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Dette nummeret av Spilehjulet er en litt
utvidet utgave på 24 sider i forhold til de
vanlige 20. Sommeren er treff-sesong og vi
har reportasjer fra mange av disse. For å få
med mest mulig ferskt stoff fra sommerens
begivenheter så la vi til noen sider. Takk til
Odd Arild Sundsteigen, Rune Omarstrand,
Per Sandanger og alle andre som har bidratt
med mye godt stoff og fine bilder fra
sommerens treff og turer!
Mange bidragsytere gir et enda bedre og mer
innholdsrikt blad, så det er bare å ta kontakt
hvis du har stoff eller tips til bladet.
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Redaktør: Øyvind Flatekvål, tlf: 98296659
E‐mail: spilehjulet@gammelbilen.no
Kåre G. Sem, Tlf: 51699534/45688740
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redaktør underrettes.

Nå som høsten er på gang så trekker mange inn i garasjene for å jobbe med sine
kjøretøyer. Det er planlagt noen garasjebesøk utover høsten, det er alltid kjekt
for leserne å se hva andre medlemmer holder på med i garasjene sine. Jeg har
fått noen tips allerede som skal følges opp, og hvis du har eller vet om noen som
holder på med spennende prosjekter så mottas tips med takk.
Det har kommet et nytt regelverk for EU-kontroll for veterankjøretøyer. Dette
angår først og fremst kjøretøyer som er mellom 30-50 år gamle, og man kan bl.a
velge mellom bruksbegrensning eller tettere kontrollintervaller. Mange har
spørsmål om disse nye reglene, på neste medlemsmøte 27.september kommer
Ola Undheim fra Biltilsynet og forteller om dette nye regelverket.
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 4.november.
Send gjerne inn salgsannonser også. Ha en riktig fin høst!
Øyvind
Forsidebilde: Fra Danmarkstur. Foto: Odd Arild Sundsteigen
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!!!
Da begynner kjøresesongen å gå mot slutten for i år. Været har ikke
vært det beste, men det er ikke alltid det stopper oss. Vi strever
fremdeles med å få godkjent vårt museumslokale på Særheim, men
jeg er evig optimist og tror nok at det går bra til slutt! Har vært mye
jobbing på meg i de siste månedene så jeg har ikke fått være med på
turer så mye som jeg håpet!

Vi har også i år hatt Minneløp (se side 8) 22 biler møtte
frem i ikke for godt vær.
Medlemsmøtene har kommet i gang igjen etter ferien og
søndagskafeen er også i gang. Det er bra at så pass
mange benytter de mulighetene vi har for å treffes regelmessig. Det er alltid problemer som skal løses og hva er
bedre enn en haug med veteranbilentusiaster med stor
viten til å hjelpe seg.
Cab & Co går som det suser, det er lett å se at dette er
noe som blir satt pris på. Det blir dessverre ingen høstutstilling i år, men vi jobber med å få til en løsning til
neste år.
Vi setter stor pris på tips om emner som kan tas opp på
medlemsmøter. Fortsatt god høst og husk å passe godt
på bilen (og kona også)

Vi har hatt stor aktivitet siden sist Spilehjul. Det har vært
Vestlandstreff i Haugesund, Danmarkstur, Minneløp, Rallye Tronåsen og grillfest blant annet. Vestlandstreffet fikk
jeg ikke gleden av å delta i da dette kolliderte med klubbens
tur til Danmark. En del fra klubben var i Haugesund på
treffet. Årets grillfest arrangerte vi på Særheim med god
respons på både mat og plass. Det er alltid kjekt at så pass
mange møter opp. Vi hadde en flott ukestur til Danmark
med innlagt besøk hos Aalestrup Classic (vår vennskapsklubb). Det er allerede ny Danmarkstur for 2017 under
planlegging (se side 7). Vi presenterte turen på augustmøtet
og vi fikk allerede da nærmere 20 interesserte.
I august arrangerte vi Rallye Tronåsen (se side 14) her var
det topp stemning og mye folk og biler, vel 305 startende.
Dette er som alltid et meget vellykket arrangement, mye
folk langs ruten, som i år gikk langs Sirdalsvannet og til
Tonstad med retur via Hovsherad.

Med gammelbil hilsen

Odd Arild

Vi besøker Norsk Vegmuseum i Dirdal 25.september
Vi er også i år invitert inn til Dirdal for å besøke Vegmuseet sammen med Tempoklubben. Vi kjører felles inn til
Dirdal med avreise fra Rådhuset i Sandnes kl 1030, de
som kjører direkte kan henge seg på i Oltedal. Vi håper
på like bra oppslutning som i fjor da vi var over 40 biler.
Museet åpner kl 1100 og det er siste søndag for året at det
er åpent.
For mer informasjon kontakt Odd Arild på mobil 45416436

NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner




Kjetil Edland, Mosterøy
Tarald Aarskog, Forsand
Tor Jan Kåstad, Sandnes

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement.
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Foto: Trond G.Rasmussen & Odd Arild Sundsteigen Tekst: Odd Arild Sundsteigen mga58@lyse.net

Årets Danmarkstur var lagt til juni måned, i år skulle vi
ikke være med på noe treff eller løp, så da kunne vi velge
en tid hvor ferjen er noe rimeligere. Interesse for disse
turene er overveldende, det blir fulle hus straks vi legger
det ut, årets tur ingen unntak. Fremmøte og felles innsjekk var på Tananger med avgang Fjordline tirsdag
14.juni på kvelden. Vi var 14 biler og 26 personer som
tok av gårde mot Danmark. Etter en god natts søvn om
bord var vi fremme i Hirtshals hvor vi inntok vår morgenmad før vi la av gårde mot Skagen, som var vår første overnatting. På vei mot Skagen var vi innom et ørnereservat for å overvære et meget flott «show». Det ble
nærkontakt med ørnene, se bildekavalkade. Damene
fikk sitt i strikkebutikken før vi satte kurs yters ut mot
Grenen ytterst ute i havet.
Torsdagen skulle vi fra Skagen og ned til Mariagerfjorden, en strekning på vel 16 mil. På tur ned var vi innom
Hjallerup Mekaniske Museum, et meget flott og innholdsrikt museum. Vi kjører for det meste på mindre
trafikkerte veier, der det lar seg gjøre. På vår videre vei
var vi innom Hals for å ta en 5 minutters ferje til Egense. Vi ankom hotellet ut på ettermiddagen, like etter at
det startet å regne.
Fredagen skulle vi ikke kjøre så langt, kun snaue 5 mil.
Været var meget bra for kjøring uten tak, på tur opp til
St.Binderup Kro var vi innom det eneste sirkus museum
som finnes i Nord-Europa. Her fikk vi utfoldete våre evner innen sirkuskunster, men tror ikke får noen jobbtilbud på noe sirkus. Etter lunsjen dro vi innom Thingbæk
kalkgruer og fikk studert hvordan de jobbet før i tiden.
Vel fremme på kroen var det musikk ved Per Nysted og
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pause underholdning av Frode Michaelsen. Per hadde
med seg orgelet sitt. Flere benyttet også anledningen til å
ta seg en svingom.
Lørdag skulle vi treffe Henrik og de andre fra Aalestrup, de arrangerte felles kjøretur i distriktet for oss.
Vi fikk besøke fler flotte plasser under turen i området
rundt og i Rebild Bakker. Lørdagskvelden hadde de laget fest til oss i deres klubblokale. Her var det mat å
drikke, samt underholdning av Per, på orgelet. Det ble
foretatt gaveutveksling. Det er alltid hyggelig på disse
festene, danskene kan dette med å få folk til å føle seg
velkommen. Etter en flott fest var det av gårde med buss
tilbake til hotellet.
Søndag begynte turen nordover, vi skulle til Brovst for å
tilbringe en natt på slott i deilig himmelseng. Etter en
liten ferjetur var vi innom Jesperhus Blomsterpark, en
meget flott park med mye planter, men også tropehus og
aktiviteter for «voksne». Vi ankom slottet ut på ettermiddagen, et meget flott slott med spøkelsesgaranti. Vi
hadde avslutnings middag i et en flott slottshall , avslutningen var med stil lik resten av turen.
Mandagen var hjemreisedag og handledag. På vei mot
Hirtshals var vi innom Blokkhus for å besøke Blokkhus
salt, damene fikk fotbad, herrene fikk nytte godt av eierens hobbygarasje. Etter lunsj i Blokkhus var det fritt
frem til kl 1800 da vi skulle samles i Hirtshals for avgang
med Fjordline hjem til Norge. De fleste bilene oppførte
seg eksemplarisk med noen unntak.
Danmarks turen for 2017 er allerede under planlegging
og overnattingsplasser har vært testet ut.
Takk for turen og godt selskap!!!9

SPILEHJULET
SPILEHJULET
3—2016
3—2016
organ organ
for Gammelbilens
for Gammelbilens
Venner
Venner

Stemningsbilde fra Skagen

Musikk og dans på St.Binderup

Hotel Bramslev Gaard ved Mariagerfjorden

Thingbæk kalkminer

Ørnen har landet!!!!

Festmiddag på slottet

For flere bilder gå inn på vår Facebookside, se link:
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28.JUNI
flere gode historier å fortelle. Det er også et flott syn når de
fleste kommer i sine veteranbiler. Så får vi håpe at til neste
år så kan vi feiere grillfesten på Særheim i egne lokaler.
Området er meget godt egnet til grillfest med flott uteområde og lokaler inne. Vi hadde denne gang gardert oss med
Geno at ble været dårlig så var det bare å bruke den store
garasjen/siloen som de har.

a var tiden kommet for en ny grillfest i regi av
klubben, denne gang brukte vi lokalene på Særheim. Her ligger alt til rette for grillfest, mye sol og det er
flere sider på bygningen så vi kan alltid finne ly for vinden. Som en ser av bildene var det flott solskinn denne dagen. Det er alltid hyggelig med disse grillfestene for da tar
de fleste med seg familien. Det er alltid kjekkere når hele
familier er involvert i hobbyen vår. Vi hadde satt frem 2
griller i tillegg til den store grillen. Kø blir det alltid, men
alle fikk seg grillmat.

Odd Jensen fikk også overrakt 1.premien fra Rally Tronåsen av Per Nysted på grillfesten. ( Odd var dratt hjem før
premieutdelingen på Sira)

De over 60 som var tilstede koste seg i solen og praten gikk En stor takk til innkjøpssjef Øyvind for tilretteleggingen
av grillfesten!
livlig rundt bordene. Det er alltid noen som har en eller
Foto: Trond G.Rasmussen Tekst: Odd Arild Sundsteigen
For mer bilder se: https://www.facebook.com/
Gammelbilens-Venner-109910099068779/photos/?
tab=album&album_id=1132402810152831
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Vi gjentar flerårige suksesser å drar til Danmark sommeren 2017. Programmet er under bearbeiding , men hovedpunktene sitter fast. Vi skal delta på Ringkøbingsløbet og tar dette som avslutning på turen, her blir det 3 netter. Turen i år går til det sørlige Danmark med en 2 netters overnatting på den flotte øya Ærø, denne ligger på sydsiden av
Fyn. Vi skal ha en overnatting på en flott kro like utenfor Fredericia. Vi skal ha et lenger besøk på Egeskov slott, her
er det noe for alle enten en er glad i biler eller gamle ting. Det blir her lagt inn noen aktiviteter for alle. For at flest
mulig skal få anledning til å melde sin interesse så har vi satt 1.oktober som frist, det er som vanlig begrenset med
plasser, dette har med hoteller, bespisning, deltaking i løpet og transport. Priser og hoteller kommer vi tilbake til etter at vi vet hvor mange som blir med. Vi vil etter 1.oktober informere de som er interessert og deretter be om bindende påmelding.
Vi bruker Tananger som utgangspunkt for ferjetransport, vi sparer da bilen for 50 mils kjøring tur/retur Kristiansand. Flere opplysninger kan fås av Odd Arild på mobil 45416436 eller mail til post@ gammelbilen.no
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Foto: Trond G.Rasmussen Tekst: Odd Arild Sundsteigen mga58@lyse.net

I

år var det femte gang vi arrangerte Minneløp, været var
ikke det beste, men det var allikevel møt frem 22 biler.
Årets løp var lagt opp til med start fra Særheim, her har vi
god plass og vi ligger midt i et flott kjøredistrikt. Det er alltid
kjekt å se at flere tar med seg familien på løpet. Det er stor
variasjon i hvilke biler som deltar, fra moderne veteranbiler
til flotte førkrigsbiler. Løpet er lagt opp som et turløp med
felles start, det er innlagt konkurranse underveis.
Årets rute gikk ut mot havet fra Særheim, langs Revtangen og
med en ispause på Essoen på Varhaug. Så gikk det sørover
gjennom Vigrestad og mot Brusand, her kjørte vi over heia og
kom ut igjen på Buevegen for så å kjøre til Karlsbu. Etter vel
gjennomførte 64 km med bilen var det tid for Karlsbu sine
berømte lapper med tilbehør. Løpet gikk uten noen form for
tekniske problemer. Oppgavearket som var delt ut ved start
ble behørig utfylt med stor iver fra deltakerne. Vi hadde også
denne gang klart å få lagt inn noen feller for å gjøre det litt
vanskeligere. Det var mange gode besvarelser og de fleste hadde mange rette. En vinner ble kåret, og årets beste ble Brit og
Leif Skare. Som sedvanlig så er det co piloten som fyller ut
besvarelsen og som også blir overrekt premie.

Åge med familie

Da var det bare å takke for i år og ønske velkommen til nytt
Monneløp i 2017. For mer bilder se vår facebook side:https://
www.facebook.com/Gammelbilens-Venner-109910099068779/
photos/?tab=album&album_id=1164150563644722

Vinner Brit Skare

8

4

SPILEHJULET
SPILEHJULET
3—2016
3—2016
organ
organ
for Gammelbilens
for Gammelbilens
Venner
Venner

NOK ET VEL GJENNOMFØRT

«Veterankåner» klar for løpet!

Å

rets Ryfylkeløp var det 5 året det ble arrangert. Dette
løpet har vist seg å være et løp som mange fra klubben vår drar inn til Jørpeland for delta i. I år var ingen unntak, selv om det ikke var like mange som det pleier å være.
Nedre Ryfylke er liksom ikke den plassen vi drar på våre småturer ellers. Det er alltid mange fra TS veteranene som deltar
med alt fra lastebiler, busser og småbiler. I år hadde de også
fått med seg sine bedre halvdeler og disse var kled i tidsriktig
antrekk, meget vellykket. Dette er noe vi ikke ser for mye av på
løp lenger, håper at trenden kommer tilbake.

Flott utsikt!!

Ballkast var en av postene

Årets løp hadde i overkant av 60 startende kjøretøy og turen
gikk i et meget flott terreng. Underveis var det flere plasser at
folk hadde markert med flagg og stod langs veien og vinket,
noen hadde satt frem større gravemaskiner med flagg for å
hilse deltakerne velkommen til si bygd. Det var innlagt poster
underveis og som bildet viser fikk de testet gammel skolekunnskap innen «kurvball» Beste mann fra vår klubb ble Øyvind
Nielsen, som for anledningen kjørte «Interen» (pickupen)
Tekst: Odd Arild Sundsteigen
mga58@lyse.net

Fra startområdet

4
9

Foto: Karina Orre & Ove Karlsen

SPILEHJULET 3 – 2016 organ for Gammelbilens Venner

VESTLANDSTREFFET 2016
Løpet ble arrangert lørdag 18. juni med
oppmøte fra kl 10.00 på Rådhusplassen i
Haugesund hvor bilene ble ryddig plassert
nummerert i den rekkefølge påmeldinger
kom inn.
Fra løpskatalogen sakser vi innledningen:
Velkommen til Haugesund og Vestlandstreffet 2016. I år har vi lagt opp treffet til
Rådhusplassen i Haugesund, i og med at
det er 30 år siden sist Vestlandstreffet ble
arrangert i Haugesund sentrum. Det vil si
at det har oppnådd veteran alder siden
sist. Vi har vært så heldige at vi har fått
med oss sentrumsforeningen rundt arrangementet, og de arrangerer prikkedager
i sentrum, med ekstra gode tilbud i butikkene. I år ønsket vi å lage et treff for sosialt samvær, derfor vil kjøreturen bli noe
kortere, men selvfølgelig fortsatt med
oppgaver langs vegen. For at treffet skal
bli vellykket er vi avhengige av gode
sponsorer som stiller opp, disse vil dere se
reklame for i bladet. Vi retter en stor takk
til alle som er med og sponser oss med alt
fra penger, gode rabattavtaler og gevinster. Vi har også med oss en del mannskap
og frivillige ute i løypa, vi retter en stor
takk til disse. Og til alle dere deltagere
som er med og gjør dette til en folkefest.
Kos dere.
Kenneth Hetland
Treffleder
Den offisielle åpning ble foretatt kl 12.00
av treffleder og leder av
sentrumsforeningen og deretter utkjøring
sørover langs Karmsundet videre inn i
fastlands Karmøy til Røyksund hvor vi
vente om og fulgte Førresfjorden et stykke
nordover og deretter gamleveien tilbake til
Rådhusplassen for fotografering og
oppstilling. Og her kunne så tilskuere og
deltagere avgi stemme på den deltager de
mente fortjente publikumsprisen.
Underveis var det innlagte poster med
oppgaver fra å tippe dekkdimensjon på
utstilte dekk, vekt på topplokk, vekt på
egen bakaksel der og da og fra geografien,
lengden på Førresfjorden som vi fulgte i
noen minutter.
Katalogen viste 61 påmeldte starter, men
det var også en del etteranmeldt så det
totale antall startende var nok over 70.

Over: Start nr 16. Kristian Utvik, Avaldsnes. Ford modell A cab 1930 og startnr.17 Sigurd
Apeland, Sveio. Chrysler 72 Touring 1928
Under: Start og målgang var på Rådhusplassen i Haugesund. I midten start nr. 49. Mercedes Benz
220S 1959, Knut Svåsand, Hovland.

Over til venstre: Start nr. 36 Åge Svendsen, Sola var deltok i Dodge Brothers KCL pick up 1935
Over til høyre: Start nr. 37 Bjørn Fosse Haugen, Haugesund. Volvo 262 C Bertone 1980
Under: Start nr. 30 Jan Apeland, Sveio. Opel 18B cab 1931
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Vestlandstreffet 2016 forts:
Fra sør- fylket var vi fem biler som stilte
til start i påmeldt rekkefølge:
Start nr 4 Per og Astrid Sandanger
3 Einar og Gunn Helland
9 Oskar og Margit Finnesand
11 Magne og Astrid Finnesand
36 Aage Svendsen og Bjørn Emaus
Lørdagskvelden var det bankett på
Scandic Maritim. Her var vi sørfra samlet
med et bord, men fikk også selskap av
Kristian og Gyda Utvik. Som også deltok
på treffet med sin Ford modell A cab
1930, og som kunne fortelle at han
nettopp var ferdig med restaurering av en
Opel Kadett og det i en alder av 87 år.
Det hendte fortsatt at kona kom ned i
garasjen og spurte om hun skulle komme
ned med dyna eller om han kom til sengs.
I garasjen, verkstedet, var det 30 biler. Så
her var pensjonisten vel forsynt med
arbeid framover.
Utover kvelden ble det utlodning med
mange og flotte premier. Og utdeling av
premier fra løpet:
-Publikumsprisen for biler før 1950 Karl
Oskar Granberg, Ølen. Buick cab 1931
-Publikumspris for biler etter 1950 Knut
Svåsand, Hovland. Start nr. 48 Mercedes
Benz 220 S 1959
-Premien for tidsriktig bekledning gikk til
Sigve Carlsen, Follese. Start nr 2
Chevrolet Master 1938
-Løpets uheldigste var fører av Austin
Healey 3000, Lars Wee.

Over til venstre: Fra ankomst på Rådhusplassen
Over til høyre: Start nr. 9 Oskar Finnesand, Mosterøy. Mercedes Benz 190 SL 1960
Under til venstre: Start nr. 4 Per Sandanger, Stavanger. MG B 1963 og startnr. 5 Einar Helland,
Kleppe. Mercedes Benz 280 CE 1980
Under til høyre: Flott 1935 Ford Roadster

Over til venstre: Start nr. 22 Vigdis Torvestad. Riley RME 1952
Over til høyre: Arne Solvang, Haugesund. Jaguar XJ 1986
Under til venstre: Start nr. 1. Haugesund Politikammer, Haugesund. Ford F-100 1955
Under til høyre: Start nr. 57 Espen Flåtene, Haugesund. Porsche 911 1966

Så til de med høyest poengsum fra
løpskonkurransen:
-3 plass Erling Hetland start nr 27
Chevrolet Fleetline 1950
-2 plass Vigdis Torvestad start nr 22 Riley
RME 1952
-1 plass Svein Sætervik start nr. 34 VW
1300 1969
Søndag var det omvisning på museet til
Wee på Frakkagjerd. Dette er jo landets
størst private samling så å forsøke å
gjenta alt vi så er umulig. Der får de som
ikke har vært heller ta en tur.
Tekst&Foto: Per Sandanger
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FASCINERENDE ENGELSKE KANALER
Tekst og foto av Eivind Edvartsen
Denne gangen har jeg dristet meg til å
senke farten på ”kjøretøyet”, og finne
fram et gammel artikkel jeg skrev i
1998. Selv om det er snart 18 år siden, så er lite og ingenting forandret.
Jeg var innom på verftet for et par år
siden, og det eneste som var forandret
var at båtene var nå grønne, og nå
hadde til og med PCen fått flatskjerm.
En kanalferie er en annerledes ferie,
svært forskjellig fra andre typer ferier.
Er du av den typen som liker å ligge på
en strand eller foretrekker et pulserende natteliv – så glem en kanalbåtferie.
For min del er dette den absolutt kjekkeste ferien jeg noen gang har hatt, og
jeg tviler på at noe mer optimalt finnes.
Kanskje noe å tenke på til neste år?

mente med det??? Vel, det kunne neppe bli
verre enn orkanturen med Bolero for noen år
Det finnes vel neppe noe mer engelsk enn
”narrowboat” den er 7 fot bred og opptil 70 fot tilbake.
lang, det er størrelsen på slusene også. Silver
Kanalen regnes som verdens vakreste og går
Sky som skulle være vårt hjem i en uke er byg- gjennom et vakkert landskap. Selve kanalen
get av stål og veier 20 tonn og har en 40 hesligger oppe i dalsiden og har en fantastisk utters diesel motor. Båten virket enormt stor.
sikt. Strømmen i kanalen var ganske kraftig slik
Konas skepsis var til å ta og føle på : ”Har du
at litt ekstra motorkraft var nødvendig. I et
kjørt en så stor båt før?” ”Nei, det hadde jeg
uoppmerksomt øyeblikk stod båten på tvers i
ikke, men det er sikkert like lett som båtene i
kanalen med et brak. ”Pappa! Synke me nå?”
Legoland!” trøstet jeg henne med. At det ikke er lød det fra kabinen.
bølger på kanalen virket sikkert beroligende.

Finnes det noe mer Engelsk?

Båten var godt utstyrt med kjøkken, komfyr med
grill og stekeovn, toalett, dusj, dobbeltseng,
køyer, salong med spisebord og farge TV. Båten
hadde sentralfyring, varmtvann og tørkeskap.
Det manglet ingenting… bortsett fra en gasstenner…
Båten skulle vi kjøre selv og slusene skulle vi
også operere selv. Båten skulle vi hente i Trevor
og levere den i Great Haywood, dette er en
strekning på 180 kilometer som skulle ta drøye
50 timer med 62 sluser.
En buss skulle kjøre oss tilbake, og dette tok
mindre enn en og en halv time…

Pontcysyllte Aqueduct
”Easily the most famous and most spectacular
feature on the whole canal system.” Står det i
brosjyren.
Akvaduktet er 40 meter høyt og 300 meter
langt. Det tok ti år å bygge, og var ferdig i 1805
og kostet den svimlende sum av £47,018 den
gang. Det å kjøre en båt over en bro 40 meter
over bakken gir en helt spesiell følelse.
Jo da, turen opp Langollen var en opplevelse jeg
ikke glemmer med det første.

På kanalen går alt langsomt

På kanalen kan en ikke å kjøre fortere en 3-4
knop eller 7 km/t. Kjører en fortere enn dette
Mitt behov for informasjon var umettelig, og
begynner båten å skjene og på få sekunder kan
ønsket om å kruse på øvre del av Llangollen
en stå på tvers i kanalen. Strømmen i kanalen
kanalen var enormt. Jeg slo av en prat med en
var ganske kraftig enkelte steder slik at litt ekstkar på verftet hvor vi skulle leie båten og han
ra motorkraft var nødvendig. I et uoppmerksomt
kunne “berolige” meg med at: ”It is a bit crowøyeblikk stod båten på tvers i kanalen med et
ded up there, the canal is very narrow and if you brak. ”Pappa! Synke me nå?” lød det fra kabican navigate there you can navigate anywhere! nen.
But if go there you will not forget it!” Hva han
Kanalene er ikke rette som en motorveg, men

Llangollen

følger terrenget. Det er en mengde sluser som
tar sin tid, og slusene må man betjene selv,
men det er dette som gir den sjarm som bare
en kanalferie kan gi.
Langs kanalen passeres broer, eiketrær, kornåkrer, gressende kyr og sau i et behagelig tempo. Terrenget varierer mye og kanalen går vekselvis gjennom skjæringer som oppå voller og
gjennom tunneler.
Woodseaves Cutting er en dyp skjæring gjennom et høydedrag på omtrent 2 kilometer. En
blir lett imponert med tanke på at alt dette er

Utviklingen av kanalsystemet
For over 250 år siden så engelskmennene begynnelsen på den industrielle revolusjon. Dette medførte et stadig økende behov transport som den
gang var basert på hestetransport. Veinettet var
dårlig og lite utbygd og en hest kunne klare en
last på 100 kilo. På et godt vegdekke kunne en
sterk hest med vogn klare 1000 kilo.
Benyttet man i stedet kanalbåter kunne en hest
klare mellom 30 til 100 tonn. Kanalene ble gravet
ut for hånd og utbygningen nådde sitt høydepunkt
rundt 1790. Femti år etter gikk det stadig nedover
med kanaltrafikken da dampmotorene og jernbanen overtok mer og mer av befraktingen.
Likevel måtte det en kraftig frostvinter til i begynnelsen av 1960 får å gi nådestøtet for trafikken. I dag har svært mange kanaler blitt restaurert
og blir brukt hovedsakelig til fornøyelse.

gravd ut for hånd uten hjelp av maskiner.
Audlem Locks består av 15 sluser og etter en
mile (1,6km) kommer fem nye før Market Drayton. Et strekk på knapt to norske mil tok oss en
hel dag.
Ettersom antallet sluser økte, økte også konas
interesse for å føre båten, dette lærte hun fort,
og mestret båten like lett som den i Legoland.

Måltidene
Vi tenkt å spise for det meste på båten, men
etter hvert ble flere ”bar meals” på de lokale
puber som det er en del av langs kanalen. Engelsk kokekunst skulle visstnok ikke ha det beste ord på seg. Men dette stemmer lite med min
erfaring, det hele er nok heller en myte på lik
linje med at dansker er molboer og skotter er
gjerrige.
En engelsk pub er noe helt annet enn det vi
nordmenn forbinder med en pub. I England er
en pub noe mellom et forsamlingssted, kafeteria og litt drikkested. Her kommer lokalbefolkningen innom etter arbeidstid for å slå av en
prat og ta seg en øl eller to. England uten puber
er å sammenligne med en PC uten mus, det
fungerer bare ikke.

Bagasje
Etter at kanalbåten var levert og vi var tilbake
ved bilen var det ”bare” å pakke inn og kjøre
videre. Noen forbipasserende kunne ikke la
være å komme med bemerkninger om alt bagasjen vi hadde med.
Etter all bagasjen var på plass i bilen, vanket
det enda flere kommentarer: ”Did you throw
your luggage in the canal?” óg ”Oh, he must be
a famous magician!” De skulle bare visst at jeg
har flere års erfaring i å presse 400 kilo bagasje
ned i én koffert, bilen veide sikkert 7,2 tonn!

Ett par råd
Skulle jeg ha gjort turen om igjen ville jeg ha
hentet og levert båten på samme verft. Brukt litt
mer tid i de koselige byene langs kanalen. Tatt
med et par gode venner. Og glem ikke norsk
flagg og kaffe.
Velg gjerne mai til juni som tidspunkt og bestill
båten tidlig.
Og ikke minst ta med halvparten så mye bagasje og dobbelt så mange penger.
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Tekst: Odd Arild Sundsteigen Foto:Bilder fra Facebook tatt av : Smaabyfotografen og Motorfotografi

Da

var nok et vellykket Rallye Tronåsen avviklet.
Det var rekord i antall påmeldte biler, 305 kjøretøy og
med en haug på venteliste. Løpet er et delt arrangement
mellom Agder Motorhistoriske klubb, Bakke Idrettslag
og Gammelbilens Venner og arrangeres vært 5 år.
Interessen har vært kjempestor og jeg er sikker på at
hadde vi ikke satt et tak når det gjaldt antall kjøretøy så
tror jeg nok at vi kunne vært nærmere de 500. Interessen
for Rallye Tronåsen er bare hyggelig for oss som medarrangør, det viser at vi har truffet med løpsopplegget. Nytt
av året var at det skulle være en kort og en lang løype.
Det var for å få en spredning blant bilene slikk at det ikke
skulle hope seg sånn opp i Tronvik.
Kort løype fulgt vanlig rute fra Sira til
Lund Bygdemuseum og derfra til
Tronvik. Lang løype gikk fra Sira via
Virak og Tonstad før de returnerte til
Moi via Hovsherad. En tur på ca. 8
mil i flott natur på en vei som vi altfor
sjelden kjører på. Etter besøk på museet ble kjøretøyene geleidet til Tronvik for å ta seg over Tronåsen. Litt kø
ble det nok uansett, pluss at vi fikk et
stopp da sykebilen måtte opp i løypa
for å hente en tilskuer som var blitt akutt syk. Ventingen
tok folk med et godt smil.
Vi var litt spente til starten av løpet når Håkon skulle sende ut over 300 kjøretøy, men dette var unnagjort på litt i
overkant av 1,5 timer, bra gjort. Noen var så ivrig på at
løpet skulle starte så de hadde like godt slått opp telt og
sovet over fra fredagen, skal ikke nevne navn, men dere
kjenner han kanskje som Rune Lutsi.
Vi var usikre på om det skulle bli løp, torsdag før løpet

var det så kraftig regnvær over Sira at deler av veien var
blitt spylt bort, men Risa fikk heldigvis fikset opp i dette
på fredagen før løpet. Veien over Tronåsen var ellers helt
perfekt å kjøre i det flotte været som vi fikk.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holdt tale under
åpningen av løpet, han fikk også være med på den korte
løypa over Tronåsen. Som politikere flest så laget han reklame for løpet og Frp med direkte video sending under
løpet, denne er lagt ut på vår facebook side og har blitt
sett av nærmere 100.000 mennesker. Det er god reklame
for veteranbilhobbyen det. Lister Video-klubb laget DVD
fra løpet, de hadde meg seg et crew på 12 mann for å få
med alt som skjedde over hele løypa. Denne DVD er å få
kjøpt for de som er interessert, ikke bare for de som deltok. For de som ønsker en kopi
send mail til toegeland@gmail.com
filmen koster kr 230,- inkl.porto.
Deltakerne satte ekstra pris på den
flotte turen langs Sirdalsvannet og
Tonstad. Det er nok en løsning som
også vil bli brukt på senere løp.
Ellers var det et meget vellykket og
godt gjennomført løp og de fleste
blir nok med neste gang også. Det
var også innlagt en konkurranse i
løpet og her var det mange gode besvarelser. Den som til
slutt satt igjen som vinner av det flotte håndlaget trefatet
med motiv fra Tronåsen var vår egen Odd Jensen, han
viste ingen ting om dette før han ble overrakt premien
under Minneløpet 1 uke senere. Skal si det var en overasket Odd som mottok første premien.
Da er det bare takke alle frivillige for et flott arrangert
løp og velkommen tilbake om 5 år.
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på alt. Han tar imidlertid Tronåsen i ett uten noe besvær – han
vøret ikke bakken mer enn at han lot kjettingene bli liggende i
bilen.

Tronåsen Rally - Et rally med opprinnelse
85 år tilbake – del 2
Tekst: Jan Halvard Sagen
Foto og illustrasjoner fra Stavanger Aftenblad/Internett

Rally Monte Carlo startet som kjent fra mange ulike steder i
Europa for så å samles i Monaco til slutt. I 1931 ble det for
første gang arrangert start fra Stavanger. Nærmere bestemt fra
Jernbanestasjonen, og dette til og med i januar måned.
Mange av deltakerne hadde aldri kjørt på snøføre tidligere; og
nå skulle de altså over Tronåsen og hele veien til Oslo.

Den neste som når toppen er tyskeren Gall, den første startende.
Han slepes opp av en kjempemessig lastebil, ført av Eltervåg.
Gall hadde stoppet langt nedi bakken og sperret veien for den
franske madame Jeanne. Hun kom opp så godt som ved egen
hjelp. Hennes Rosengart tok den første svingen reglementert,
men her snudde hun bilen og kjørte resten av bakken baklengs.
En pen prestasjon i mørket.
To minutter etter madame Jeanne kommer engelskmannen
Leverett, med baugen foran og alt i orden. Han hadde ikke
behøvd noen assistanse. Kort etter kommer nok en tysker i
bånd, det er Rudat, som trekkes av 20 mann. Alle stedets folk
ryster på hodet av disse bilene; i alle verden, Tronåsen er da noe
som traffikeres daglig som ingen ting. Derfor lyder også
kraftige bifallsrop da to norske biler kort efter kommer flott op.
Men disse hørte riktignok ikke med i løpet!

Rallyet samlet i 1931 til sammen 149 deltakere, og hele 44 av
disse startet fra Stavanger. Strekningen til Middelhavet var da
3638 km. Turen til Oslo ble kjørt delvis på nattestid, og av de
44 som startet fra Stavanger kom 37 fram til Oslo, og disse
brukte mellom 15 til 19 timer på turen denne januar natten. Den
mest kjente sjåføren var hollenderen Sprenger van Eijk i sin
Graham-Paige. Han var totalvinner i løpet i 1929.

Nu er to engelske damer i anmarsj. De er i 50 års alderen, kom
med båt til Stavanger samme morgen og har ikke vært i
Tronåsen før. Men heldigvis, det er mannskap nok i bakken.
Mrs. Vaughans bil klarte to tredjedeler av bakken før den gav
seg, og derfra ble den av skubbende hender vennlig assistert til
toppen.

Fra arrangørenes jubileumsprogram har jeg klippet følgende
opplysninger om veien, samt lagt til noen utdrag av gamle
referat fra datidens «motorspalter» i Stavanger Aftenblad og
Aftenposten, som omhandler den lokale etappe i Monte Carlo
løpet i 1931.
Stavanger Aftenblad:
«INGEN UHELL I TRONÅSEN - Men flere av de lette
kjøretøyene, særlig de lette, måtte ha hjelp op».
Nattens melding fra Tronåsen - Stavanger Aftenblads utsendte
medarbeider telefonerte fra Moi:
«Nu er Tronåsen overvunnet for de lette vognenes
vedkommende - overvunnet på forskjellig vis. Bare to av
vognene kom op på helt ordinær måte. Resten brukte så ymse
fremgangsmåter.»
Videre: «I Tronåsen var det svart av folk. Opover i alle
svingene stod det nysgjerrige som trosset regn og mørke, i alt
flere hundre. Overingeniør Riis har satt Tronåsen i upåklagelig
stand, til Tronåsen å være i allefall. Islaget er hakket opp i riller
på tvers, og det hele er dekket med grus.

Men man hadde forventet seg at de store biler vilde klart
Tronåsen adskillig bedre end de små, men det viste seg allikevel
at flere hadde vanskeligheter. De tre første som kom, dansken
Hansen, J. Olsen fra Norge og hollenderen Sprenger van Eijk
hadde ingen vanskeligheter. Nestemann, belgieren Blaivie,
stoppet midtveis og sperret veien for engelskmannen Austin
som imidlertid presset seg forbi og gikk til topps. Belgieren ble
stående mens 8-10 andre passerte.

Den første bilist viser seg kl 19. Det er franskmannen Lavalette
som startet som nr. 3 fra Stavanger. Han kommer med bildøren
oppslått og fastsurret og føreren med ett ben utenfor, forberedt
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Det ble en sterk forstoppelse i bakken på grunn av nogen ikke
kom op og derfor sperret veien. Seks biler stod strødd i
svingene samtidig. Alle norske biler tok bakken flott.”
Aftenposten- ved Aftenpostens reportagebil:
«MED MONTE CARLO KJØRERNE FRA STAVANGER
OVER TRONÅSEN - I god tid før starten drog Aftenpostens
bil sydover for å være i terrenget under løpet.». Videre: « I
disse dager har en masse mennesker lest om noget som heter
Tronåsen og de har hørt at den er et slikt enestående
samtaleemne og at den er farlig. Men de fleste har vel igrunnen
allikevel bare en svak ide om hva det i virkeligheten dreier seg
om. Tronåsen er selvfølgelig ikke en almindelig ås som bilene i
større eller mindre svingninger skal trafikkere. Tronåsen er et
mareritt. De vet slike drømmer hvor man føler at det plutselig
senker sig en avgrunn rett foran, eller også reiser sig noget
faretruende himmelhøit sammesteds. Det gjør nemnlig
Tronåsen, bare i ennu sterkere grad. Og man kan ikke som i
drømme foreta sig et eller annet sinnsvakt - man er nødt til å se
sannheten i øinene og gå løs på opgaven».
Forhåndsomtalen var stor også i Christianssands Tidende:
” En ung fransk kvindelig bilist, som skal delta i Monte Carloløpet, passerte i gaar Kristiansand. Det var den velkjente
franske bilist Madame Jeanne, som var på gjennomreise til
Stavanger, hvor hun ville være i tide for at bli kjent med veien
vestenfor Kristiansand. Hun er kommet bilende fra Paris med
sin lille firesæter Rosengarth, sammen med sin mekaniker, som
skal være med på turen.

Det har utvilsom aldri været slik interesse for noget billøp som
dette Rallye Monte Carlo, og de forberedselser som træffes på
Rivieraen for at feire begivenheten er storstilet, sier hun. Norge,
og da i særdeleshet Stavanger, er på alle franske bilinteressertes
læber for tiden. Det er med den aller største spenning man
imøteser resultatet av denne første start fra Stavanger. For sin
egen del ser hun meget lyst på utsigtene for løpet. Hun har
tidligere været med i det store franske St. Raphael-løpet, som
også foregår om vinteren. Det løp hun nu skal kjøre er
imidlertid tre ganger saa langt, saa hun er forberedt paa at det
vil bli haard kjøring.
Turen fra Paris hadde gaat utmærket med undtagelse av at hun
hadde været i grøften to ganger i Sverige.
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Den lille Rosengarth, som fruen skal kjøre, er den franske
utgaven av den berømte engelske Austin Seven. Den er saaledes
ganske liten, og det kan jo baade bli en fordel og det motsatte
paa turen fra Stavanger til Oslo. Blir veien svært daarlig, kan
det kanskje bli nogsaa anstrengende for fruen, men bilen er til
gjengjeld ikke tung at løfte op av grøften. Det er særlig
Tronåsen , som den unge dame har hørt saa meget om, som hun
var spendt paa at prøve. Om denne prøvesteen på turen uttaler
overingeniør Barth: ” Tronaasen er og blir en hindring som
samfunnet bør fjerne, men alt vil bli gjort for at gjøre selv denne
bakke trafikabel under løbet”.
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komme på befaring ville han «nødig kjøre Tronåsen med bil». I
1880 uttalte ingeniørkaptein Peter Krag at veien, særlig
vinterstid, var livsfarlig.
Nå fikk veien over Tronåsen riksveistatus i 1928 (TV 440). I
1938 ble igjen planer om ny vei, men krigen satte stopper for
videre framdrift.
Så kom krigen og tyskerne satte etter en tid opp en plakat ved
Svalestad bru: 40 km til Tronåsen. Stigning 35% LIVSFARLIG.
I 1948 ble veien over åsen nedlagt som riksvei. Hovedveien -E39- går i dag, som de fleste kjenner til nede langsmed
Lundevannet. Imidlertid, så lenge Tronåsen var noenlunde
farbar var den et yndet utfartssted for dem som husket de
beryktede kleivene og for dem som ville se om Tronåsen
fortjente sitt rykte. Veien ble så stengt i mange år; til
Vegvesenet som nevnt bestemte seg for å holde «sommeråpent»
til manges glede.

Tronåsen som utvilsomt var den vanskeligste strekningen på
«Den Vestlandske Hovedvei», er idag et stykke levende
museum, som må vekke beundring for de menn som i sin tid
bygde veien, uten de maskiner og hjelpemidler som dagens
veibyggere har til rådighet. Man må også føle beundring for de
bilførere som måtte nytte Tronåsen som eneste vei øst- eller
vestover, som forbindelse mellom Vest- og Sørlandet.
Veien kostet den gang 50 000,- specidaler. Tilsvarende ca 200
000,- den gang. Bakke bro ble bygget 1844 ov elven Sira, og
dermed var det mulig å kjøre fra Stavanger over Tronåsen og
videre østover til Flekkefjord.

Tronåsen har 8 krappe og bratte svinger på Rogalandsiden og 3
på Vest-Agdersiden. Den bratteste stigningen finnes i en av de
tre svingene på Agdersiden. Her er stigningen hele 1:3. Til
sammenligning kan nevnes at største tillatte stigning idag er
1:8.
Av Vegvesenets arkivstoff går det fram at «Den Vestlandske
Hovedvei» innen Lund kommune ble bygget i 1840-årene.
Veien over Tronåsen har tilnærmet hatt samme trase fram til i
dag. Det var imidlertid på 20-30 tallet sterke ønsker om å legge
om veien, og da overingeniøren i Vest-Agder i 1938 skulle
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Tronåsen var i sin tid alle bilisters skrekk. Når T Forder og
datidens busser kravlet seg oppover kneikene, for ikke å snakke
om nedturen, satt både passasjerer og fører temmelig skjelvne
og kikket utover det bratte landskapet. Et stadig
tilbakevendende spørsmål var om bremsene ville holde. Enkelte
bilister bandt en tretopp etter bilen for å bremse på farten i
unnabakken. De fleste bilene på den tiden var tunge og hadde
små motorer. Mange klarte det ved å rygge opp bakken, fordi
bilene var lavere gearet i revers. Ofte gikk motoren varm, og det
var ikke uvanlig at passasjerene måtte ut og skyve på. Bussene
fikk problemer med de skarpe svingene. Når de ikke kom rundt
i en vending og derved måtte rygge, ble det ofte lagt stein bak et
hjul for å sikre bussen.

Karl Klausen er en av dem som skulle kjenne denne berømte
fjellovergangen best. I omkring 20 år trafikkerte han denne
strekningen med lastebil, buss og drosje. Klausen oppdaget fort
hva bilførerne gjorde galt. Som regel fikk de stopp mellom 1.
og 3. Sving. De kjørte for hardt nedenifra med den følge at
motoren ble overopphetet.
«Jeg kan ikke huske at det har skjedd mer en to utforkjøringer i
denne bakken i min tid. Den ene var da en kar fra Moi på vei
nedover mot Tronvik med en gammel fotskjaltet Ford, kjørte
utfor i den nederste svingen. Bremsene var utslitt. Men bilen
landet mykt i toppen på et tre, slik at både mannen og kona kom
uskadd fra uhellet. Det andre uhellet var da en stavangermann,
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som visstnok drev i hotellbransjen, kjørte utfor i 4. svingen på
Rogalandsiden. Også han berget livet, forteller Karl Klausen til
avisen -Agder-Flekkefjords Tidende».

- Jeg har jo bare syv hestekrefter, og det blir i knappeste laget.
Etter fire svinger måtte jeg gi opp. Motoren gikk varm, sier en
noe skuffet Rasmussen. Tidligere løp har han klart noen svinger
til før kapitulasjon. Erfaringene har vist at Austinen fra 1928
ikke makter den bratte stigningen over åsen. - Derfor hadde jeg
avtalt med en lastebil at han skulle dra meg videre opp kneikene
så fort jeg fikk problemer, forklarer Rasmussen.

Det er også litt historisk sus over det, når Stavanger Aftenblad
13. august 2001, 70 år etter sin reportasje om det første løpet
over Tronåsen, omtaler det årets løp med overskriften:
«DRAHJELP OVER BRATTE TRONÅSEN».
Reportasjen med bilde av Dag Rasmussen fra Flekkefjord sin
Austin Seven sier videre:
- » Ja, jeg måtte gi opp, Austinen hostet og harket, og
Rasmussen var en av åtte som måtte ha drahjelp da Rally
Tronåsen skulle gjennomføres med gamle veterankjøretøyer
lørdag.

Det lå en eim av bensin og oljelukt, blandet med eksos og
kokende radiatorvann over Tronåsen lørdag. Mens gamle
kjøretøyer slet og hostet seg oppover, stod flere hundre
publikummere langs svingene og klappet fornøyd mens over
250 kjøretøyer slet seg gjennom det femte rallyet over
legendariske Tronåsen. Eldste sjåfør i år var Torvald Hompland
fra Sirdal. Han er 91 år gammel og kjørte sin 29-modell AFord».
Som det nå sikkert står fram for leseren, er løpet en utfordring
for kjørerne, samtidig som det er en begivenhet, for deltakere
såvel som for tilskuere. Arrangementet, med frammøte og start
på Lendemoen ved Sira;- med tilkomst over den gamle flotte
hengebroen Bakke bro; - er alltid i beste hender hos arrangørene
Agder Motorhistoriske Klubb og Gammelbilens Venner
Rogaland.
Løpet går av stabelen på lørdager, med middag og samling om
kvelden på hotell i Flekkefjord, for de som ønsker det.
Lendemoen ligger ikke langt fra Flekkefjord; til informasjon for
de som ikke er lokalkjent. Mange av de som kommer «langveis
fra» ankommer fredag kveld og returnerer hjem søndag.

Fra gamle dager

Bildet er fra Vågsgaten i Sandnes hvor Sven Kvia hadde sitt anlegg i mange år. Bensinstasjonen kom først, og i 1960 bygget de ny bilforretning her også, denne hadde ligget i Langgaten tidligere. Sven Kvia flyttet til nye lokaler på Lura i 1994, hvor de fremdeles er i dag.
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Det var over 250 biler som deltok i et strålende vær, og for de som er interessert i bilder anbefaler
jeg å ta en titt på klubbens Facebook sider. Formannen har lagt ut over 100 bilder, og du kan se
dem uten å være Facebook medlem(som meg selv). Jeg har plukket ut et par bilder etter eget valg.

Tekst&Foto: Rune Omarstrand
Årets løp var lagt til Grimstad med start
fra Universitets området. Fredag var det
orientering i kjelleren, og her fikk vi se
Uglands private bilsamling. Hvilken
samling! Mellom et dusin Rolls Royce og
Bentley var det også en Amazon og 4 stk
PV. Da jeg snakket med Ugland sa han at
Volvo var favoritt merket i ungdommen,
og han hadde selv kjørt mye PV sport.
Derfor hadde han samlet mye Volvo
relatert utstyr utstilt sammen med bilene.

Over:
Det var mange førkrigs biler som deltok, de eldste fra 1908(Rover). 1916 FWD brannbil var et
imponerende syn, 4 cyl på ca 6,6 liter. Forbruk ca 10 liter/mil, og toppfart ca 35 km/t.
Under:
Sjarmørprisen går uten tvil til ekteparet Hernæs fra Bærum(85 og 84 år unge). De hadde kjørt fra
Bærum i sin knøttlille 1930 MG Midget som de hadde brukt i over 50 år. Artig var det også å se
en 1959 Messerschmitt TG 500 fra Setesdal(lik den Roger hadde).

Til høyre:
Planen var at Ole Christian skulle starte
som nr 1 med Troll. Dessverre sa clutchen
takk for seg da bilen ble hentet på henger,
så Stein Roar og jeg fikk gleden av å dytte
en Troll med motoren i gang men uten
fremdrift over startstreken. Ole Christian
ble «pushet nærmere» 40 m før Trollet ble
parkert. Løsningen ble å delta i løpet med
transportbilen, 1972 MB 350 SL.

Vi dro hjem fra Froland i åpen bil, men da vi nærmet oss Evje bøttet det ned. Vi fant en vaskehall
et par minutter senere, og fikk raskt opp kalesjen. Den 44 år gamle MB var en drøm å kjøre, og
V8 og automat til tross – forbruket var under 1,2 liter/mil. Hvem sier at det er dyrt å kjøre bil med
godlyd og stor motor?
Takk til Ole Christian for en kjempekjekk tur!
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NYREBELTE – vår faste side om motorsykler
Tekst & Foto: Gaute Svindland
Det går mot høst og vinter.Mange motorsykkel entusiaster gleder seg til å forsvinne inn i garasjer og kjellere i vinterhalvåret. Det
er mange prosjekter alt fra restaureringer, ombygginger eller service og vedlikehold. Det er en egen kos med å mekke litt mens
vinterværet uler ute. Det er lurt å ha en skikkelig plan dersom man skal restaurere eller bygge om ellers kommer våren fryktelig
fort og nødløsninger må benyttes for å få sykkelen kjørbar. En annen ting er å velge rett sykkel og sjekke sykkelens tilstand
skikkelig før man kjøper et objekt. En kar jeg kjenner hadde gjort ett tilsynelatende kupp med en 1976 mod. Kawasaki z 400. Han
betalte 50 kroner. Da vi sjekket sykkelen nærmere så vi at det ikke fantes en hel del som ikke måtte erstattes. Det svarte seg ikke å
restaurere den. Selv har jeg langt ned mange timer i restaurering av en IZH 350 som egentlig er en ”ubrukelig” militær sykkel.
Resultatet ble en like ubrukelig sivil sykkel.


Delene er fra restaurering av IZH-350. Russisk produsert.
Bildene under er fra diverse treff i Rogaland
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Nyttekjøretøy – i Transportens tjeneste

Tekst Kåre G. Sem. Bildene er
hentet fra internett og eget
arkiv

Fra ca 1950 kom det nye konsept på markedet. Det var
gode løsninger i varerommene. Varianter som åpne
varebiler med og uten påbygg. Tempo ble oppkjøpt av
Hanomag og utviklet den gamle løsningen med
framhjulsdrift videre. Fjæring og hjuloppheng ble nå
modernisert. Motoren ble flyttet helt frem på chassiet .



På bilde til venstre ser vi utviklingen
fra Tempo Rapid til Hanomag
Matador som ble lansert i 1963. Den
lesset 1,75 tonn. Det samme som
Opel blitz. Gode separate stoler. Jeg
gjenkjenner den gamle grillen fra
Hanomags egne modeller.
1967 ble det satt helt nytt førerhus på
chassiet til Matadoren. Den fikk
betegnelsen F- serien.

Volkswagen 1 var på markedet fra 1950.
Disse 3 fabrikkene hadde fanget opp hva
design som lå i tiden, men teknisk var de
veldig forskjellige. Folkevogn hadde motor
og drift på bakhjulene og var veldig god på ”
glattå”. Hanomagen hadde både motor og
drift på framhjulene og Transitten med motor
framme og drift på bakhjulene.
Jeg holder en knapp på Matadoren!

Ford sitt bidrag i konkurransen om kundene var
Taunus Transit. Bilen ble introdusert i 1953 som
FK 1000. Køln i Tyskland var produksjonsstedet.
Den var bakhjulsdrevet med en 1,3 liter motor og
hadde en lasteevne på 1000 kg.
Etter min mening var det en pen bil med god plass
i varerommet. På ”glattå” var den ikke bra uten
lastxbak..
?
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Referat Styremøte 23.August 2016
Møtested: hos Trond i Mor Åsesvei 1, Stavanger.
Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Aage Svendsen, Odd Arild Sundsteigen og Steinar Ødemotland, Kjell Dreyer.
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.
Aktiviteter siden sist:
Medlemsmøter: Mai møte, reflekta kom ikke, viste bilder fra
spilehjulsløpet. Junimøte var grillfesten, ca 60 oppmøte.
Turer: Cab & Co har hatt sine ordinære Onsdagsturer.
Treff:
Danmarkstur, 14 kjøretøy.
Tronåsen, 305 kjøretøy.
Minneløpet, 22 kjøretøy.
Spilehjulsløpet, 25 kjøretøy.
Norgesløpet, 12 kjøretøy fra klubben, 250 totalt.
Vestlandstreff, ukjent antall kjøretøy.
Medlemsmøter/arrangement våren 2016:
Medlemsmøter: Augustmøte, presentere Danmarksturen neste
år. Septembermøte, Ola Undheim har foredrag om de nye
Eu-kontroll reglene/ Nilsen polering/ Bema. Novembermøte, utlodning.
Julebord: Sjekke med Ole Chr. Angående dato
Grøtfest: Blir hos Per Nysted på Bryne.
Medlemslokale/museumslokale:
Status vedrørende lokaler: Huseier sa nei til å disponere
bygget for oss, prøver å redusere brannmurskrav fra
30 til 15 min.
Leieavtale museumsutstyr: Fortsetter med avtalen, 15.000,
- pr. halvår.
Regnskap 2016: Overskudd er 44.000,- så langt i 2016.
Medlemsregister:
Ungdomsmedlem: Innfører halv pris for alle under 30 år.
Trykking av informasjons brosjyre: Sjekker pris
Display: Sender over pris.
Klubbregalia:
Forslag til nye ting: Skal sjekke opp priser og interesse.Forhåndsbestilling slik at vi slipper lager.
Hjemmeside:
Ny web master: Øyvind vil ut
Eventuelt:
Utvidet utgave 3-2016: Blir på 24 sider, prøver å få tak i bilder
fra vestlandstreffet.
Delemarked: Ønsker å sjekke ut interesse for ett evnt delemarked på Særheim.
Steinar, referent.

Nyheter fra Særheim

Vi driver fortsatt med full styrke på med å få godkjent
lokalene til museum. Det kommer stadig nye krav og
alt tar tid. Det som hindrer oss for øyeblikket er
brannkravene der det kreves brannmur mot kontorfløyen til Geno. Vi prøver å få redusert kravet fra 60
min. brannhindring til 15 min. Dette vil da gjøre brannisolering enklere og dermed billigere uten at det går
utover størrelsen på lokalet. Vi håper å få en avklaring
utover høsten slik at vi vet hva vi har å gå etter.

Medlems nyheter
Styret har valgt å lage eget ungdomsmedlemsskap, vi har satt grensen på alder 30 år. Disse får
medlemskapet for halv pris. På sikt jobber vi
med å prøve å få til en egen ungdomsgruppe slik
at vi kan sikre rekruteringen til veteranbilmiljøet. Vi jobber med ulike alternativer til aktiviteter for ungdom. Vi vil prøve å få til en verkstedgruppe der ungdommen er med på å restaurere/
fikse opp en bil. Vi har i det siste fått flere nye
medlemmer under 30 år og vi ønsker derfor å
legge til rette slik at disse forblir i veteranbilmiljøet.

Nyttige linker til veteransider på nett:
www.viaretro.com flott dansk side med mye
nyttig om veteranbiler
www.barnfinds.com amerikansk side som
sender nyhetsbrev hver dag om nye
«låvefunn» til salgs i USA
www.veteranbilstv.se svensk side med flotte
video reportasjer om veteranbiler, absolutt å
anbefale

Har du/dere noe tips som kan passe i spalten Klubbnytt, send oss en mail på

post@gammelbilen.no
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

TERMINLISTE Høst 2016
Her er en terminliste for høsten 2016 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. 12-15 hele året er medlemstreff hos Per Nysted på
Bryne, og i sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00.
September:
-17.september: Høstmarked Ekeberg, Oslo
-18.september: Banekjøring på Reve. For info kontakt karlkleppe@gmail.com
-25.september: Felles tur med Tempoklubben til Vegmuseet i Dirdal, avgang kl1030 fra Rådhuset i Sandnes
-27.september: Medlemsmøte kl.19:00, Bryne. Ola Undheim fra biltilsynet, emne: nye EU regler og bevaringsverdige kjøretøy
Oktober:
-25.oktober: Medlemsmøte kl.19:00, Bryne
-28-30.oktober: Oslo Motorshow, Norges Varemesse Lillestrøm
November:
-27.november: Julebord på Quality Airport Hotell kl.15:00
-29.november: Medlemsmøte kl.19:00, Bryne
Desember:
-10.desember: Grøtfest på Bryne kl 14:00 Påmelding innen 5.desember til post@gammelbilen.no eller mobil 45416436
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

