Roger, ieg
vil vaere med
i år også

SPILEHJULET

April

1995

Spiletrjulet mottas med tåkk til vår
Gammelbilens Verurer,
adresse :
Postboks 3029 Mariero, 4004 Stavangcr

NB I Årets første utfart er
flyttet frem 1 uke. Vi klarer ikke vente
mer, sesongen må komme

POSTADR.: Gammelbilens Venner, Postboks 3029 Mariero, 4004 Stavanger
BANKGIRO: 3260 07 25822

Styret består av føtg:bnde medlemmer
Formann/redakfør Spilehjulet

Nestfonnann
Sekretær

:

:

Kasserer :
Styremedlem :
Styremedlem :
Styremedlem/delemester

:

:

:

Roger Thompson
Sigurd Frøland

Chris Walker
Ole Chr. Simonsen
Nils Mellemstrand
Øyvind Nielsen
Andreas Auestad

Medlemsmøte holdes siste tirsdag

tsl

8sr
851

/od
Vi får

52 13 2e
s3 37 08
55 84 63

Medlcmsmøte

epril - kl.
Risavika på

Neste medlemsmøte: Tirsdag 25.

19.30

på

Shell-Raffineriet

i

Tananger, sc innlegg.

Vennlig hilsen

tone på både ansikt og hender.

894 67 06 40

tsl

Sandnes Rådhus.

med oss et tidlig

Spilehjul denne måneden ! Håper
allc får mulighoten til å snike inn litt
"ovsrtid" i garasjon, Om man ikt<c
blir bnn så ftir vi iallcfall en mørkere

tsr 624892
t5l 43 78 07

i gang, Så

still opp med alt som putrer og sviver så
serges det for at alt støv som fremdeles
ligger fra i fior blåses bort!!! Se innltgg,
dato cr: 23, april kl, 10.30 utenfor

Rapport fra besøk

67 41 45

På

Øglænd mueeun. Tirsdag 28. mant

var det et godt oppmøte og

i hver måned unntaff juni, juli og

vi fikk

myo intessant stoff om mopeder tom
ble bygget lokalt. Vi takkor for at vi

dessmber. Møtene holdes normalt på Rogaland Bilmuseum, bak
Essostasjonen på Ree som ligger rett sør for Bryne, men kan også bli
lagt til Gausland Skole, Nærbø o.a. steder. Møtene begynner kl. 19,30.
Se forøvrig nænnere opplysninger om møtested i dette bladet.

fil* kom-e på besøk.
Rapport fre åpning av Kab &
Co, rportrbilseksjonen i GV
Onsdag 5. april var det møte for første

Bmg, og det ble en hyggclig kveld
rned dishrsjon om sportsbiler og
delene til disse. Vi fikk gode og
sprøst€kte vafler som vi skyllct ned

Klubbens delelager holder til i Rogaland Bilmuseum og holdes åpcnt
når klubbmøtene er lagt til museumet. Kontaktperson er : Andr€as
Auestad. Her er det mye deler til forskjellige merker og årganger og
det meste er til bil.

med katre og rnassovig av brus.....(de'tl
gode $ an Ole Ctr.). Aller fsrsæ nr
blc planlagt og denne tas : Srrndag, 7.
rqai
Se forøwig innlegg.
Matrilckel. Vi har nå fått svar
fra ca. halvparten av medlemmene, og
vi takker for hjelpen, samt håper at så
mange som mulig av de resterende

Rogaland Bilmuse
bak Essostasjonen
rett ved R44. *
Sør for Bryne,

,

ffller

og

sender

oss

informasjonen, slik at oversikten blir
så fullstendig som mulig.
Brev, innlegg. Materiell som
henlcrivef se ev restaureringer, reiserapporter, deler tilsalgs oa materiell til

Gausland

Skole

s$emaet

t

I
I
I

I
I

Spilehjulet - Åprtl 1995

Nettopp J'or bruk i r;årt egot
lanå (r Sonlrolr ,batheriint
luget
og hokftvurc rn lj.
-

BATTDl} I f, R
IIRANCIS SØNNICHSEN
2 AKKUMuLÅTonFABRIKK, ost,o

Gammelbilens
Venners
Terminliste 1995

I{B! NB!

I\TB!

tar åretr fsntc

R'niid[-lllneuh

NB! NB! NB!

ufrrt en uke før tidligere

plenlegte deto

:

Søndag
DATO

Hver cøndeg

nrB! 23,4
(tidligere 30.4)
Tirsd. 25.4
Fr.5 -Lø.6.5
Sønd. 7.5
Seind. 14.5

Lørd,

2,0"5

Torsd. 25.5
F'

Tirsd. 30.5
Fr. 9. - Sø. I 1.6

Fnt6.-Sø.18.6
To.8 - Fr.16.6

Tirsd. 27.6
Juli

AKNVITET

TIDSPUNKT

Rogeland Bilmuseun, ReelBtyne
Årets første utfart med GV I I\rIøter ved Sandnes

kl, 12.00 - 17.00
kl. 10.30

Rådhus

23. april

kl. 10.30, se innlegg

GV- klubbmøe,

S

hell-raffineriet,Tanan gcr, se innl e gg

kl. 19.30 presis

Ekeberg' Oslo

kl. I 1.00

Kab & Co Sportsbilseksjonen, første tur, se innlegg,
møter ved Rogaland Bilmuseum
Overaskelsestur med GV, møter ved Sandnes
Rådhus
Vestlandstreffeg start i Skudesneshavn, arrångcrt av
Haugaland Veteranvogn Klubb
Kristi Himrnelfartsdag tår vi oss en picnic på Orre
lvløter ved Sandnes Rådhus
GV-klubbmøte, B iltilsynet, S tavanger
Prekestolrsffe! arr. Norsk Vcteran Mc-ktubb S-Rog
Trekkferj efestivale& Søgne
Nordr Cape Challenge 1996 - Oslo til Nordkapp !
GV's grillfest på Gausland

kl. r 9.30

Sjøormløpc-. Scljord

detaljer scnere

kl. I100

lvlst opp kl. 10.30 ved Sandrrcs Rådhus. Vi
kjører forbi Rogdand Bilmuseum kl. I1.30

se innlcgg

Ta med familie, doning, egen niste og bli
med til Holmen på picnic, frisk luft, og kos-

kl. I 1.00

Hele trucn er på nurdt 100 km.

kl. 19.30
se innlegg
se Spilehjulet m:us
se Spilef,julet mars

Vel møtt til årets førstc utfart IIII

0mvtsnlngpå
Sholl'rafflnorlot
Medlemsmøtet tirsdag, 25. eprll går til
Shell-raffincriet på Tananger' hvor vi er
så heldi ge e få omvisning av Ole l{arald
Myklcbust.

Alle bes om a møte prerir kl.

19.30

utenfor inngangsn til rafrinerict, da vi må
holde oss sarnlet og vi kjørcr avgårde i en
buss rett etter dette tidspturkæt.

Vel rnøtt

]

uct &c"
Udart røndag, 7. mai startcr fra Rogaland
Bilmuscum kl. 11.00.
Vi svipper innom og tar en titt på bakkelspet

Velkornnren alle sportsbilentusiaster !

!

4

uilmiltlfillilt

IiIFORMASJOT

ROGALAND BILMUSEUM

Ola satte oPP årets oversik't
vaktøktene samt instrukser

i

for

Spilehjulet

janunr, som også vil være å finne i disken
ved inngangen. Vi vil repetere noen av
punktene

og hvem det er sin tur

23. april
Sissel Sørbø,

Vi håper at alle kan stille oPP, ring
om nødvendig rundt for å se om du kan

30. april
Toralf Taraldsen, Sandnes 5l 66 47 39
Ted Johnny Taraldsen, Sandnes5l 66 33 24
5l 65 l0 04
Johannes Testad, Sola

bytte dato med en annen vakt.

- Esso-stasjonen (åpner kl.
- vis legetimasjon, lever
17)
10, stenger

1. NøkkeVkasse

stYretrnder

51 80 86 94
51 59 52 89

5l s59827

14. mai

Finn Torp, Sandnes
Erling Tønnessen, Sandnes

Ola Undheim, Hellvik
Jarle Undheim, Undheim
Sigmund Varhåug, Varhaug

En holder

i

a

sti ghets

NMK

51 67 81 07
51 66 29 l8
51 48 33 56

st

49 66 63
51 48 44 4l
sl 43 07 27

l

l3-14l8 NMK Egersund & Dalane
20-21/8 NMK Vikedal
lll9 NMK Kvinesdal
2519 NMK Egersund & Dalane
21rc NMK Sandnes & Jæren
Racing

:

p/Ba kkel ø p
Sandnes & Jæren, bakke, se

l3l5 KNM Lista og KNM

ø

2/7 KNM Haugaland

til

22110

NMK Vikedal, RC

museumet og orienterer/guider disse
6. Katre selges for kr 5,- pr kopp, pris pr
vaffelstek er også kr 5,-

27. mai
Bjørn Erik Vesterås, Bryne
Gunnleif Vik, Judaberg
Torleif Vinje, Hauge i Dalane
4. juni
Stengt (1. pinsedag)

Spilehjulet - April 1995

Takk for all hjelp

KNM

Sandnes

&

Jæren

22. april NMK Sandnes & Jæren
en
BakkeløD som arrangeres i Kon

NMK Egersund &, Dalane, Bakke

se til høyre
NMK Egersund & Dalane
l4l8 NMK Sandnes & Jæren

NM,

6. og 7. mai

2616

NMK Egersund & Dalane
Bakkel Øp ph Tengs ved Rv 44, Egersund

NM og lr{MK mestersknp
Kl. I Nasj. Gr. A/int.nasj. Gr. A d1600
Kl.2 Nasj. Gr. A/int nasj. Gr. A o/1600

Karting/Formel-K
2914 KNA Klepp KK
6/5 KNA Agder Karting
2815 Agder Karting Klubb

Kl. 3 Supernasjonal
Kl. 4 Cr. N, Gr. A RC div. 1 og RC div.

NMK Haugaland

I I -1216 Klepp Karting Klubb
13-l 418 Agder Karting Klubb
lll0 Klepp Karting Klubb

23-2414

Veteranklasse

NMK Lista og Sandnes & Jæren
Asfaltracing på lista flystasjon

13. mai

Nasj . o11600, Nasj . u/1600,

NMK Vikedal

Corsa, Volvo original

51 48 81 85

Bilcross
51 47 73

8f

l7l4 NMK Sandnes & Jæren
l/5 NMK Egersund & Dalane
l2l5 NMK Kvinesdal
1216 NMK Vikedal
30-31/7 NMK Kvinesdal

!

Det tas forbehold om endrinser. I;øls merl i lokal Dresse for nærmere om tidspunkt.

4

2

Volvo Original

Rallycross

selve

Sandnes &,

Jæren - se under

høyre

6-715

21. mai

koker kaffe, lager vafler, styrer videospiller og holder et øYe med de

oppsyn med de besøkende

H

2214

416

eer gratis
5. En vakt tar seg av billettsalg og kasse, en

i kafeen.

7. mai
Roger Thompson, Stavanger
Lars Thuestad, Hafrsfiord
Geir Tobiassen, Hafrsfiord

Ingve Ueland, Bryne

n

besøkende oppe

interesserte

2314

nøkkel tilbake senest kl. 17 .15
2. Museumets åpningstid: 12 17 - Det tar
ca en halv time på å rigge opp alt, så still ,f
t
opp senest kl. I 1.30
3. Heng opp skiltet 'Åpent' ved veien I ta
- det inn igien rett før det stenges
4. Pris kr 20 pr person fra og med 12 år

klubbmedlemmer og
medlemmer i GV og RBM), barn

5l 58 77 3A

Ove Sørensen,

nænneste ukene.

(inkl

Stavanger
Sandnes

5l 66 66 86
Kåre Tengs Pedersen, Sandnes 5l 66 59 56

de

Det er ikke alltid det er mulighet til å &lle
opp med veterantilbud, så det er greit h
følge litt med på det som skjer på motorsportsiden. Vi håper at terminlisten fra
Norges Bilsportforbund kan krydre litt opp
og supplere på underholdningsspekteret til

()

Vest-Telemark Motorh istoriske
Postboks 106

-

3840 Seljord

-

Vest-Telemark Motorh istoriske

Kl u bb

Postboks 106

Bankgiro2711.07.14802

-

3840 setjord

Kf ubb

- Bankgiro271t.or.14802

Sjøormløpet 1995.
Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb lnnbyr med dette til det årlege SJoormlopet. Løpet er dct
rekkr og bllr arrangert lordeg SJull 1995 med slart I Se[ord Sentrum.

ll

I

Loype går i år som tldlegare år I vrrlert terreng og fln Telemarkcnetur. Vi planlegger leypr mert
mogleg på lite trafikerte grendevegar med llne kultur og naturopplevelrer undervegs. Loype bllr | år
eln god del kortare enn tldlegare, ca 4 mll lang. Me har lagt inn ein lengre rust med gamal
bygdekultur på programmet'
Norske Shell A/S er hovedrponsor for løpet, oB I den anlednlng deler del ut l5 llter benrln. I tlllegg
rtiller sln nye rtarJon I Se[ord tll dlsporlrJon for loprdeltsklrane. Premlane vll som tldlegsre år vera
dei så ettertraktt "rosemåla bollanett med Telemsrksroser, og kansje nokre overraskelsar Nttåt?

til kr.250,-/kjoretey og lnkludersr: Mst til to personrr i tlllegg

Stertkontigenten er som tidlegere satt
til bensln og premlar. Vi vil | år ta oppatt tradisJonen med tresnltt laga av lokalc kunstnerrr , som
alle fÅr tildelt. Løpet startar ved Se[ord rkule kl.ll.00 og lnnkomsten er på Dyrrkuphfren, der det
også vil vera fleire kulturelle lnnslag på progrlmmet.Det blir festbuffet og premleutdellng på
Morgedal Turlsthotell laurdag kveld, I samband med overnattinga vil | år som tidlcgrre Morgedal
Turlsthotell rtå til tjeneete med dette og fo[alde hyggellge prlcar:
Fredag til sondag inkl. halvpenrJon og festbuffet, pr. person I dobbelt rom
Lordag til rondag inkl. frokost og fertbuf?et, pr, perron I dobbelt rom

Festbuffet lørdag

kveld

|))'l(.\ltt

f

l,f .,\ssl,:N

51,:l ,.1( ) l( | )

\,\\

kr.950,kr.580,-

Lt'

$a\

kr.ltO,-

Oi^

Bestllling av oyernetting tr kontrkt rlircktu rned Morgerlul turislhoicll på llf. 350 5.ll.l4
Billettar til festbuffet lordag lcveld selges også ved rtartområdet lordag.
Eventuelle end re overnattlngstllbud:
ttf. 350 54147
Versto Motell og Kro, Morgedal
tlf. 350 34t77
Knut Bjåland Cemping Morgedal
tlf. 350 51000
Se[ord Hotell, Se[ord.
rtf. 350 50471
Se[ord Camplng, Se[ord
Startkontigenten kan lnnbetalart på bankglro tll:
Vegt-Telemark Motorhlrtorlrke Klubb, Portbokr 106, 3840 Sc[ord
konto nr,2111.07.14E02 | Se[ord Sparebank
tlf. 350 50696 eller tlf.50 50060
Sporrmål vedrsrande lopet krn rettart til:

I SELJORD
på Dyrskuplassen - Seljord
20. mai 1995

DELEMARKED

Med venleg helrlng frå
Vect-Telemark Motorh isto rlske Klubb

vrMHK

invi

E,erer E,i1 Delemarked

sfyret/loprkomlteen

Program:
Påmelding tll SJoormlopet, lnnan 30.Juni 1995
sender tll Vect-Telemark Motorhlctoriske Klubb, Pb.106, 3840 Sefiord
eller render på teleferr: 350 51030

TORNAVN/ETTERNAVN

:

saLg av nat. og drikke
OBS! Alle selgere kan overnatte på plassen fra 19. - 20. rnai. siandleie
m,/overnagling Då plaSsen kr 150,-. Iror info og reservasjon v/Dag-Runar crinaker.
Mob.tlf.90 01 93 51, priv.35 05 02 02.

ADRESSE:
POSTNR. ISTAD:

fLF:
B

ILMERKE/MODELL

kl 05.00 PorLene åpner for selgere
kf 08,00 Publikun - å9ent
k1 17.00 Markede! sEenger
UEsliIling av medLemenes biter
standleie kun kr 50, - 9t, 20 m2

ÅnsttoDELL:
:

VER VENLEG SKRIV TYDELIG, BRUK BLOKKBOKSTAVAR

7I

a

tuvfieRsR

tt(
DELEMARKED

pREUES'O{3-

l,ørdag 13 mai

avdeling Sør

TREFFE}

-gr

Gratis

fra k1.

-

adgang

!

0900

til

1500 arrangerer Norsk veteran Motorsykkel club

Rogaland delemarked på plassen

utforbi Flyhistorisk

nuseum på So1a.

for publikun.

Selgere som stiller ned sine entusiast-/veLerarÅ<iøtetøy
selge deler på plassen. De

sorn

stiller

får gratis

med "hverdagsrøyså" må

adgang

betale

til

å

kr. 20,- for

å få delta.
Flyhiscorisk
DeN q

- , I tuut >å utf,T{Ne cfi}r"tuQ, EitøEget$gilvaD, gtR/ti/D

rnuseum

Benytt anledningen

holder åpent for publikum under arrangernentet.

ti1 å rydde kjeller

a1t du ikke Erenger se1v, og se

SOlt fLruIuE.

om

og 1ofL,

for ikke å si garasje' og ta

ikke deL finnes noen andre

med

soln kan benytte

tingene.

tqeruEtonglgnqpgl. -rr B{rF åpntue >å ex uy tusg I fe. yl rcerqreg >å
ulfitquF Alr>tuq^ t wøEgFl|rgl,]vaD"l{^e3g9tt uæ6F. tDy(agrnlv€D D€}
(,IE{GE} Efr N C TYgbTLfl frN H €I .

vt

u&æ

fiægr
aoDe

oacå I le opp flL et tespF trED t*rrufinsg,Foe

rcu p*t tneu.

nue mDnfiuueylnsg, wscnilqF?B D6 tnilgte, eåtwute,
Ftswt uuG(else, giln weate rv wnsg ) r7p 5171 bvlT
ByE >å

Informasjon kan fås

rni, ta med godt hr:mør og scil1 opp'
ved å henvende seg til xoy øvte'bø på llf. 5L 67 82 68, -eller

Kjetil

5L 42 45 34,

Det.

er sikkert lovet godt
Fuhr på

tff.

vær den 13

D€| HNNeg t VeLWElyfie ftl'lneBnL EN pF 3 frV 400,- IR. DøAilE].
tegpFgrcD€r uægg l^etag ry,r3let t3, oe uk v6D
F€Eae I FEe
gnvfrt(aggltllllu, eugE rgtgBF Ey t3 r pE/f geilDilætlc uwvtr| 0a

Vennlig hilsen

ln

l4,N n*

PnEAE DEæFRJI Tr,TOIINEC. FOEIUEEInnNDC ilOEDFgl OQ øE}FEfr, Cå
,NECFTUS F6CAE I PBI ROPSID T]L $EUD ] WFilTC, OQ D€EEn}EE EN
NWEUA
f/iNQ9 ]DYU'SAE EWYL'øIE]€E
'UR
B{tE på rc" too pR DeurJEE >å gllrac grei, oe INDEI
tgeqfflvarrav

For' I\tVFrc,

Sør

Rogaland.

gF øglTtg.

ilv|rc evDcuq cøE - EI414HD øUggEE rat| v€tgilfr/',firvroR{yft,grgF
wgsl6uaveugnt $eil TiLEt gogrro oa (yæcua tEsFp.
Ir?oBlnfrlou PåsvgDl errcl EtEjtLFUue>lttF. rt Qz {tt 3Q, euEE
Foy weslo >å tlr.. s, 6, tz 6s.

q

PS: Spre invitasjorieii ri,rndt on

I

klulbene, samt andre plasser hvor skrotnisser

ferdes.

l0

Vi vil bare minne om om

n ^"f

at

Jæren AmCar Club
inviterer også i år
til

pÅurlorr.rc rL

TREFFET

Sendes til:

Vestlandstreftet -95
HVK

Postboks 1209

5542 KARMSUND

s"

HOBBYKJØRETØYENES DAG

Bankgironr.

:

5337.20. 65717

^dfe'

tarpa parkeringsplassen til Mega Bryne

{y'

rett ved Rv.44

søndag zs.april

kl .

11,00 r 15.00

Tidligere har det kommet mange kjøretøy med god spredning i form, farge,
type og produksjonsland. Vi håper på enda flere i år. Vi inviterer klubbens
medlemmer ( + venner og bekjente ) som har et spesieft kjøretøy ( bif , mc,
bt^tss, traktor, o.s.v. ) til å Uåse av vinterstøvet og komme å stille det ut!
De som ikke har noe å stille ut, kan komme og se pa.

Fo[o vedlagt:
(

ret.urneres

JA / NEI (Kryss

)

Herav barn: ....
AnLall personer i kjøreCøyet,i .....
Start.skont.ingent kr 200.- pr. kjøretØV. BeLales pr. bankgiro ti1 oss.

VETERANFESTEN på Hendersons Park Hotel.

Pris for å stille ut er kr. 30,- pr. kjøretøy
publikum kr. 10,-.

Køp og salg av deler hører også med, så er det noen som skulle ha kjøpt,
solgt eller byttet noe, så møt opp!

Koldt.bord m/varmretE, kalde ret,Eer

desser[bord inkl. kaffe.

og

Dans eEE,er maE,en. Alle reE.t,ighe[er.

. personer å kr L 50 . - , bet,ales Pr bankgiro t il oss .
(Kryss her
Jeg lvt ønsker ikke å delt,a på f est'en:
.

Det blir en enkel premiering.

Vi har også pølsebu med det nødvendigste

i.

)

Lunch fås kjøpU under stopp på Visnes.

Frist, f or påmeldinq til Eref f et. er saLt, t,it 23. april 1995.
Frist, f or mo[La[t, hgtalinq er saLt Lil 30. april ]-995.
EksEragebyr kr 50 for etEeranmeldte.

Hifsen Jæren AmCar Club

VÆR

LUR

- send påmelding og betaling straks
.

It

legg "gamle-klærne" klar og finn frem godsmilel

.gled dere til et skikkelig kosetreft

I2

I

av)

Ser

u

ir ebynn

Srn

t urrgt,r

Staviut6.,r Krrl lrrrLu

e

l, rt00l !itlrrnf,el.,
Tlf, 5l tfq 6(; 0|', fa.r. sl 89 66 r)l
fte,all.',-'lrr I

Veternnhilklubhr.rr

Ått.

i ltogalrrrtl

Rogcr"l'h onrpsr-rrr

.3.

Bil i

rrlrril

1995

serufruln,
i fir.rrtrunl'r

Lørdng 22, r"pril 199,5
Vi leggr:l'i ltuvtdtrt:kk

o;l1r irrt'frngrrttrtrntr:t tilsvtrendr: if.jur, rlltl fitrr.e6l,*.se i
Kluhbgitten. .qfittlt f)r-rrukirkelrlu$.fcrll, eleler åv Torget, Kirke1it,/Br.eigt.
f)e i'r'il.er.tr.: {.:r': llr.arrrv(rn(r'et, politio Arrrbrrln'sr,, St'gr.. Eirrr.gi. Vr:trr*'bilklrrtlb,
Aureul'kltllrhen, KNA, NAF, L.lrrgclorunrellc Mot'rcrjnlr:I., T"ySg 'i",,fikk,
l"slken/Vikirrg, Kommull{!nf Tekniske l]riftstjcrrrster',, El-]r,rsx'r, ;i(-]'l',6

nvhiltr.rrhnnr{li:r'c {}g Llni Sitore.l.rrarrd.

Hr:ngiltlrirt ol' å visre prrhlikuttt tnflngl'oldet Hv [rilrl' ruidl

i

Stavggf:r)r. r,irntr.rurr,

IJrrdertcgtrecle tttr kotttakt inttett uke l2 feir'1ri'rrnr:lclirrg o;i nffl'r]rere rir.ir:rrtelipg.
Sr:tt Rv illtor:rr og begynrr planleggingcn NA I

Hu en fix'tsalt gud!
.rrl-v ir-rr:irrn.ctilI

@&
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Dette Fiva B-løpet er åpent for biler og motorsykler eldre enn 21 år. Det
premieres i hver klasse og ellers totalt for MC og bil. Startskontigenten er 2{10
kroner. Den gir deg løpsplakett, lunsj og overraskelser. Arrang6rene og løpet
har nemlig 20 års jubileum !

Løpsfest
Vi avslutter løpets første dag på Fefor Høyfjellshotell med løpsfest og premieutdeling. Det serveres fra hotellets koldtbord. E$erpå blir det dans.

Oonnøtting
Vi overnatter på Fefor og det kan velges mellom enkeltrom og dobbeltnom. Pris
pr. penlon kr. 490. iniiludert festmiddagen, frokost søndag morgen og selvsmurt
iunsjpakire. Bestili overnauing direkte tii Fefor t|f 61 29 00 99. Rimeligere
overnatting (fest ikke inkl) på Feforkampen Fjellhotell tlf 6129 16 4

TiIbøketuren
Søndag kjører de som skal sørover samlet den idylliske Peer Gyntvegen tilbake

til

hilucn

Lillehammer, på fjellet mellom Gudbrandsdalen og Espedalen ned til

Gausdal. Vi tar lunsjrast og ny premieutdeling undervegs - vi har nemlig også
oppgaver som skal løses på søndagens fjelltur.

Illagne Uclland
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Lørilag 79. aagust 7!DS anangæes Lillehamnuløpet - ,årets
Notgesløp - rrrcil sturt fra Spoftsplassefl i Lifiehant rs kl-70ln.
Dselter kjøres ilct oppooø Gailbrørilsilalen ncil mål på Eefot
HøyfiellshotclL Løypa går på fast og løst ilelclcc og ilet blb
postcr andnoqs.
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Betal inn startkontigenten kr. 200 til konto 7262 n B ?Æ og send den til
Lillehammer Veteranvogn Klubb, postboks 1106 2601 Lillehammer innen 10.
august. Oppgi følgende på giroen:
Bihnerke, llrgøng og antuA personer som sløl overnatte.
Vi sender bekreftelse - og stårtlista skrives fortløpende: Tidlig ute

startnummer. Nærmere

løpsopplysninger får du

Pedersen på tetefon 612 54
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- Utfordringene for oss har vært å sette dette filmstoffet inn i en ny sammenheng,
vi måtte begrense oss av tidsrnessige grunner, sicr Arvid Torsgard. - '

sarntidig som

100 år på norske
veger i NRK TV
Bil og motorsykkelproduksjon på Hamar, gamle Tempoer på vegen, og en bil
på toppen av GaldhØpiggen. Veger som åkner, spennmde motorsport, optimistiske bilkonstruktør€r og en hverdag fylt av bihr får vi oppleve når NRK
[iernsynet i mai starter sin serie om bilen i Norge. Fra mandag 15. mai klåf30
sendes tre dokumentarfilmer om nordmenn og biler.
Godbitene vil stå i kø nfo NRK fiernsynet slipper de gamle bilene lØs på w-seerne:
Her er det biler med belter på Galdhøpiggen og vegbygging med spinkelt utstyr. Billedlagt musikkvideo med Einar Rose bak ratæt. Opels rakettbil på Bje*ebanen. Biler
med gassballonger og knottgeneratorer. Gamle reklamefilmer. Ikppkjgtdng mellom
bil, fly og moorsykkel. 14 mange små og store glimt av biler på norske veger.
- Serien er i re deler og hvert program er på redve minutrer, sier Jan Vidar Lie
Pedersen, NRK-ansatt veteranbilentusiast. Han har laget programmene sammen med
kollega Arrid tøsgard, foograf og rdigerer ved NRK Oppland.
- I ett år har jeg søkt i fiknarkiver og resultatet ble nærmere fernti timer med film.
Ut av deue er det plukket en'time og plusset på med nye opptak.
- Hvorfm en slik serie ?
- f)et er laget mange filmer og fjernsynsprognammer om bilens historie, men ingen
om dens historie her i landet. I år er det dessuæn hundre år siden de førsæ bilene
rullet på norske veger. Dermed var anledningen der. Jeg fikk klanignal i 1993 og
startet innsamlingsarbeider Siden supplerte vi det jeg fant med nye opptak og
inærvjuer. vi fulgte også NVK-løpet "Styrteprpven" i Sor sommer. Det ble også

Arbcidct med scrien har vel vært et srmspill og oftc var det vanskelige valg. Enkelte
ganger seirct entusiasmcn, vi ofret den tekniske kvaliteten til fordel for motivct. Vi
fikk også med oss en entusiast i etterarbeidet på lydsiden, nemlig Iver Forseth som
hiu gamle motorsyktcr sorn sin hobby. Å tyOtcgge gamle filmer med tilnænnet riktig

lyd var ci utfordring.
Fjcrnsynsscricn starlcr 15. rnai og nrcd ljortcn dagcrs mellornrom sendes ds to
prograrnmene - også de på mindagene k1.20.30
billedtekst:

Arvid Torsgard og Jan Vidar Lie Pedersen i riktig miljØ på Norsk Kj6retØyhistorisk
Muscum i Lillcharnmer.

I mai kommer dc med

norsk bilhistorie på fjernsynsskjer-

men.
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trul*et veksler $ Norsk Kjøreøyhisorisk Museum i Lillehammer. Vi plasseræ
månge a.v de gamle k-.jgretø]'c;e der de '-'*c!ighø:er hjenrrne, nemlig på vegen. Jcg
ktarte enkelte ganger ikke å finne samtidige opptali av de nøskbygde bilene.

vi se ?
- Vi har i det føste prognunmei bilens erobring av landet som tema. Det er et riss
av uwiklingen, med vek på tidsbilder. Der det har vært mulig har vi f.eks beholdt
de gamle kommentarene, både i dokumentarfilmer og tilmavisene. Nfu speakeren i
filmavisa snakker om etterlengtede kjøpetillatelser, så var de vfukelig det på
femtitallet, sier Jan Vidar l-ie Pedersen.
I det andre Fograrnmet forteller NRK TV om bilen tA nor*, om norske forsØk På
bilproduksjon og montering av utenlandske merker. Det redie og sisæ programmet
- Hva får

tår utgangspunkt i det som skjedde på Bundefjuden en februarsøndag i l9l2 - det
første norske bill6pet. Unike filmglimt fra detre løpet er funnel t pet ble en
skandale, med skadde tilskuere og deløkere. Etær detæ spede forsøketble det forbud
mot isløp i Norge, et forbud som varte i ti år. ,5
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Breiflåtveien | 3, 40 | 7 Sfa vanger

Teknisk

Kopiservice a.s

ilf. 5t 5g 5g 70

Avd. Stavanger

KOPISENTERET PÅ MARIERO

Avd. Forus

51 89 35 00
Fax 51 89 35
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51 67 76 44
Fax 51 67 S4 53

Løpesedler, medlesblad, årsmeldinger,
rapporter, fargekopier, oppsett av originaler.
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