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Museumsstyret

I sommer har det
vært mye
veteranbiler på
veien. Det dukker
opp nye gamle
biler stadig vekk!

I sommer har kona og meg vært på langtur. Et av målene
var å besøke Norsk Motorhistorisk Museum på
Lillehammer. Og jeg ble overrasket over hvor mye arbeid
som var lagt ned i miljøet rundt bilene. Etter hva jeg
forstår er de nå i ferd med å flytte inn i nye lokaler. Jeg vil
sterkt anbefale medlemmene å ta en tur dit.
.
I forrige nummer ble det nevnt at jeg kunne tenkt meg å få
en fast side om nyttekjøretøyer og en om sportsbiler.
Begge disse kategoriene omhandler mange bilmerker.
Etter hva jeg har observert, har vi ressurser blant
medlemmene som kan bidra her. Det skal ikke være noe
mer enn å fremskaffe bilder eller fortelle om alminnelige
historier rundt lastebiler og motorsykler.
Når det dukker opp invitasjon til garasjebesøk livner det til
i redaktøren. Da treffer jeg folk av den gamle sorten. Det
skal sveise og skrues. Og dette tror jeg medlemmene liker
å få i bladet. Ta kontakt med meg om miljøer som kan
være kjekt for oss andre å få vite om.

Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad Tlf: 91589921

Styremedlem: Øyvind Nielsen

Forsidebilde: Ford 1949
Foto: Tommy Pedersen
Deadline nr 4 – 2013. Ta kontakt med redaktøren

Hei der ute! Det er lite av tilbakemeldinger om Spilehjulet
og det tar jeg som et tegn på at medlemmene synes bladet
er ok ?
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!
Da var vi kommet til september og høsten nærmer seg. Været bedret
seg og vi fikk en fin ettersommer med mange fine turer og treff. Det
er enda litt igjen av sesongen, så vi kan fortsatt få mye moro med
våre veteranbiler.

Vi har vært gjennom en flott sommer med turer og treff. Det er
alltid mange som ønsker at vi skal være med på diverse
arrangementer, noe klarer vi å være med på. I juni var vi
invitert til Bryne for å være med på noe som het Livsglede for
eldre. Vi stilte her med flere biler tross regnvær. Ellers har vi
vært representert på Sportsbiltreff, Vestlandstreffet,
Sjøormløpet, Skudefestivalen og Nato basen.

Vi ønsker også at flere bidrar med gode historier fra turer
etc. som Kåre kan bruke i Spilehjulet. Bladet blir ikke
bedre enn det vi selv lager det til. Klubben jubilerer til
neste år og i den anledning ønsker vi å lage et utvidet
Spilehjul med oppsummering av de første 40 år. Så hvis
noen har en god historie, bilder og andre ting som kan være
av interesse for medlemmene så ta kontakt.

Klubben arrangerte grilltur til Holmane og her var det flere
biler med. Grillfesten på Bråstein samlet som alltid fullt hus. I
august fikk vi med oss årets minneløp med 19 biler til start.

Mye av vår informasjon til medlemmene foregår via nettet,
enten via Nyhetsbrev, mail eller Facebook. Til dette så
trenger vi mest mulig e-mail adresser. Vår meget flotte
hjemmeside www.gammelbilen.no er flittig besøkt og
oppdateres jevnlig. Responsen på ting som legges ut på
Facbook profilen vår er meget stor, vi når her et meget
bredt spekter av mennesker i hele landet. Den siste nyheten
vi la ut ble sett av over 1000 på et par timer.

Cab & Co forsetter sin turer med masse biler hver gang, det
ser ut til at folk med veteranbiler ikke tar ferie på sommeren.
Vi samlet over 40 biler på onsdagstur i juli, vi har fortsatt flere
onsdager igjen, så still opp å bli med på en vakker høsttur.
Etter oppryddingen på delelageret så går salget mye bedre, Per
og Per står på hver søndag. Museet har jevnt med besøkende.
Det er også mange av medlemmer som tar seg søndagstur til
museet for å slå av en prat.

Ha en fortsatt fin gammelbil høst, vi snakkes på våre
månedlige medlemsmøter eller på søndagene på Bråstein.
Med gammelbil hilsen

Odd Arild

Jubileumsfest 1.mars 2014
Neste år så er det 40 år siden klubben ble stiftet, det er også 20 år siden Rogaland Bilmuseum så sitt lys på Bryne. Vi har i
den anledning gleden av å invitere til stor Jubileumsfest 1.mars 2014. Nærmere detaljer med informasjon om påmelding
etc. vil komme i neste nummer av Spilehjulet. Så sett av datoen allerede i dag så slipper du å gå glipp av jubileumsfesten.

Grøtfest 30.november 2013
Gloppedalsura
Vi vil i å prøve å få til en grøtfest for hele familien oppe på
Rogaland Bilmuseum sine flotte lokaler. Dette er en liten uformell tilstelning i førjulsstria. Vi vil servere risengrynsgrøt med mandel og noe å drikke til. Vi har satt prisen til
KR 50,- pr.person. Forhåndspåmelding er nødvendig å kan
rettes til post@gammelbilen.no eller mobil 45416436 innen
15.november.
Husk begrenset antall plasser!!!!
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VESTLANDSTREFFET SKÅNEVIK 22.JUNI 2013
Her var blanding av spørsmål og praktiske oppgaver, noen var
vanskelige og andre verre. Det som er greit med disse praktiske
oppgavene er at her stiller alle likt og internett ikke kan benyttes.
Lunsj var lagt til det vakre området rundt Åkrafjordtunet. Det
ble noe trangt for andre turister på parkeringsplassen når vi
hadde plassert våre ca. 80 biler. Etter lunsj gikk ferden videre
mot mål. Dette var lagt til Skånevik Fjordhotell. Hotellet ligger
vakkert til like ved fjorden i Skånevik sentrum. Etter løpet var det
flere som benyttet muligheten til å ta seg en kald cola ute på
terrassen foran hotellet. Værmeldingen for lørdagen hadde ikke
vært bra, men det var sol fra start til mål. Parkeringsplassen
foran hotellet var stuet full av veteranbiler og var et vakkert skue.
På kvelden var det løpsfest på hotellet med innlagt premieutdeling. Søndagen var det tid for avreise, været fortsatt meget
bra. Hjemturen til Stavanger gikk bra helt til vi nærmet oss
Arsvågen, da kom regnet, men da var vi jo nesten hjemme, så da
var det liksom greit. Alt i alt et flott arrangement og en fin helg i
nordfylket. Neste år er det Bergen som overtar staffet-pinnen, da
som Norgesløp.

Lørdag 22.juni var igjen tid for Vestlandstreff. Dette er et
treff som går på omgang mellom Gammelbilens Venner,
Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen
Bergen Veteranvogn Klubb og Haugaland Veteranvogn
Klubb. Årets treff var det Haugaland Veteranvogn klubb
som var arrangør for. De hadde valgt å legge starten til
Etne. Selve løpet var lagt til området Etne-Skånevik. Det
var flere fra GBV som reiste opp fredagen, mens en del kom
opp lørdag morgen. Det var ca. 80 biler totalt som startet,
disse var jevnt fordelt på deltakere fra Stavanger, Bergen og
Haugesund. Det var samling og start fra Etne Kjøpesenter.
Været var bra, med glimt av sol. Det som er litt spennende
med disse treffene er å treffe igjen kjente, kikke om det er
noen biler en ikke har sett før. Det var variert deltagelse fra
lastebiler, brannbiler til små sportsbiler. Selve løpet var på
ca. 7 mil og gikk i et meget flott terreng, her var fjell, daler
og vakre fjorder. Veien gikk blant annet langs gamleveien
ut Åkrafjorden. Når en ser hvor smal og trang denne veien
er så er det rart at trafikken her gikk så pass bra som den
gjorde på den tid dette var hovedveien mellom øst og
Aage studerer kjøreruten
Haugalandet. Det var lagt opp til 8 poster underveis i løpet,
disse var så pass greie at det ble lite kø på postene.

Liten og stor

Jeg skrur
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Forts. fra forrige side

Tøft horn

Festmiddag

Brudepar i flott Duett
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SPORTSBILTREFF SOLA 16.JUNI 2013

Årets sportsbiltreff ble arrangert 16.juni, tidligere har det
vært avholdt i mai, men i år ville Sportsvognklubben prøve å
få til et treff i juni for å få bedre og mer stabilt vær. Her traff
de blink, søndagen fremstod som en flott solfylt sommerdag.
Det er alltid spennende når man har slike arrangementer,
kommer det mye tilskuere, får vi nok biler på plass etc., men
årets treff var blink på alle måter. Treffet var godt markedsført med plakater, flyers og fyldig reportasje i TV Vest.
Det var ca. 100 biler innenfor portene, dette var av alle typer
sportsbiler fra 50- tallet og opp til nye, usolgte biler.
Publikum storkoste seg med mengder av flotte sportsbiler og
nydelig vær. Som vanlig så blir dette arrangert i samarbeid
med Flymuseet på Sola, derav det flotte navnet Wings and
Wheels. De fleste merker var utstilt, på mange av bilene spratt
panseret opp slik at publikum kunne beundre de flotte
motorene. Utstillingsområdet ved Flymuseet er i år blitt
opprustet slik at en får en bedre plassering av bilene, tidligere
var tilkomstveien midt igjennom utstillingsområdet. Som ved
alle slik treff så vanket det også her heder og glans til de
flotteste bilene.

Triumph Spitfire

Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen

Ny Jaguar F-Type

Porsche 911
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Forts.fra forrige side

MG TD

Pass opp, den biter!

Jaguar E-Type

Arild tar seg en pust i bakken
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MANN OG BIL- FORD TAUNUS 17m 1962
Tekst &foto: Kåre G. Sem

Det er et prakteksemplar av Ford Taunus 17 m Glenn Ask har fått tak i. Han har god grunn til å være stolt av
den bilen. Bilen er førstegangregistrert 1.8. 1962, sannsynligvis i Porsgrunn med kjennetegn H-7203.
14.04.65 ble den solgt og gitt registreringsnummer H-3690 som har fulgt den siden.

Nå møter vi 60 åras design med runde instrumenter
og lyse farger. Hele bilen preges av en ny tid.
8
8
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Nasjonal Motordag 6.juni 2013

Her ser vi et variert utvalg av fremmøte biler
tilbake til. Muligheten for at det blir åpent museum neste gang
er tilstede, da med et større samarbeid med andre klubber i
distriktet. Vi hadde også besøk av ungdommene fra
Mekkeklubben på Helleland, de hadde tatt med seg et par flotte
Ford 17M. Vi har heldigvis et stort område på Bråstein, så vi
har plass til langt flere biler neste år. Så velkommen til neste år
til alle våre medlemmer.

Feiringen av Nasjonal Motordag er lagt fast til 6.juni, dette
gjør at den kommer på ulike ukedager. I år falt dette på en
torsdag. Vi hadde i lang tid ønsket at vi kunne ha et åpent
museum på denne dagen. Vi inviterte klubber etc. til å delta
på denne dagen. Vi reklamerte i avisen, delte ut flyers og
hengte opp plakater. Vi satset på storinnrykk! Været var
brukbart med et par regndråper i starten. Vi hadde vel
innom ca. 30 biler fra vår egen klubb. Tempoklubben hadde
lagt turen opp, så her var det også mopeder tilstede. Det var
en del besøkende, men ingen kø. Flere av våre faste
museumsgjengere var tilstede, men det var også en del nye
ansikter å se. Dette er en dag som er kommet for å bli.
Hvordan vi skal arrangere den neste år får vi komme

Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen
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Grilltur til Holmane

Lørdag 14. juni var det klart for vår nesten årlig grilltur til
Holmane. Vi startet fra Rådhuset i Sandnes. Omkring 20
biler la ut på en flott tur over Ytre- og Indre Jæren. Været
var flott så det ble en fin tur. Ole Chr. hadde rigget til
grillen på fredagen så alt stod klart når vi kom frem. Det
var litt plagsom vind på terrassen så vi flyttet oss ned i ly
foran garasjen. Vi rigget oss til med bord og stoler mens
maten varmet på grillen. Dette er den store grillen som vi
bruker på museet, så har var det god plass. Hytta ligger
nydelig til oppå svaberget med utsikt utover havet. Det er
plass til mye biler på parkering, så her er det mulig for de

fleste å bli med. Vi besøkte også rubb-hallen til Holmane Bil
som ligger like ved. Her var det lagret diverse av nytt og
gammelt. Det var et par fine Mustanger og noen kjekke pickups. Værmessig så var dette godt planlagt, vi var akkurat
ferdig med å grille(spise) så begynte det å falle noen dråper
med regn. Deltakerne er takknemlig for at Simonsen familien
stiller hytten sin til vår disposisjon på disse grillturene. Så
velkommen til neste år, som sagt det er parkering til nesten
alle.
Tekst & Foto: Odd Arild Sundsteigen

Livsglede for eldre på Bryne
Nils Moi måtte foreta justering på eksosanlegget
Torsdag 13. juni hadde vi gleden av å stille opp på et
arrangement på Bryne som het Livsglede for Eldre. Det var
Bryne Videregående som organiserte dette. Vi stilte med 7
biler. De fleste av de eldre dro kjensel på de fleste bilene.
Det var lagt opp til bilutstilling, underholdning og grilling.
Været var ikke det beste så arrangementet var flyttet fra
Bryne Torg og opp til Trallfa-bygget ved Bryne Stadion.
Underholdningen var alt ifra dans, kor og orkester. Mat ble
det til alle, pølser og is i haugevis. De hadde beregnet storinnrykk. For oss så var det kjekt å få vise frem biler til de
eldre, de satte stor pris på tiltaket.
Vil få takke de av våre medlemmer som stilte opp denne
regnfulle formiddagen.
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JUBILEUMSTUR 2014 - BORNHOLM
Gammelbilens Venner jubilerer i 2014, klubben blir da 40 år,
og vi har i den anledning tenkt å ta oss en tur til Bornholm.
Tidspunktet for turen blir 2.juli til 8.juli. Det blir 5 hotellovernattinger i Danmark. Planen er å reise med de nye
ferjene til Fjordline fra Risavika. Dette gjør at vi ankommer
Danmark tidlig på morgenen, og vi får dermed utnytte hele
dagen i Danmark. På vei ned er planen at vi kjører langs
østkysten på Jylland og ned til Ebeltoft. Vi skal her ta ferjen
over til Sjælland. Første overnatting blir på Sjælland. Dag 2
tar vi oss fra Danmark via Sverige til Ystad for her å ta
hurtigferjen til Rønne på Bornholm. Ferjen har avgang på
ettermiddagen så vi ankommer Bornholm i fem-tiden. Planen
er å ha 3 overnatting på Bornholm. Vi tror vi har funnet en
plass som de fleste nok vil like. Vi skal når vi er på Bornholm
delta i et veteranbilløp. Jeg har vært med på dette før og det
er et meget bra løpsopplegg. På øya ellers finnes det mange
severdigheter, mye god mat og flott natur. For de som liker
røkt fisk, så er det røkerier over hele øya. Meget flotte veier
å kjøre på uten for mye trafikk. Språket her er en blanding
av dansk og svensk, meget lett å forstå. Det er også et flott
bilmuseum på øya. Vi reiser fra Bornholm med hurtigferjen
til Ystad. Herfra kjører vi til Sjælland, Fyn og videre til
Jylland. Siste overnatting i Danmark vil være i området
rundt Vejle. Siste dag i Danmark drar vi nordover på
småveier mot Limfjorden. På vei opp her er det mulighet for

å besøke enten bilmuseum eller bilbutikk som utelukkede selger
veteranbiler ( ca. 150 biler på lager ). Vel fremme ved Limfjorden
så skal vi besøke en av Danmarks vingårder. Her blir det
omvisning, prøvesmaking og mat. Etter besøket her så er
Hirtshals målet, ferjen går kl. 21 så vi har god tid å enten shoppe
eller besøke en severdighet i området.
Det er begrenset med plasser så vi ønsker påmelding innen
1.november. Det vil bli et infomøte med de påmeldte i løpet av
november måned slik at detaljer kan ordnes, hvis noen har noe
ønske for turen så tas dette opp på dette møte. Vi har flere ganger
vært i Danmark på fellestur med klubben og vet at dette er noe
som dere setter pris på.
For nærmere opplysninger send email til post@gammelbilen.no
eller på mobil Odd Arild 45416436 eller Trond 48364170
Påmelding innen 1/11 til post@gammelbilen.no eller til mobil
45416436/48364170
Hilsen Turkomiteen Trond G. Rasmussen/Odd Arild Sundsteigen

Hammershus-Nord Europas største borgruin

Dansk Vingård

Bornholm
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Tekst og foto: Kåre G. Sem

Jeg har alltid hatt lyst til å besøke Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Lillehammer. Og i sommer var jeg der. Det gikk med
en hel time for å få med alle inntrykkene og få tatt gode bilder. Dama i billettluka gå meg tillatelse til å fotografere og legge ut
bildene på internett.
Det var utstilt en del norskbygde biler og jeg har valgt to som representanter for disse, en sekshjuling Mustad 1917 og en
Fossum 1906.
Teksten under hvert bilde er fremskaffet av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum

Mustad 1917-1927. Seks hjul med boggi bak
Clarin Mustad bygde denne sekshjulingen i 1917 og
endret den i 1927. Vekten skulle fordeles på flere
hjul. Det er styring på fremre boggi i tillegg til
framhjulene. Toppfart 100 km.t Bilen er konstruert
med hydrauliske jekker bak.
En riktig storkar.
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Fossum 1906
Marcus Fossum Hansen drev et bil- og motorsykkelverksted i Oslo.
Han bygde i 1906 denne bilen, den andre som ble produsert på hans
12
verksted. Motoren er dobbeltsylindret og luftkjølt. Den har mange
likhetstrekk med den samtidige Oldsmobile. Den er utstyrt med
styrstang.

SPILEHJULET 3 – 2013 organ for Gammelbilens Venner
Etter å ha sett på de eldste bilene gikk turen rundt i hallen. Her var det et stort utvalg av kjøretøy. En del flotte kulisser
dannet ramme rundt bilene og ga den rette atmosfæren.
Amerikanske og europeiske biler var godt representert med Ford, Mercedes Benz og Volvo. Og ikke minst alle brannbilene.
En hel stand var utstilt med biler fra pionertiden for el-biler. Jeg ble overrasket over hvor mye temaer og riktige kulisser som
var tatt med i museet for å gi maksimal uttelling for de besøkende.
Det er ikke mulig å presentere alle bilene, men gi en smakebit på biler som gir et bilde av kjekke biler. Det anbefales på det
sterkeste å gå innom museet nå du er på disse kanter.

Hanomag 1924
Pobeda M20-1956 modell.
Hanomag-fabrikken i Hannover-Linden
produserte biler i årene 1924-1939. Denne lille
Hanomag modellen ble Tysklands første
folkevogn. Denne to seters modellen ble kalt
” kommisbrott” (soldaterstomp). Motoren er
1sylindret og gir 10 hestekrefter.

Pobeda ble produsert ved Gaz-fabrikken i byen Gorkij sammen med merkene
Zim, Ziz, og fra 1958 Volga.
Popeda bygde på eldre Ford konstruksjoner og fabrikken hadde fra 1929 Ford A
på lisens. Pobeda betyr på russisk ”seier” og ble produsert fra 1946. Andrei
Litzgert var konstruktør. I Norge var bilen meget populær som drosje.
Skoda 1200, 1954
modell.
Den tjekkiske våpenog maskinfabrikken
hadde stor suksess på
det norske markedet
på 50 -tallet med
1200 serien og
etterfølgeren Oktavia
som kom i 1955. 1200
er 5 eller 6 seters og
bygd på sentralrørsramme.
Se den strømlinjede
formen, de kunne det
den gang også!

13
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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
Frem tilproduseres
slutten på trettiårene
begynnelsen
på krigenen
kan en oppsummere
i mengder,ogDet
ble tilsynelatelse
med runde, utenpåliggende skjermer med stigbrett, spiss grill. I 1939 brøt
vinn-vinn situasjon.
Chevrolet den stående grillen med et signal om at nå blir den nye trenden
kanskjepå
liggende
Dette ga nå
til å endre radikalt fra bilens runde
nettet front.
hos Wikipedia,
themulighet
free encyclopedia
kurver til mer kantede.
på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia
Krigen er over hos Ford, Chevrolet og andre merker startet opp igjen, og 1946modellene så slik ut:

Chevrolet
1939

Biler i Europa
Før krigen var lyktene kommet inn i
skjermen. Stigbrett og sidemotordeksel er
borte. Fossegrill og bagasjerom med utvendig
lokk var også på plass.
En av de første til å komme med helt ny
etterkrigsbil var Mercedes Benz med sin 180.
Og nå kom hel frontrute.

Ford 1949 modell kom med det første etterkrigs-karosseri som førte til at
utenpåliggende skjermer gikk ut. Spissen på panseret er redusert, og formen
har flatet ut og nærmer seg skjermhøyde. Og grillen er helt liggende. Delt
frontrute er fremdeles i bruk. Etter hva jeg har forstått er den kula i grillen en
liten begynnelse til å rakett-design?

MB 180 1953 slipper ikke helt taket med litt
utenpåliggende trekk ved ”skjermene”

Chevrolet 1949 tok ikke skrittet fullt ut. De startet med å integrere
forskjermene i karosseriet. Bakdelen er beholdt i samme form. Dette er også
et tegn på hva som vil bli praktisert videre ved utforming av modellendringene for hvert bilmerke fremover.

Opel Rekord 1953 legger seg på samme linja
som amerikanske Chevrolet 1949
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P
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R
T
Jeg har fått tak i noen postkort med biler som motiv. En antikvitetshandler i Oslo sentrum hadde stort utvalg.
Det øvre bilde er nok tatt i en storby.
Under ser vi bilene til et stavangerfirma som er på forretningsreise i distriktet. Det var kamp om kundene i den
tiden.
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MUSEUM I DEN ENGELSKE
BILINDUSTRIENS HJERTE

Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål
Coventry er selve fødestedet for britisk
sykkel og motorindustri, og denne
industrien har en over 150 år lang historie.
Produsenter som Daimler, Jaguar, Morris,
Rover, Triumph, Standard, Sunbeam,
Singer, Riley, Humber, Hillman og Massey
Ferguson er de mest kjente av et utall
kjøretøy-produsenter som har hatt sine
fabrikker i Coventry-området opp gjennom
årene. Med en slik historie fortjener byen
virkelig et så flott museum som Coventry
Transport Museum. Museet som ligger i
sentrum av byen åpnet i sin nåværende
form i 1980, og huser verdens største
offentlig eide kjøretøysamling. I samlingen
der det 250 biler og nyttekjøretøyer, 120
motorsykler, 300 sykler og over en million
utstillings- og arkiveffekter. Ca. 60% av
kjøretøyene er utstillt på museet, hvor en
del av kjøretøyene skiftes ut etter
midlertidige temautstillinger. De
resterende 40% står godt lagret, og noen
brukes som rullende museumsobjekter som
vises frem på treff og utstillinger rundt om
i landet. Samlingen inneholder kjøretøyer
fra produsenter over hele Storbritannia,
med hovedvekt på Coventry-produsentene.
At det er et populært museum forteller
besøkstallene som er over 420000 i året!
Inngang er selvfølgelig gratis, samlingen er
jo offentlig eid, så både den og kulturarven
tilhører jo folket…

1930 Standard Swallow med karosseri fra Swallow Sidecar & Coachbuilding Company,
som senere ble SS Cars og Jaguar. Bilen kostet £245 i 1930.

Over: Maudsley buss produsert i Coventry
Til venstre: Massey Ferguson kan stables i høyden
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Til venstre: Bilindustri‐historien
setter sitt preg på bybildet i Coventry.
I denne flotte bygningen midt i
sentrum finner man puben The Flying
Standard. Den har navnet etter de nye
strømlinjeformede modellene som
Standard Motor Company
introduserte i 1935. Veggene i puben
var dekorert med gamle Standard‐
reklamer og gamle bilder fra
fabrikklokalene.
Standard Motor Company kjøpte
Triumph i 1945, og selskapet ble i
1960 kjøpt opp av Leyland Motors.
Merkenavnet Standard forsvant etter
1963, mens Triumph levde videre.

Helt til venstre: Enda en flott SS,
denne en 1933 SS 1. Merket måtte
endre det velklingende navnet etter
andre verdenskrig, da bokstavene SS
ikke klinget så godt i ørene
lenger…Det ble da til Jaguar, som er
den eneste bilprodusenten som
fremdeles produserer biler i Coventry.
Nærmest til venstre: Verkstedsmiljø
med Austin Seven.
Helt til venstre: Majestetisk Daimler,
denne gedigne vognen tilhørte
dronning Mary fra den var ny i 1935
til hun døde i 1953.
Nærmest til venstre: AA, The
Automobile Association, er Storbrit‐
annias svar på NAF, også i fargene!
Her en Land Rover servicebil og AA
nødtelefonboks.

Over: Britaliener; Triumph Italia. Designet
av Michelotti og bygget i 329 eksemplarer
hos Vignale i Italia mellom 1959 og 1962.

Over: Produksjonslinje fra Sunbeamfabrikken på 1970-tallet.
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Over: MC‐avdelingen rommer også
mye spennende.
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Nytt fra styret:

Mariero) Lør. 31.aug. 10.00-15.00. Vredestein og
Michelin stiller. Gaute organiserer med biler.
Dugnad: Beising utvendig maling på museet. Karulf og
Stein Roar. Skiltet må komme opp.
Eventuelt
Neste styremøte: 19. Sept.
Odd Arild

Referat styremøte 20.juni 2013 kl 19.00, Bråstein
Tilstede: Odd Arild Sundsteigen, Åge Svendsen, Tor
Inge Fjermestad, Trond Rasmussen og Gaute Svindland
Referat siste styremøte.
Lest opp og godkjent.
Erfaringer arrangement våren 2013
Helgetur september: 6 biler, Lysefjorden. Kjempetur
men litt lite fremmøte.
Nasjonal motordag: Bråstein,10-12 gjester. Labert
fremmøte. Bør videreføres og annonseres bedre.
Grilltur: 14-15 biler. 10 kjørte fra Rådhuset. God plass på
grillen.
Arrangementer høsten 2013
Helgetur i september: ? Lørdag til Søndag. Forslag til
reisemål, Stord, Bømlo, Sogndalstrand, Nesflaten.
Medlemsmøter høsten: Forslag til tema: Lakkering av
striper, demonstrasjon på Henry, Ole Christian
Simonsens nyrestaurerte. Helge fra Dekk1. NAF, besøk
på stasjonen. Smøring og smøremidler.
Roger Thompsons minneløp 10.august. Start /mål
bilmuseet konkurranse/turløp underveis. Odd Arild har
forslag til rute. 1-2 timer med stopp Byrkjedalstunet.
Kongeparken: Parken ønsker et arrangement i høst?
”Broom broom” dagene. Kontaktpersonen i Parken tar
kontakt med Fjermestad.
Hafrsfjord dagen 1.september: Innbydelse er sendt ut til
18 klubber, 3 klubber har svart. Dakota flytur for
publikum. Delesalg osv. Mål: Vise frem mangfoldet av
klubber og museer. Odd Arild jobber videre med å
invitere klubber. Være med å være vakter. De som har
bil på utstilling må være hele åpningstiden.
Grøtfest desember: Lørdagen 7. Des. påmelding.
Juleavslutning styret: Med tillitsvalgte.
Delelager-hva gjør vi videre?
Status delelager: God rydde jobb er gjort. Selger godt.
Øyvind og Tor Inge har steppet inn. Bør kanskje lage
åpningstider slik at folk vet når det er åpent?
Spilehjulet
Nytt nr. i slutten av juni.
Regnskap
Status pr 13.juni. Odd Arild ref. Økonomien er sunn.
Status museet v/Tor Inge
Status museums biler:
Sølvberget Opel: Støtfangerne er sveist og lakkert. Må
monteres og feilsøking av motor er neste oppgave.
Consul: Tor Inge har begynt på bremsene.
Opel P2: Nye dekk må kjøpes.
Biler inn til vintersesongen: Har plass til ca. 30 biler. Tor
Inge og Øyvind bestemmer.
Jubileum 2014
Komiteen jobber med en jubileumsfest.
Ekstrautgave Spilehjulet: Jubileumsnummer.
Diverse:
Forespørsel fra Dekk 1 om å delta med 2 biler til
åpningsfest i nye lokaler. (Gamle Henning Olsen,

Terminliste høst 2013
Her er en terminliste for høsten 2013 over GVs 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:
-21.september: Ekebergmarkedet høst , Oslo.
Info: www.veteranvogn.no. Kontakt: NVK, epost: n.v.k@online.no eller tel. 23380510
-21-22.september: Utstilling Auto 23, Bergen. Arr: BVK
-21-22.september: Motorama 2013 Utstilling, Vardhallen,
Haugesund. Arr: HACC
-24.september: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info om dekk fra
Dekk1. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!

Oktober:
-25-27.oktober: Oslo Motorshow, Lillestrøm.
-29.oktober: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Representant fra
Prolong forteller om deres produkter. Nytt fra styre, kaffi, skjeva
og drøs. Velkommen!
November:
-26.november: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Årets utloddning
med mange fine premier. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs.
Velkommen!
-30.november: Grøtfest på Bråstein! Julegrøt for hele familien.
Desember:
-8.desember: Julebord på Quality Airport Hotel Sola kl.15:00. Ta
med familie, barn, barnebarn og venner og kom i julestemning.
Velkommen!
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten
vil bli oppdatert jevnlig for mest mulig riktig informasjon. 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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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

Brannstasjonen i Stavanger
Modell bygget av Tor Inge Fjermestad

