stand, trenger litt teknisk opp
justering registrert. Pris 25.000. Tlf. s l 6s 66 95

SELGES: Mercedes Benz 220 SE
Coupe, soltak, skinnseter, krok
km. 200. 000 Prisanfydning
k. 110.000.Tlf st 62 48 92

ble produsert i 8500 eks og kun to
ble importert til Norge. Selges for
95.000. - eller høystbydende.
Henv. Leif M. Skare
930 46 t63 I 51 55 54 55

SELGES: Volvo P 1800 ES
1973 mod. Gull metallik, farget
glass, automat, air-condition, reg.

SFll,GIiS: Mercedes Benz 220

Topp stand. Pris kr 90.000.-

Seb

Tlf. 51 65 66 9s

1965 mod. Bud ønskes.

'r'lr 5 |

67 78 07 190

l4 72 66
SELGES: Tempo Corvette deler.
Et helt lass selges samlet.
Pris kun kr. 3.500.- for alt.
Tlf. 92 0r 46 9r

SELGES: TVR 3000 M 1977 mod.
6 syl, 2994 ccm 142 HK. Handlaget.
Prisantydning min. 65. 000. Lars Jan Tlf 51 43 09 79

SELGES: Norton Commando
III 1976 mod. 850 ccm

MK

SELGES: Chewolet 1934 mod.
Oddlaug K. Sola Tlf. 51 41 91 15

SELGES: Rover 1952 mod. P4
Registrert Bud ønskes.
Tlf. 51 99 96 94 Arb 5L 52 13 29Pr.

Prisantydning 65. 000. Lars Jan 51 43 09 79

ØNSKES KJøPT: Til Tempo
Luxus 1938 mod ønskes $edekasse
uansett tilstand.

SELGES: Sunbeam Alpin
Tlf. 51 99 96 94

Itr

1963

SELGES: BMW 2A02 deler, motor,
girkasse, osv. Har også 2 rest. obj.
Tlf. 9t 69 18 63 I 51 s7 07 33

SBLGES: BSA Lieht Six 1936 mod
Pris kr 85.000.-

Tlf. 51 65 66

tlf. 51 68 7494

motorsykler med 98ccm motorer
frafør 1940. Alle merker av
interesse. Det er ikke ønskelig med
sykler til blodpris. Tlf 92 0l 46 9l

95

t4
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ØNSKES KJøPT: Lettvekter

SELGES: Opel Kadett coupe - 68
selges l<r.25.000.Tlf 5t 62 48 92

Tlf 92 0I 46
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