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Redaktørens ord
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Høstens nummer av
Spilehjulet er i stor
grad viet til årets store
begivenheter, nemlig
Motorkonvoien 2019
og åpningen av det
nye Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på
Hunderfossen.
Tusen takk til Leif
Skare og Rune Omarstrand som har laget
gode reportasjer fra
dette.

Postadresse: Pb, 3029 Mariero, 4095
Stavanger
E‐mail: post@gammelbilen.no
Redaksjonen:
Redaktør: Øyvind Flatekvål, tlf: 98296659
E‐mail: spilehjulet@gammelbilen.no
Ettertrykk tillates hvis kilde oppgis, samt at
redaktør underrettes.
Redaksjonsansvar:
Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt
stoff. Vi forbeholder oss retten til å forandre
manuskripter.

Vi har også gjengitt en artikkel som vårt tidligere medlem
Oddstein Steffensen skrev for Stavanger Aftenblad i 1981;
«Bilhandel for 70 år siden». Vel, idag er det nesten 110 år
siden, artikkelen handler om bilsalg omkring 1910, og er
morsom lesning om hvordan bilsalg foregikk den gang.
Takk til Ole Christian Simonsen for lån av avisens original
artikkel!
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er
deadline 20.november. Ha en fin høst!
Øyvind
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!!!
Så er høsten kommet og de fleste bilrelaterte arrangementer er over
for i år. Værmessig har vel årets gammelbil sesong vært
tilfredstillende, ikke som fjoråret, men bedre en et normal år.
Vi trenger fortsatt en del folk til forskjellige komiteer. Så det er bare
å gi meg et vink så kan vi se hva vi får til.

Det store som har skjedd siden sist er at vi har hatt en
meget vellykket Motorkonvoi som gikk opp til Lillehammer. Her ble det åpnet et nasjonalt kjøretøy museum med støtte fra staten. Deltakelsen fra vår kant av
landet var meget bra, men dessverre liten deltakelse fra
AMCAR, som var med arrangør. Referat fra Motorkonvoien og åpning av museet er fyldig omtalt annet
sted i bladet. Vi har ellers avviklet grillfest med mange
kjente fjes tilstede. Minneløpet hadde dette året rekord
deltakelse og dette gleder meg meget.
Det jobbes for fult i kjelleren på Særheim for klargjøring av lagerlokaler som skal leies ut. Vi har også fra
Geno fått midlertidig reduksjon i vår husleie slik at vi

kan komme i gang med innredning i kjelleren. Vi
har fått satt sammen en flott komite som jobber med
utviklingen av kjelleretasjen. Vi fikk også en driftsstøtte til klubben på kr 18000,- fra Klepp Kommune,
dette er penger som kommer godt med etter de store
utlegg som vi har hatt de siste årene.
Til slutt så vil jeg komme med oppfordring til klubbens medlemmer om at vi sårt trenger flere frivillige
til flere av våre komiteer, håper at noen kan avsette
litt tid slik at det ikke blir så mye på noen få.
Med gammelbil hilsen

Odd Arild

NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner
•
•
•
•

•
•
•
•

Ragnvald Albretsen, Sola
Terry James Thorpe, Randaberg
Jon Holstad, Kleppe
Morten Johannessen, Hundvåg

Lars Helgesen, Stavanger
Brith Haaland, Randaberg
Chris Haaland, Randaberg
Ole Harry Sandvold, Stavanger

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement.
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En reise til fremme for vår kjøretøykultur!
Motorkonvoien 2019 ble unnfanget med LMK Stafetten 2017 som bakgrunn. Når LMK
i tillegg hadde 40 års jubileum og det skulle åpnes et nybygget Norsk Kjøretøy Historisk
Museum i Hunderfossen var det naturlig at arrangementet satte stevne i Lillehammer.
Amcar ble invitert med, Arrangementet hadde et politisk budskap som fanget alle som
har interesse for kjøretøykultur og de to foreningene til sammen har bedre slagkraft enn
de har alene.
Vi hadde et klart politisk budskap og utfordret politikere langs ruten til å være delaktige
ved startstedene:
- Retten til fortsatt bruk av motorhistoriske- og hobbykjøretøy i Norge.
- Unntak fra fremtidige kjøreforbud og bilfrie soner.
- Unngå urimelige avgifter, som hemmer utøvelsen av kulturvernet.
- Tilgang til lokaler hvor kunnskap kan videreformidles – kjøretøyvernsenter.
- Utdanning innen yrkesfag rettet mot utdøende vernefag.
- Tilgang til et etanolfritt drivstoff.
Motorkonvoien 2019 ble fulgt opp med et kjempearrangement som fikk navnet Motortreffet 2019. Arrangementet ble holdt i Olympiaparken den 7-9 juli.

Vår rute fra Stavanger til Lillehammer
For ruten fra Stavanger gikk første etappe Ryfylkevegen over Tau,
Hjelmeland, Nesvik, Sand ( med innlagt stans for lunsj), Suldal,
Røldal over Haukeli til Morgedal for overnatting
Andre etappe hadde start i Seljord og gikk over Bø, Notodden,
Kongsberg (med stans for lunsj), Burud, til Hønefoss for overnatting.
Tredje etappe gikk fra Hønefoss over Hadeland, Gran, Raufoss til
Gjøvik( (med stans for lunsj) og videre til Lillehammer.

På vår kjørerute klarte vi å mønstre 5 ordførere / kommunerepresentanter som kom med appell og lovpriste det arbeidet vi
sto for i Norsk kulturliv. De er alle avbildet i bunnen på forrige side, fra venstre ser vi:
•

Høyres ordførerkandidat i Stavanger, John Petter Hernes. Han var selv kjøretøyentusiast og brukte mye tid på å studere de 35 frammøtte deltagerne til konvoien. Han roste initiativet og ønsket oss alle lykke til på turen.

•

Kommunalsjef i Suldal Torbjørn Gugedal møtte sammen med sentrumsleder Marit Larsen i Sand. Han kunne fortelle
at Suldal kommune hadde bevilget penger til et restaureringsprosjekt i kommunen over kulturbudsjettet, så der inne
har de i alle fall forstått tegningen!!

•

Ordfører Halfdan Haugen (Ap) i Seljord var ihuga lastebilmann og hadde selv en gammel lastebil, han hadde åpenbart
et hjerte for det vi stelte med og holdt en god appell i det han ønsket oss god tur videre mot Lillehammer.

•

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad (H) i Øvre Eiker Kommune møtte oss på Burud på Norsk Motorhistorisk Senter som er en stiftelse opprettet av Motorhistorisk Klubb Drammen. Området, en nedlagt miltærleir var eiet av kommunen, og solgt til Drammensklubben for 1 krone.
Hun var en entusiast for det vi drev med og så åpenbart behovet for en større politisk oppmerksomhet rettet mot Kultur på Hjul.

•

Ordfører Kjell Børre Hansen (Ap) møtte oss på området til Motorhistorisk Klubb Ringerike og
Omegn. Fortalt om alle sine positive opplevelser rundt kjøretøy fra svunnen tid og holdt en
god appell før starten. Han fortalte at Arbeiderpartiet hadde 60.000 medlemmer og reagerte
på at vi som samlet er 100.000 medlemmer ikke hadde større innflytelse!

•

Ordfører Bjørn Iddeby (Ap) i Gjøvik holdt appellen foran henimot 100 kjøretøy i Gjøvik

•

De offentlige personene som møtte oss og hold appeller fikk alle et minne til å ha på pulten. De fikk beskjed om at vi ville at kultur på hjul skulle bli et begrep de tenkte på hver
gang de så emblemet på pulten.

Kjøreturen og opplevelsene
Starten fra Oljemuseet i Stavanger var smertefri og vi var 35 startende kjøretøy. Ingen andre startsteder rundt om i landet hadde så mange startende! Når vi kom til Tau ble vi møtt av ytterligere 5 kjøretøy som hadde tatt seg til Tau via Lauvik Oanes sambandet. Fire av disse var for øvrig de eldste kjøretøyene som var med oss på turen, og to av dem dro løpet helt til Lillehammer. Her ser vi dem samlet i Sand, Brynjulf Erga sin 1941 Cadillac, Frode Oftedal sin 1931/32 Packard, Otto Helland sin Dodge 1932 og Nils Moi sin 1936 Chevrolet. Det var de to sistnevnte som ble med hele turen,- stor
applaus til dem, og de sakket ikke i bakkene heller!!

I Sand fikk vi med oss to kjøretøy fra Haugalandet samt at det var mange frammøtte fra
Ryfylke Veterankjøretøyklubb. Forøvrig var der flere kjøretøy fra denne klubben som
valgte å kjøre hjemmefra etter arbeidstid på fredagen og som kom til arrangementet på
Lillehammer i helgen.
Neste stans var Morgedal med overnatting på Morgedal Turisthotell, en kjent plass for
de mange som har deltatt i Sjøormløpene som Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb.

Ole Bø hadde fått sjøsprut på bilen på
fergen og benyttet selvvasken på Sand

Fra starten fra Morgedal Turisthotell

Ved starten fra Seljord fikk vi besøk fra NRK Buskerud som laget et TV innslag om Motorkonvoien 2019, Vest-Telemark
Motorhistoriske klubb hadde rigget startplassen og hadde tatt med seg klubb-bussen. Det var i tillegg to radiointervjuer samme morgen, som også ble fulgt opp på direkten når vi kom til Burud.

Fra Seljord gikk turen til Notodden hvor vi traff Notodden Kjøretøyhistoriske forening som møtte oss på Tuvensenteret
i nærheten av flyplassen. Senteret er et handlesenter og vi møttes på parkeringsplassen. Det striregnet, men noen fikk
seg en is, og neoen av bilene fra Notodden fulgte oss videre mot Kongsberg.

Fra Tuvensenteret i Notodden

Fra Notodden fortsatte vi til Kongsberg hvor vi ble møtt av Kongsberg Automobilselskap som tok oss med til Sakkerhusene ved sølvgruvene. Sakkerhusene var der gruvearbeidene bodde når gruven var i drift, og her hadde vi Bergmannens Kjøttsuppe til lunsj.

Etter lunsj på Kongsberg stod Norsk Motorhistorisk senter på Burud for tur. Dette var et imponerende sted, der var
museum, stor lagerhall, verksted, bensinstasjon, alt fylt med det vi setter pris på å oppleve.

Fra Burud kjørte vi videre til Hønefoss hvor vi ble møtt av Motorhistorisk Klubb Ringerike og omegn på deres
Samferdselshistorisk senter. Senteret var på et gammelt NSB anlegg hvor de blant annet hadde Kong Olav sin
kongevogn stående, den bekreftet Kong Olav sin nøysomme innstilling, i tillegg til en del kjøretøy hjemmebygget
på Hønefoss av lokale helter. Vi fikk servering og det var kaffe til alle.
Starten gikk fra samme sted morgenen etter da var det kommet til venner fra Ålestrup Classic nemlig Arne Back
og Inga Sadolin Pedersen og deres sønn Michael med familie.

Det ble lagt inn en «damepause» på Hadeland Glassverk på vei til Gjøvik.

I Gjøvik møttes vi opp med gjengen fra Bergen, vi hadde lunsj med fritt valg av spisested. Det var et Dixiland orkester
som spilte på plassen og vi ble alle stolte da «vår» Per hoppet opp på senen, grep mikrofonen og drog av et par slagere for forsamlingen!!!
Det var ca 100 kjøretøy samlet når vi kom til Gjøvik, så prinsippet med ingen påmelding så ut til å fungere.
Vi kjørte ut fra Gjøvik og opp til Lillehammer i to puljer for å unngå for mye trafikk-kaos i byen.

Lørdagen var der to løp det var mulig å være med i et med start i Gjøvik og et med start i Hamar. Alternativt var der
flere arrangementer oppe i Olympiaparken. Om kvelden hadde LMK jubileumsmiddag i Olympiaparken. Arrangementet var stort, men kunne ha rommet adskillig flere kjøretøy enn de som møtte. Det kan være vert å ta med et
klipp fra LMK sin oppsummering:
«Årets store høydepunkt for oss med interesse for motorhistoriske- og hobbykjøretøy er vel overstått. Til tross for
den kaldeste juni-måneden på mange år og værguder som satt på utømmelige vannreservoarer, trosset flere tusen
dette og deltok på arrangementet. Arrangementet var satt sammen av flere deler, og vi har vært vitne til at svært
mange har deltatt på Motorkonvoien selv om ikke alle kjørte helt frem til Lillehammer.
Motorkonvoien 2019, i særlig grad, har satt vår bevegelse på det politiske kartet. LMK sammen med AMCAR har her
mønstret en landsomfattende konvoi hvor retten til fortsatt bruk og tilgang på et etanolfritt drivstoff var satt i høysetet under møter med lokale politikere og myndighetspersoner langs ruten. At dette ikke har gått upåaktet hen, bekreftes gjennom de mange lokale avisartiklene som har strømmet inn til Administrasjonen i LMK.
Selv om eldre kjøretøy i utgangspunktet var en hobby- og fritidssyssePå Lillehammer ble det avholdt et 2-dagers kjøretøytreff med variert innhold på programmet. LMKs egen jubileumsmiddag ble også vel gjennomført, og Petter
Schjerven var kveldens toastmaster og ledet oss førsteklasses gjennom en minnerik kveld.
l for den enkelte, har Motorkonvoien bidratt til å endre synet på hva vi egentlig holder på med. Kjøretøy er kulturvern
fullt på høyde med fartøy- og bygningsvern. Vår kunnskap er en fullverdig kulturarv og må bevares og videreføres til
nye generasjoner før den går tapt. Denne immaterielle delen av kulturarven er en forutsetning for at våre kjøretøy
også skal være i drift og kunne brukes i fremtiden. Museum er vel og bra, men aller best er at kjøretøyene kan brukes
i sitt rette element – på veien! Vi er «kultur på hjul» og dette vernet skjer best gjennom en aktiv bruk. Eldre kjøretøy
sprer mye glede og informasjon overalt hvor de dukker opp, og dette var Motorkonvoien et levende bevis på.»
Her er noen av de som var med, takk for innsatsen til alle sammen:

Åpning av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen:
Etter mange års arbeid i mange korridorer lyktes med Ketil Solvik Olsen som samferdselsminister å få løyve penger til å
bygge et statseid museum i Norge som var dedikert kjøretøyhistorie.
Åpningen av museet fikk han stå for, sammen ved vegdirektøren. Han hadde sin egen særutstilling. Etter at han flyttet
ut av regjeringskontorene sine måtte han ta med seg sin relativt store modellbilsamling i størrelse 1:18, og den var
pent plassert ved inngangsdøren til museet.
Jeg sjekket om også vår gave fra åpningen av Rogaland Bilmuseum sto der, men den hadde han ikke overlatt til utstillingen på Hunderfossen!!!

Køen som ventet på å få komme inn på museet. De slapp inn kun 100 i slengen, så det tok sin tid!!
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Referat Styremøte 13.August 2019
Møtested: Rogaland Bilmuseum, Særheim
Tilstede var: Geir Foss, Tor Steinar Raugstad, Odd Arild Sundsteigen, Steinar Ødemotland og Arnt Frode Michaelsen.
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.
Aktiviteter siden sist:
Medlemsmøter: 26. Mars var årsmøte, ca. 35 personer
møtte opp. April ca. 51 personer møtte opp, her var det
gjennomgang av delemarket. I mai møtte 50 personer
opp, foredrag om motorkonvoien.
Orretreffet 30. Mai møtte 20 biler opp.
Spilehjulsløpet 1. Juni møtte 7 biler opp.
Motorkonvoien 2019. Kjekt arrangement, men hadde håpet
at flere deltok.
Vestlandstreffet i Haugesund 14-15. Juni. Greit arrangement,
men litt «kluss» med hotell.
Delemarked 12. Mai på Særheim gikk over all forventing.
Minneløpet 10. August. 32 biler deltok.
Medlemsmøter/arrangement høst 2019:
Medlemsmøter: August blir foredrag om motorkonvoien.
Hafrsfjorddagen 2019 25. August ved Sola flymuseum.
Motorrama 2019 31. August – 1. September i Sørmarka Arena.
Klepp 24/7 6-8. September.
Fellestur til Vegmuseet søndag 22. September i samarbeid
med Tempoklubben, Sirdal Veteranvognklubb og Norsk
MG klubb.
Medlemslokale/museumslokale/Særheim:
Styre til Museums komiteen: Prøver å få tak i folk, men noen
av postene har blitt fult.
Skilting av museet og hva koster dette: Sjekker opp pris på
dette. Er også i dialog med Klepp kommune.
Priser på utstillingsplasser i museet: Er prisen riktig? Har
snakket litt rundt dette.
Status på museet: Mulig høyne inngangspris.
Kjellerkomite: Vi har satt opp en komite i kjelleren.
Regnskap/økonomi:
Status: Økonomien er grei med tanke på alle utgiftene som
har vært mtp. oppussing av museet. Prøver å få oversikt
på kostnad ved oppgradering i kjeller.
Eventuelt:
Neste styremøte: 15. Oktober.
Odd Arild setter opp lister ang. vasking i møtelokalet.

Steinar, referent.

TERMINLISTE 2019
I sommer halvåret er det kjøretur med Cab & Co hver
onsdag kl 1800
SEPTEMBER
•
22.SEPTEMBER: Fellestur til Vegmuseet i Dirdal, avreise fra Sandnes, parkering til Optimera
på Stangeland kl 1000
•
24.SEPTEMBER: Medlemsmøte kl 1900 på Særheim
OKTOBER:
•
29.OKTOBER: Medlemsmøte kl 19 på Særheim
NOVEMBER:
•
26.NOVEMBER: Medlemsmøte med utlodding
kl 19 på Særheim
•
30.NOVEMBER:Årets grøtfest kl 1400 på Særheim, kr 75,- pr.pers
DESEMBER:
•
8.DESEMBER: Julebord på Sola, start kl 1500
Det tas forbehold om feil datoer og event.endringer.
Har du noe vi har glemt send oss en mail på
post@gammelbilen.no

JULEBORD
Det blir julebord på Sola Airport Hotell som vanlig, vi
har satt av søndag 8.desember kl 1500. Årets priser er
kr 450,- , under 12 år kr 225,-, under 4 år gratis.
Gi en tilbakemelding til Ole Chr. På mobil 90652132
om hvor mange dere blir innen 28.november.

GRØTFEST
Årets grøtfest blir på Særheim lørdag 30.november kl
1400 til kl 1600. Det koster kr 75,- pr. pers.
Påmelding til Odd Arild på SMS 45 41 64 36 eller på
mail post@gammelbilen.no innen 24.november.
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Norsk Kjøretøyhistorisk Museum
Tekst&foto: Rune Omarstrand
Mange hadde gledet seg til åpningen av
dette museet, endelig skulle Norge få et
skikkelig museum viet transporthistorie.
Fordi jeg er ennå så ung at jeg er med på
å fylle opp Statens Pensjonskasse, var det
vanskelig å ta seg fri for å delta i
konvoien. Det ble heller en tur opp tidlig
i juli, og her kommer en liten reportasje
fra vårt besøk. Museet har gratis inngang,
positivt i disse «gebyrtider». I inngangspartiet var ca. 900 av Ketil Solvik Olsens
modellbil samling stilt ut - imponerende!
Videre var det kjekt å se Kong Olavs
private bruksbil 1970-1975(1970 Dodge
Dart Swinger). Ifølge opplysninger kjørte
han ofte denne selv. Bilen hadde senere
flere eiere på Østlandet før den endte opp
som «raggarbil» i Brumunddal. Avskiltet
1987, og urestaurert.

Over: Kong Olavs private bruksbil 1970-1975; 1970 Dodge Dart Swinger

Videre kunne man se flere vanlige bruksbiler, siste utgave av El bilen Think. Den første produksjonsmodellen av Troll
(funnet i Amerika for 20 år siden) var sentralt plassert. Austin Mini varebil er sjelden kost, jeg likte godt gjensyn med en Fiat
600 Multipla(reg for 6 personer!). Jeg husker en kolonialbutikk i Pedersgata hadde en slik på 1960-tallet.
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Norsk Kjøretøyhistorisk museum forts:

Eieren av sykkelbutikken #Den rustne eike» i Oslo hadde lånt ut en fantastisk samling av 80 sykler som viste et spenn på
mer enn 100 år! Hanomag med 4-hjuls styring, Popeda og Zwickau P70(pre-Trabant) er i dag uvanlige biler, artig
gjensyn. Museet skulle variere deler av utstillingen hvert år, slik at det alltid ville være noe nytt.

Jeg vet at Venneforeningen til museet for 20 år siden kjøpte en 1936 Packard 4-dørs cabriolet i gave(brukes som representasjonsvogn). Denne var ikke utstilt, og jeg gjorde en høflig forespørsel til personalet om jeg kunne få se skjønnheten. Dama
var velvilligheten selv, og 5 minutt sene kom utstillingsansvarlig. Han kjørte meg i sin privatbil til magasinet 700m unna,
hvor jeg fikk se denne og mye annet som stod på lager.
Er du i Lillehammer området, anbefaler jeg et besøk på dette flotte museet.
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Nyrebelte besøker Motorama

Tekst & Foto:Gaute Svindland

Mye flotte og varierte kjøretøy var utstilt på Motorama 2019 i Sørmarka arena. Det er
kjekt når «nye» gamle motorsykler dukker opp i distriktet. Her er et utvalg av motorsykler
som var utstilt.

Over: Norton Manx 1961 mod.
Til høyre: Flott ombygd Yamaha XS 650 «flat tracker»
1979 mod.
Under: Vincent Rapide C 1952 mod. 998ccm 2 syl. 45 hk.
toppfart 177 km/t.

Over: Ducati 350ccm Scrambler 1973 mod. 27 hk toppfart
130km/t.

Verdens minste motorsykkel laget av Magnor Mydland på Moi. Den er i Guinness book of records: Akselavstand 12cm, setehøyde
14,8cm, toppfart 11,6 km/t.
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Tekst & Foto:Gaute Svindland

Over: Moto Guzzi Cardellino 73ccm 1960 mod. Populære
sykler som ble produsert mellom 1954-1962 1 syl. Totakt.
Over: Kawazaki Z 1300 1984. Vannavkjølt seks-sylindret på
1300ccm produsert fra 1979-1989. Dette er en DFI som kom i 1984.
Den har fuel-injection som kom i 1984 og har 130 hk. 10 hk mer
enn forgjengeren. Dette er en tung sykkel med tørrvekt på 294 kg.

Under: Honda CB 350 «Brann motorsykkel» 1972 mod.
Disse syklene ble produsert fra 1969 til 1976 og baksete
var byttet ut med 2 brannsluknings apparater.

«Edvard» En hyllest til Edvard Grieg, Triumph Speed Twin T5 1956 mod.
500ccm.
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FOTO: TROND G. RASMUSSEN

Så var det klart for årets utgave av Minneløpet.
Været denne dagen så ikke mye bra ut, pøsregn
og surt, så vi hadde ikke troen på at det skulle
bli mange kjøretøy til start. Heldigvis tok vi feil,
hele 32 kjøretøy stilte til start ( ny rekord ). Etter værmelding så skulle det klarne opp i 10 tiden, og jammen sant det skjedde også. For når
starten gikk så skinte solen litt og regnet hadde
helt gitt seg.

Maten går ned på høykant.

Løpet er lagt opp til et turløp med felles start
etter fastsatt rute, det er også et oppgaveark
som skal løses underveis. Som sedvanlig så er
det lagt opp til is pause underveis, ruten var lagt
opp slik at de fikk se både fjell og hav. Det var i
år 8 gang vi hadde løpet og det ser ut til at vi
nok skal fortsette med det i årene fremover.
Alltid kjekt å se så mange forskjellige typer kjøretøy, fra mer moderne til biler fra 20 tallet, fra
sportsbiler til lastebiler.
Årets konkurranse ble jevn med 3 som hadde
fult hus, vinneren ble Gerd og Jostein Reianes
som fikk overrakt en flott pokal av formannen,
til gjengjeld fikk han en god klem av Gerd.
Gårdsbil og gårdeiers bil

Flott mix av biler
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LITT FUKTIG FØR START

VINNEREN TIL HØYRE

ISPAUSE PÅ UNDHEIM

Per Nysted har en Chevrolet 53 mod. Som han holder på å fikser opp tilsvarende den på bildet og
ønsker opplysninger om tilsvarende påbygg som vist på bildet. Opplysninger mottas med takk. Per
kan kontaktes på mobil 92 22 93 17 eller til post@gammelbilen.no så formidler vi det til Per.

Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

