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Formannens ord
Hei alle sammen!
Årets bilsesong er definitivt forbi for denne gang. Det har vært et suksessfullt år
på alle måter. f"g vil få takke dere alle for et flott år og ønske dere alle en riktig
julebordet den 3. desember, på Quality Airport
Lod jul oS godt nyttar. Vi sees på
hotell.
Hilsen Roger
rned min hofteoperasjon 31.10.00, sorh forørrig var 200%
vellykket, vil jeg få taktce dere alle i GV for den fantastiske oppsatsen jeg fikk

I forbindelse

på sykehuset. Den ble beundret av såvel sykehuspersonell som pasienter.
Desverre Ole Christian, fikk jeg ikke anledning til å smake på ølflaskene i
som
lc,urven, men jeg tror nok Roger hadde glede av dem! Kanet over Sandnes
(er
jeg
i
Sandnes
kjent
er
ikke
siden
du hadde lagi *d kommer sikket godt med
sammen.
alle
talJ<
Tusen
grensen)?
det byen som ligger over

Hilsen Sissel ThomPson

Kåre G. Sem, Losbåweien 6
4456 Tananger

DEADLINE NESTE NR:

Tlf: 51 69953419077

1353
ksem@stavanger.kommune. no

4r.02.2001

Layout, redaksj onelt stoff.

ETTERTRYKK: tillates hvis kilde
oppgis, samt at redaktør underrettes.
Redaksjonen påtar seg intet ansvar

Redaksjonskomitd:
Ole-Petter Roslffid, Heiamyra 10 B

for innsendt stoff. Vi forbeholder

4033 Stavanger
Tlf: 51 57 07 33 I 91 69 18 63
E-mail olep.rosland@laerdal.no
Teknisk spalte, annonser.

Egil Tveit, Nystølveien

oss retten

til å forandre

manuskripter.
Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.

8B

4427 Stavanger

FORSIDE:

Tlf: 51 54 30 67 I 91 62 35 22

Stemningsbilde fra
Vestlandstreffet 2000

Foto

SPILEHJULET:

Takk for 4å !!!
på gng11r av lnøyt aktivitets nivå innen veteranmiliøetsamt litt for ffi timer i
døået har jeg sett meg nødt til å si fra meg noe av det arbeidet jeg er irurvollvert
i. Dessvene å ttrr det blitt litt for mye å inneha redaktør jobben for Spilehjuet.
Intensjonen da jeg sa ja til denne oppgaven var at jeg skulle være med å dra
jeg vert med på
klubb blader i å.ig igien. Sammen med redaksjonskomiteen har
godt
i gang og ser
komrnet
er
dette
att
synes
Jeg
våxt.
biadet
av
å gi ut T nummer
foidelen av at andre overtar som redaktør og drar dette videre.
Dette betyg i1ilre at jeg ilil<e kommer til å bidra med stofftil Spilehjulet, tvert i
mot nå ftlr jeg tid tii t skrive litt mer om veteranmiljøet, noe j:g har lyst til.
En skal hellei ikke se bort fra at jeg kommer tilbake tit Spilehjulet med en
senene anledning.

Til slutt vil jeg ta}fte alle for det gode samarbeidet som har vært og jeg ønsker
samtidig å ønste min anrtåker til tykke med det videre arbeidet. Lykke til.

UTGIS: 4 ganger årlig.
OPPLAG: 360 Eks.

Med veterantrilsen Ole-Petter Aareskjold.
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MUSEUMSNYTT
Redaktørens ord.
Søndag 2g.oktober var det igien tid for å skifte ut utstillingen på Rogaland
Bilnlrseum. Det er som vanlig et bredt utvalg av spennende biler, noe for enhver
smak. Ta med familie, venner og kjente for en spennende tur på museet.

Hei alle medlemmer av Gammelbilens venner!
Denne utgaven av spilehjulet er det første bladet som utgis av den nye
redaktøren. I forrige " spilehjul ba Ole-Petter Aareskjold om avløsning. Ole
Petter har nå giort det som skulle til for å i gang med nyopprettelse av bladet.
Resultatet har bliu et 16 siders blad med bra layout og variert stoff. Og
målsettingen om 4 utgivelser i året er oppnådd. Redaksjonskomiteen med OlePetter Rosland og Egil Tveit vil fortsette som før.

"

Jeg heter Kåre G. Sem, er kommet opp i godt voksOn alder og har hatt mine
Interessen for biler har jeg hatt så lenge

" mekke og sveisetimer " i garasjen.

-

Åpningstidene er hver søndag kl. 12.00 - 17.00. Salg av kaffe og vafler.

jeg

kan huske. Det gielder både personbiler, nyttekj øretøyer og busser. Prosjekter
for videre praktisering av gammelbil hobbyen står klar.
For å hmne overta som redaktør, ffiå en ha lyst til dette. Halve bladet kan fulles
opp med stoffav praktiske opplysninger som går igien med små variasjoner. De
gienstående seks til åtte sidene kan gi en utfordring for oss alle til å fflle med
bilstoff. Med tanke på at klubben heter " Garnmelbilens venner'o - og at vi har
over æ hundre av dem, vil det være mulig å spille på mange resurser i miljøet.
I tillegg er vi ikke en merke klubb -og har derfor et bredt utvalg av biler å skrive
om.
Som ny redaktør ønsker jeg å kunne gi ut dette nummeret uten å senke nivået
som bladet har opparbeidet til nå -og så får tiden vise hva jeg vil få til.

Kåre G. Sem ( red )

Her ser du noe av det museet har å tilby av flotte staselige biler i luksusklassen.
Museet har også vanlige bruksbiler som vi så på veiene i femtiåra. Lastebilene er
også representert ved en Chewolet fta 20 åra og en Borgward fra femtitallet.

Veldig flotte originalbiler.

,)
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Vaktordning Rogaland Bilmuseum

La oss se på noen eksempler fra utstillingen.

håndlaget bil.

som vakter på museet. Det er satt opp tre
personer pr. søndag. Skulle det ikke passe den søndagen du er oppsatt så ring til
*Atr meålemmer for endring før du ringer Tor Inge Fjermestad på

Morgan

tlf. 90693256.

Her har vi et flott eksemplar av en

Vi fortsetter med hhamedlemmene

Nøkler hentes på Shellstasjonen B{vne. Vi må nå skru av alarmen selv, det er
alarm nøkkel på nøkleknippe. lvløt opp ca 1 1.30, kok kaffe, lag vaffelrøre og
heng opp skiltet med teksten ÅpBWf , under(bilmuseum skiltet) ved veien.

zuØRERAMPE

MUSEUM

,

Nygård
_,, Nylund,

Roald

ArFF.S,

Egrl
Nysted Erik
Oberstad Tron

t'1.12 Nylund

14.01 Olsen
Olsen
Olsen
21.01 Olsen
Olsen

s1627255
51651679

Hans M.

Oddvar M.
Ole S.
Per Treje
Roar
Olsen Svein O.

51617377.

51671272
51422142

51655lzs
5rs59723

5rs85234
51484929

07.01 Oftedal Frode
Ognedal Tor
Olsen Audun Ola

Tekst ogfoto: Kåre G. Sem
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Liste fortsetter neste side

530094

5t677353

En herlig liten Fiat. Bilen er ikke større enn at den kan få plass oppå lasteplanet
på bilen som skimtes ved siden av. Det var ikke så uvanlig med småbiler i
slutten av femtiårene. Museet har en enda mindre bil utstilt, bare kom og se!
7
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Grillfest på Gausland gamle skole 27 juni.

Fortseffelse av vaktlisten

Tekst og foto Egil Halvorsen
28.01

04.02

Olsson Biarne T
Olsson Terie
Omarstrand Rune
Osmundsen Are
Pedersen Leif
Pedersen Karl H.

lt.a2

Pettersen Olav
Pollestad Kiell
RamseyCharles
18.02 Rasmussen Erik
Raugstad Tor S.
Rarrndal Eeil

51563425
5

15951,67

5141 7061

s 16755 10

514824A2

Rabatt aYtaler

\

Gammelbilens venner har rubattavtale med følgende
firmaer.
Karosserideler A/S Hillevågsvn. 70 Stv. 20o/o rabatt
Nylunds Bilelektriske A/S Lagårdsveien 127 Stv. 20oh rabatt
Exide Sønnak A/S Maskinveien 4 Forus Variable rabatter
Rogaland Re}visita Stavanger og Bryne Variable rabatter.

Medlemmene storkoser seg med pølser, knrbonader, kaffe og brus.

I tradisjonen tro samlet ca 80 av klubbens medlemmer med familier seg
igien på Gamle Gausdal skole. Været følgte også tradisjonen - blåst og
kaldt, men det hindret ikfte medlemmene i å storkose seg med god grillmat,
kaffe og brus, som de gode gamle sliterne i klubbstyret i år også hadde stelt
så fint i stand. Slike tilstelninger er også viktige tradisjoner. Her får en møte
farniliene bak entusiastene som steller og skrur på gammelbilen.

Er det andre firma som ønsker rabatt ordninger med klubben så er det
bare hta kontakt med Per Eiene på Tlf. 51 58 79 91.

HUSK

å

vise medlemskortet når du ber orn rabatten.

Terminliste 2001
Vi vil komme tilbake til terminlisten for år 2001
kommer inn til redaksjonen.

etter hvert som meldingene

Medlemsmøtene holdes siste tirsdag i hver måned unntaff juni, juli og desember.
Møtene holdes normalt på Rogaland Bilmuseum, bak Esso stasjonen på Ree som
ligger rett sør for Bryne. Møtene begynner kl. 19.30

Hus"h Onsd4gs treffene. ufqfmellg

/

I

treff nå,Jlolivdqv Motell"

Sandnes.
Gammelbilene av ulike årganger venter trofast på sine eiere.
E
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VESTLANDSTKET'F'NT 2OOO

En 1 928 modell Ford A

-

fqr_Ga{nmelbilens Vqnner ,nr. 4/00

Phaeton stilte

villig opp til fotografering i det floffe

været.

Tekst: Kåre G. Sem
Årets løp inngikk i Transporthistorisk Festival 2000 som ble arangert av
Gammelbilens venner. Vågen i Stavanger sentrum var arena for affangementet
og her fil<k vi en opplevelse i den motorhistorisk utviklingen helt frem til vår tid.
Også start og målområdet for Vestlandstreffet var lagt til Strandkaien Været var
nydelig og dette ga en ekstra glede til de som kjørte åpen bil. Det var et flott syn
for " g:illmelbilens venner " -og publikum, å se alle disse nlryolerte
gammelbilene stå oppstilt klar til å ta i vei på årets løp. Det deltok over 70 biler
og hoveddelen var giester som hadde kommet fra Bergen Veteranvognklubb og
Haugalandet Veteranvognklubb.
Løpet startet med presentasjon av hvert enkelt k'1ørAøy og her kommer en Rolls
Royce 1935 modell.

" A " Forden og denne Morris Minor ,1957 modellen er representanter for
biltypen som ble representant for ensin tidsepoke og produsert i store mengder.
Både

Bilde: Egil TVeit

- Tananger - Sola - Forus og tilbake til
Stavanger. hdatpausen på Sola var lagt til flymuseet. Maten var god og det var
mange s€m filfr seg en god " drøs " med gamle kjente som deltok i løpet. Det
gikil< greit å frnne fram i $øreruten. Hver deltaker frkk utlevert en mappe med
bilde av hvert kryss hvor en skulle endre retning. Ved oppstart igien etter
matpausen på Sola måtte hvert kjøretøy giennom en portrettfotografering.
Overraskelsen var stor da vi senere fikk tilsendt bilde montert på en
deltakerdiplom fra Vestlandstreffet 2000.
Løpetgikk via Tasta - Kvernevik
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TRA}$SreRTFtrHSTORXSK
Stavamger lS. Aqå$st åffi0ffi
Utstillingen langs Strandkaien hadde noe av interesse for de fleste

- fra gamle

motorer, ulike kategorier kjøretøyer, som gamle og nyere brannbiler,
nytteki ør etøy er, spesiell e k1ør etøVer, motorsykl er og ffaktorer.

Nostalgiske rundturer med veteranbåtene " Riska$ord II " og " Skreddaren ",
damplokomotiv og veteranbuss var et spennende tilbud til liten og stor.

SP.ILEHJULFT Qrga+ for Gammelbilens Venngf qr.
TR,ANSPOR.TFIISTQFUSK

FESTML

4/Q0.

$tavanpn lg. August 2OOO

Deltakerne hadde virkelig giort en innsats for at festivalen skulle bli vellykket.
Å skaffe tilveie så mange nytt ek1øretøyer var i seg selv en prestasjon. Endatil
Stavanger brannvesen hadde egen stand med brannbiler.
Sandnes RC Båtforening kjørte modellbåter i havnen irurimellom de "foriktige "
båtene. Og Statens vegvesen ved Vegmuseet delte steinblokker i to med bor og

sleggekraft.

Vi viser her

et bilde av gammeltraktorer

Det er ikke tvil om at arrangementet var en fulltretrer, været var en drøm og
publikum ga god tilbakemelding.
Motorgruppen fra Randaberg var i full aktivitet med båtmotorene. Bare hlwre
lyden fra ensylindrede båtmotorer er en opplevelse.
Her ser du fra standplassen til Tunge Motorgruppe

Bilder Egil TVeit

Bilklubber bidrog også med egne utstillinger på festivalen. Mercedes Benzn
Klubben Norge, Norsk Landrover Klubb, Sør - Rogaland VW-Klubb, Norsk
Jaguar Klubb og Norsk MG.Klubb var representert.
Tempoklubben hadde virkelig samlet troppene. Tidsriktige klær ga en egen stil
over det hele. Deltakerne kjørte en egen nrnde rned Temposyklene som ga den
egenartede lyden fra totakteren. Eksoslukten fra oljeblandingen minnet om en
svunnen tid.

Bilde: Egil TVeit
Tekst: Kåre G, Sem
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LOKALER TIL LEIE

I

DRIFTSBYGNINGER PÅ HELLESTø

i oktober hadde vi besøk av Arvid Gimra som hadde en del
driftsbygninger hvor han nå ville leie ut til lagring av biler, båter og annet. Han
så helst at lokalene ble utleid til en gruppe personer som kunne stå for

På medlemsmøte

utleievirksomheten. Det er to driftsbygninger på Tjelta/Flellestø hvor arealen
den ene bygningen er ca 500 m2 i l.ste etasje og ca 300 m2 i andre etasje.
l.etasje er isolert. I tillegg til disse har han et lokale på ca 50 m2. på Gimra.
I utgangspurktet har tar en leiepris på l<r.2Ar- pr. m2./ måned. Dette gir en
leiepris for lagringsplass til en bil på kr. 2000- pr. måned. I tilfelle hvor en
person eller gruppe vil påta seg å stå for utleievirksomheten er han villig til å
diskutere pris.

i

Opel Biler og deler

Karosserideler til Citro en 2 CV selges.
Rustfrie dører, skjermer og panser.
Takduk i bra stand. Michelindekk på

Delegeret mitt skal slankes!
Jeg har mange deler til Kadett B (6773) ogOlympiade A (68-70), Mandat
A (70-75), Admiral (69 -77) og liu
forskjellig "småting'o til Rekord E (78-

felg

osv.

Kåre G. Sem, telefon 51699534

Samtidig enrsker jeg bud på en Mandat
B 2,0S GT/J CCM med automat -82
mod. Bilen har liten frontskade, men
På museets delelager er det mange
deler følger med. I tillegg er det
skatter som er til salgs.
komplett "sett" med blanke lister til
Blant disse kan vi nevne: Støddernpere

?

Det er nå mulig i Norge ved hjelp av enkle, raske og rimelige metoder å ta
avstøp av eksisterende kornponenter og fremstille nye. Det kan for eksempel
være at du kun har et venstre blinklys, som da kan brukes til mal. Firmaet kan
produsere det manglorde høyre blinklyset. Mangler du delen, og kan fremskaffe
tegning eller skisse, kan firmaet med sin "3D printer" fremstille ny prototype.

bilen, om det er ønskelig. Det finnes
fra 60 tallet og opp over,
også en god del deler utenom til bilen.
luftfilter og luftfilter innmat, oljefilter
til diverse modeller. Det finnes
Bmkte piggdekk på Ascona C felger,
også en del nye diagonaldekk til en
til salgs. Gi Bud!
ekte entusiast.

I tillegg til dette er det mange andre
spennende deler
og kanskje så er det akkurat den delen

du er på jakt etter.

Besøk Rogaland Bilmuseum og snakk
med Andreas.

informasjon. Se WEB side : www.femdesign.corn.

øMflKER @AÅ Seø@E
E&&ER KJøPE M@E ruE

CHEVROLET REGISTER -NORGE ER STIFTET
Det er nå stiftet en organisasjon for entusiastiske Chevrolet - eiere. Etter iniativ
fra Erling Storstrøm, ble registeret for Chewolet-interesserte formelt stiftet i
forbindelse med Ekebergmarkedet den 15. September 2000. Erling Storsfrøm
ble valgt til formann, mens Per-Erik Carlson ble sekretær, Morten Larsen
kasserer, Tor Sæin Hella og David Griffiths ble styremedlernmer.

tlf, 22295461 eller

sende e

*post

MMM6&W&W8Pf&EHJUretr@[R

til Senator A (84mod), blå
farge med "fiskebenmønster'o i

Interiør

stofftrekket. Hele bilen, inkl. dørtrekk
om ønskelig. Gi Bud!
Er det noe du mangler til de nevnte
bilene, ta kontakt og du kan kans$e bli

hjelpt.

Finner du dette av interresse, kan du ta kontakt med firmaet for ytterligere

Interessefte kan ringe Erling på

83).

Kh+bbens delelage{

Er du interessert, ta kontakt med Arvid Gimrao Vigdelsveien s3g,telefon
5r6sffi861 | 928 A4 448

MANGLEN DTI DELER TIL DITT VETERANKJØRETøY ? KOSTER
DELEN EN FONMAE ELLER ER DET UMALIG Å STEFFE TILVEIE
rc- Fima Fem Design AS kan nå hjelpe deg.

Citroen 2 CV- deler

Tlf. arb. 51 50 78 62
Tlf, hjemme 51 54 93 07
Mob. tlf. 90 62 75 52
E-mail adr.

fftsllffi.h,#ilr$Fre.ns
@E@

MUU@HWWW

til

stonstrom@lcåi.net
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Mariero 4095 Stavanger

GOP JUE ffiG GffiNT NYTTÅR
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