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RedaktØrens ord

Formannens ord

Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !

Spilehjulets siste nummer dette året inneholder
mye informasjon om avtalen som er inngått
mellom LMK og forsikringsselskapet Tennant.

Det er den nye forsikringsavtalen som LMK har inngått
med Tennant som blir temaet i dette nummeret. Samtidig
har vi vært så heldige å få inn et nytt tema i bladet klubben vår er blitt så gammel at vi har fåLtt et rnedlern til
å gi oss et innblikk i klubbhistorien.

Alle som allerede har et eller flere LMK
forsikrede kjøretøy anbefales å overføre disse

til Tennant,
- og bladet inneholder nødvendig skjema fot å gøre dette. Om du heller vil ringe inn
overføringen så kan dette være like enkelt. LMK har klart å fremforhandle en gunstig
forsikringsavtale også for de øvrige forsikringene den enkelte måtte ha. Tennant har
vilkårene sine liggende på Intemett så der kan du sammenligne deres tilbud med det du har
nh.

dere på side fem.

Vestlandstreffet den 19, 20 og2l mai blir det første store arrangementet vårt neste år.
Planleggingen er startet og det vil bli sendt ut invitasjon til løpet i februar som egen
forsendelse.
Neste nummer av Spilehjulet kommer ut like før påske, i mellomtiden har vi tre møtedatoer:
- Tirsdag den 3 1 .01 .05 møte på Bråstein bilder fra to turer til Bremen Classic

-

Motorshow.
Tirsdag den 28.02.05 møtes vi på Krossen Havremølle i Storgaten 26 i Sandnes for
guidet tur i Sandnes museene.
Tirsdag den 28.03.05 er det Generalforsamling. Saker for generalforsamlingen bes
forelagt sekretæren Per Eiene tre uker før den 28.03'05.

I mellomtiden benytter jeg anledningen til

å ønske

Nå har klubben vært aktiv og oppegående i mange åLr. Men hvor har vi hengende det flotte
bildene av formenn og styrer som har gjort en ekstra innsats med å ta på seg klubbverv'
For altjeg vet finnes de kanskje - og det er barejeg som ikke har sett dem. OKjeg hadde
bestemi Åeg for at nåværende styre skulle inn på frlm (databrikken) og foreviges. Som
dere vil se inne i bladet så har tiden ikke stått stille. Førjeg hadde fått sagt at de største
skulle stå bakerst og de andre skulle sitte fint foran på stoler - slik som fotografier av
styrer skulle være- var gjengen på vei inn til bilutstillingen i museet. Og resultatet ser

err

alle medlemmer og deres familier en riktig

ø"/ fr*l"g dØ"ftW.

Vestlandstreffet hadde så mye flottekjøretøy å by på at det måtte bli en fortsettelse i dette
nummeret også. Her presenteres noen femtitalere og andre biler som bare er en fryd for
øyet. Jeghai dristet meg til å gtrøre det litt annerledes også med å ta med et bilde av
bakstussen

til

en A Ford.

i innledningen er det mye stoff om LMK forsikringen. Jeg har fått tilsendt mye
informasjon fra LMK. Det sier seg selv at vi ikke har plass til alt i bladet og jeg sorterer ut
etter besie erne. Samtidig er det å si at medlemmer som ønsker seg innsikt i alt som er
Som nerrnt

mottatt kan ringe til redaksjonen

.

Forsidebilde på dette nummeret viser " God gammel bil i farten " Jeg som satt der å tok
bildene frkk en god følelse av gamle dager. Jeg fikk med meg lyden da de gasset på etter
svingen.

I spalten "Gamledager" har vi igjen tatt med bilder fra samme klubbmedlem og viser litt
fra en nyere tid. Slutten på femtiårene og inn i sekstiårene var en spennende tid med tanke
på at bilen ble mer og mer allemannseie og ikke minst - tok oss med til snøen.

(i sttaftfigs på cBråstein!
INNHOLD 4-2005
Formannens ord .............. ...................2 | Vestlandstreffet 2005 del II..........". 8 og 9

Tilbake til gamle dager. Det skal bli spennende å se hva som dukker opp av bilder og
motiver i vår nye spalte " Klubbhistorie " Følg med!
God Jul

Fakta om

)
a

Klubben

!

Med hilsen Redakcøren
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LETT BLANDING
Utlodtting på siste

møte

STYRET I GAMMELBILE,NS VENNER

før juI var

vellykket. Loddene gikk unna og det
ble solgt for over tre tusen kroner.

2OO5

I

vår hadde vi valg av styre. Alle stilte til gjenvalg og det ble gjenvalg med stor applaus. Jeg
fikk delta på et styremøte og fikk fort forståelsen av at det var nok å henge fingrene i for de

Men så var også gevinstene fine.

gjenvalgte. Det store prosjektet med bygningene og innredning på Bråstein begynner å bli godt
ferdig. Nå var det arrangementene til neste år som stod for tur til å planlegges. Det er alt hre år
siden vi hadde Tronåsenløpet og Vestlandstreffet skal eå i vårt dishikt i år.

Stemningen ph møte var god og jeg
har valgt ut bilder fra kvelden som får
tale for seg.
Øyvtnd Nielsen på bilde til høyre fikk
unna trekningen på rekordtid. Ingen

mulighet til juksing her!
Bilde under viser at" drøsen " er i sod
gang

Gevinstene gikk over et
bredt spekter fra et slips
med en usensurert

hemmelighet på baksiden
og en sekk med kolerabbi
av beste kvalitet.

Bilde tilhøyre er Gunnleiv
klar til å dra hjem til
Finnøy med sine gevinster

Her i vår hadde vi besøk av Volvo-klubben som også
benytter seg av lokalene på Bråstein. Det er ikke ofte vi ser
så mange velholdet Volvo T641260 på samme sted

Fra venstre museumskasserer Livar Helland, sekretær Per Eiene, formann Leif M. Skare,
styremedlem/delemester Andreas Auestad, nestformann Halvard Nordahl, kasserer Ole Chr.
Simonsen, styremedlem Ø1vind Nielsen og museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad

til venstre er medlemmene i
full gang med planleggingen av neste

På bilde

hrs arcangementer.

Det kommer klart frem under
diskusjonen at det trengs hjelp til
avviklingen av Tronåsenløpet og
Vestlandstreffet.
Det hadde vært flott om medlemmer
som hadde anledning til å bidra denne
gangen om å ta kontakt med styret.
Tekst og foto: Kåre G. Sem
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LMK.RABATTEN

LMK har på vegne av sine 115 klubber med
en svært gunstig avtale med

til sammen 41.000 medlemmer inngått

Fra nyttix tar Tennant over avtalen om LMK Forsikring - samme pris og vilkår
som før! Klubbene får fullmaktskjema for distribusjon til sine medlemmer (kan
lastes ned fra www.lmk.no).Fy11 ut dette for at du fortsatt skal ha LMK
Forsikring på kjøretøyet ditt. Eller du kan ringe til Tennant' s kundeservice.

Tennant Forsikring. Alle med
mer enn et års medlemskap i en

LMK- klubb vil med 3
forsikringer eller flere få
Totalkunderabatt os 20 oÅ LMKrabatt!

LMK mener at Tennant holder

Servicenivået

er

også upåklagelig; Ring

Tennant og de flytter alle

forsikringene for deg!

et

NB: LMK Forsikringer (Hel-, Rest.-, Lager etc.) er fra før sterkt subsidiert, og

høyt nivå på både kundeservice

derfor regnes det ikke ytterligere rabattpå denne lave premien.

og skadebehandling.

KVALITET

- Dette er den beste
Den beste forsikringsavtalen noensinne etter at
forsikringsavtalen medlemmene har LMK Forsikring ble etablert i 1983, mener
hatt siden LMK's
LMK's fors ikrings ansvarlig Carl Henrik
forsikringsordning startet i 1 983,
Størmer og.formann Kietil Fuhr.
sier en svært fornøyd styreformann
i LMK Kjetil Fuhr. - Tennant så med 6n gang ut fra den lave skadestatistikken at
belønningen til medlemmene måtte bli lavere premier. I forhandlingene viste selskapet at
de hadde solide kunnskaper om historiskekjøretøy ogkjøretøy generelt. Et ubetinget
pluss!
Tennant Forsikring inngår i det skandinaviske selskapet Tennant Fdrsåikring AB som har
80 0/o norske eiere. Selskapethar 70 ansatte og 46.000 kunder.
Mange kjenner Tennant Forsikring via Toyota Forsikring som flere bransjeblad omtaler
som den beste nybilforsikringen i Norge i dag.
Tennant Forsikring inngår i det skandinaviske selskapet Tennant F<irsåkring AB
- Tennant er et tradisjonsrikt og lite forsikringsselskap med røtter i Norge helt tilbake til
1922, sier daglig leder i Tennant Forsikring, Ruben Vatnan. - LMK's klubbmedlemmer
er en kundetype som passer inn i vår filosofi som er "slcreddersydde forsikringer for

- og derfor har Tennant Forsikring
til klubbmedlemmer allerede fra i dag!

forsihige personer". Men det er lenge til januar
organisert et godt tilbud

Det er 20 oÅ rabatt for de som har mer enn et års gyldig medlemskap i en LMKtilsluttet klubb. Den kommer oppå den gode Totalkunderabatten du får ved A
samle tre forsikringer eller mer! Forsikringer du kan "mikse" er:
LMK-forsikringer, veterankjøretøv (standard veteran), bruksbil (to
bruksbiler er to forsikringer!), bolig, innbo, ulykke,bht, hytte, etc.

Tennant Forsikring AS;
Postboks 418, Sentrum
0103

Tennant har internt utpekt personer som skal ha LMK som spesialområde, og
har oppnevnt en skadeansvarlig som kjenner veteranmrlJØet og LMK. LMK's
skadebehandler Bjørn Krogvig skal ha tett kontakt med Tennant ph skadesiden

for gi deg en kvalitativ og trygg saksbehandlittg.
En annen viktig faktor er at det blant styret og ledelsen
interesse for veteranl<1øretøy .

i Tennant

er en genuin

Husk:

?k Sender du ikke inn skjemaet bør du kontakte Tennant i løpet av
januar/februar uansett når du har hovedforfall.
?k
du fra 1. januar 2006 kostnadsfritt kan bytte
Stortinget har bestemt
avtale-perioden og få titbake alt du har til gode
forsikringsselskap midt i ^t

uten å betale gebyr.
* Vi har giort det enkeltl Tenn^nt flytter alle forsikringene for deg!

LMK GARANTERER KONTINUITET
Med den nye samarbeidsavtalen får vi tilrettelagt forsikringsordningen for hele
det motorhistoriske milj øet.
Avtalemessig og økonomisk blir dette samarbeidet stabilt og forutsigbart ved at

avtaleperioden er 3 år.

Vi er overbeviste om at du vil få en hyggelig

overraskelse for både lommebok
og kjøretØy når du kontakter Tennant for et tilbud.

osro

Tel: 22 47 91 10
Fax: 22 33 35 1 5
ku n d ese rv i ce@te n n a nt. n o

fortsetter side 7

Vennlig hilsen frø styret i

LMK
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VESTLANDSTREFFET fortsetter og egentlig
ffi H

blir det et bildegalleri fra fotosamlingen etter
treffet.

Øvercttllhøyre har jeg dristet meg iI e vise
bakparten av en A Ford. Og på bilde under en
ponton Mercedes 220 S fra 1956

Tekst og foto

av Spitehjulets
utsendte
medarbeider
Kåre G. Sem
åLr var Bergen veteranvognklubb arrangør av Vestlandstreffet. Løpet startet i Os og foregikk i
ytre deler av Stor -Bergen og ble avsluttet nord for Bergen sentrum. Og som viktig er, ble været
bra. Og vi fortsetter med å presentere deltakerne. På bilde øverst har vi en Chevrolet Phanton
1931, Mercedes Benz 190 fra 1962, Mercedes Benz 220 SE Cupe fra 1964 og en Studebaker
Commander 1952 modell.

I

vi over i femtiårene. Denne
Opelen ble veldig populær både som
drosiebil os privatbil i Norge

På bilde under er

Folkevogna har sin plass den også om den presenteres inneklemt mellom en Mercedes,
Graham Convertible Sedan 193 I og en Pontiac Torpedo Stremliner Coupe 1941

Kan vi fa det bedre? En riktig amerikaner
med dollarglis, krom og former til tusen.

BUICK SUPER EIGHT CONVERTIBLE
tua 1948

OPEL KAPTEN

FRA

1956

Fortsetter neste side
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Fullmakten sendes per brev til:

Tennant Forsikring NUF
Postboks 418 Sentrum
0103 OsI.o

På faks:

22 33 35 15
ilqw m d ege rry$ Ee@6e!?

FULLMAKT
Undertegnede gir Tennant Forsikring NUF fullmakt til å si opp mine
forsikringer på LMK-forsikrede I<1øretøy hos forsikringsselskapet If i
henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om

forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69.
Fu

llma

kten omfatte r f ølgende forsikringsforhold

POLISENUMMER

REG.NR

ffi æ ry!& ry @
"

PROVOSERENDE VEGAVGIFT
Personskadeavgiften er konvertert til vegavgift, og staten har gitt seg selv unntak fra regelen om
at det skal være avgiftsfritak for motorhistoriskekjøretøy.I tillegg er vegavgiften mer enn doblet

:

:IYPE FORSIKRING

Skannet via e-post:

-fraNOK 180tilNOK365.
MERKE OG ÅRSMODELL

(Helfors, Rest.fors,
Laqerfors, Bliv,Kl.)

Det motorhistoriske miljøet opplever dette ikke bare som en provokasjon fra myndighetenes
side, men også som en nedgradering av hobbyens betydning. Og for noen er dette like ille som
den økonomiske belastningen. Entusiasten og kulturbæreren skal nå betale en avgift som en
konsekvens av alle arbeidstimene som på fritiden utføres for å bevare de kulturhistoriske
gjenstandene. Mange entusiaster har dessuten flere registrertekjøretøy, og da merkes det
økonomiske innhogget godt.

LMK har bestemt seg for å forsøke å snu ml,ndighetenes holdning. Vi tror også at avgiftene
kommer av kunnskapsløshet om vårt kulturhistoriske virke. Vi tilhører ikke den gruppen som
skriker høfipå bevilgninger, og får da automatisk mindre oppmerksomhet fra mediene som
tradisjonelt er konfliktorienterte.
I utgangspunktet er det også litt spesielt å betale for flere kjøreIøy siden man ikke kan kjøre mer
enn etkjøretøy av gangen. Hadde Personskadeavgiften (nå Vegavgift) vært knyttet opp mot
førerkortet ville det både vært logisk og rettferdig. Etkjffetøy kan ha bare 6n fører av gangen!
Vi håper å få alle klubbene med i en opplysningsaksjon der LMK sentralt produserer

Fullmakten gjelder fra dags dato , og forutsetter at tilsvarende
forsikring teg nes i Ten na nt Forsikring N U F sna rest m u lig etter
31. L2.2005 når avtalen mellom LMK og If opph Ører.
LMK Forsikring v/ Tennant vil kontakte deg om dine øvrige
forsikringer.

leser/debatt-innlegg til lokale og regionale media, og der fylkesrepresentantene på Stortinget
kontaktes av joumalistene for kommentarer. Klubbene sender innleggene, og ffir en ABC fra
LMK om hvordan å å journalistene til å kontakte politikerne. Vi håper å komme i gang med
dette raskt.

FULLMAKT OG FORSIKRING
Fra nyttar tar Tennant over avtalen om LMK Forsikring slik du kjenner den

i

dag - med samme

kvalitet på vilkår og pris. Klubbene får tilsendt et fullmaktskjema for distribusjon

til

sine

medlemmer (Dette kan du også laste ned fra www.lmk.no). Fyll ut dette for at du fortsatt skal ha
LMK Forsikringpåkjøretøyet ditt. Du kan sende inn skjemaet som brev, faks eller skannet inn
som et vedlegg til e-post. Det enkleste er likevel å ringe Tennants kundeservice på22 47 9l l0
for å gi beskjed om at de etter 1. januar skal flytte dine LMK-forsikrede hSøretøy og eventuelle
andre forsikrinser for dee.

Sted

Dato

Underskrift

Telefonnr.

Ole Petter byttet nettopp ut sin 1972 modell Triumph Spitfire (som han kjøpte
på auksjon for et år siden og ikke likte) med Jaguar XJ6 1974 modell. Bilen er
mørk blå med beige skinninteriør.
10
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KLUBBHISTORIE FRA GAMMELBILENS VENNER
FORTALT OG REDIGERT AV RUNAR ONARHEIM
blitt bedt om å skrive noen ord fra de første årene i klubbens historie. Jeg ble selv medlem
januar 1975 (medl nr 29), og den gang var det et veldig ungdommelig miljø. Unge Per Eiene
kjørte 1952 Chrysler New Yorker, og unge Ole Christian hadde allerede da sin 1958 Mercedes
Cabriolet. Begge medlemmene er selvsagt ennå unge, men som billakken gråner de litt med årene.

Jeg har
i

Jærdagen 1974 - et tilbakeblikk.

SPILEHJULET 4-2005 organ for Gammelbilens Venner
Fra vårt distrikt var det gamle
kjenninger, Per Nysted med 1929
Chevrolet, Helland brødrene kom i
1929 Ford AA samt I9l9 Harley
Davidson og Håkon Åsland kom med
nyrestaurert 1931 Ford Phaeton. En
annen kjent bil var Homplands 1932
Chevrolet som kom trofast fra Tonstad

i flere år.
Han kom på så å si hvert eneste møte i
1970 årene, og passet det ikke ringte
han og meldte avbud!
Jeg har tenkt å fortsette med året I97 5
i neste utgave, da var det mye som
skjedde. Jærdag, Sandnes uke og tur til
Haugesund om høsten. FøIg med, følg

Jeg vet ikke når den første
Jærdagsutstillingen fant sted, men jeg
husker jeg så den allerede i 1973. Da var
Gammelbilens Venner ennå ikke stiftet,
men biler jeg husker er Dag Rasmussens
1928 Austin Seven, Asbjørn Egelands
1929? Hupmobile, Henrik Slettebøs
1930 Ford A Cabriolet og Gudmund
Skrettings 1930 Ford A. Jeg tror også at
Magnor var der med sin 1930 modell

1929 Chevrolet

med.
P.S. Jeg garanterer ikke at alt jeg
skriver er helt korrekt, også jeg er 31
år eldre, og har etter hvert et snev av

Ford A.
Året etter var Gammelbilens Venner en

Alzheimer-light.

realitet. Jeg har hørt at den ble stiftet i
kantinen til Olav Rieber Thorsen, Lura.
Primus motor var bl.a. Ole Christian,
Einar Grannes og Per Nysted. Det første
året var de vel ca 15-20 medlemmer.

MVH Rune Omarstrand

r929

Dette blir spennende
(redaktørens anmerkning)

Jærdagen hadde som tidligere nevnt et
opptog om sØndagene. Dette startet i
sentrum, og gikk igjennom gatene ned
1924 Chevrolet

til idrettsplassen hvor bilene ble stilt opp
rundt banen. Jeg hadde nytt kamera i
1974, og fikk tatt en del slides. Dette var

Ford Phaeton

greit, for da kunne det siden vises på en
klubbkveld. Det var ganske mange biler
fra Haugesund med, bl.a. Arvid

V8), Jan Vestre
(1924 Chevrolet) og Willy Strømø
(1930 Erskine). Unge Strømø fikk for
Øvrlg dette bildet av meg på
Vestlandstreffet 2001, noe han satte pris
på. Han hadde ingen bilder av bilen fra
det første året- den gang var den grØnn
og svart.
Johannessen (1932 Ford

l9l9 Harley
Davidson

1930 Erskine

t2

fortsetter neste side

1932 Chevrolet
13

SPILEHJULET 3-2005- organ for Gammelbilens Venner

SPILEHJULET 4-2005 - orsan for Gammelbilens Venner

FRA GAMLE DAGER

Styret består av følgende medlemmer:

Tekst : Kåre G. Sem
Bildene er utlånt av Stein Roar Melin

Vi fortsetter med h ta dere med tilbake i tid,
giennom bilder venner og kjente finner frem.
Denne gangen presenterer vi enda noen biler
fra før krigen - 0g en nyere Opel
Det går igjen fra

den tiden at bilen var et slags samlingspunkt for familien. Det øverste bildet
er muligens fra før krigen og tydelig jenter på biltur. Eller er det bærtur. Her er det tatt med
spann til å plukke i. Bilmerke var verre? Liten personbll fra før krigen. Etter størrelsen å
dømme en forminsket amerikaner bygget for Europa?

til venstre

er mannfolka
på skitur" Hvor og når dette bilde
er tatt er usikkert. Nummeret
På bilde

L-6791 er ikke stavangernummer.
Opelen er en etterkrigsbil med
pontonkarosseri.
Modellen er en videreførtng av
Opel Olympia sitt selvbærende
chassie fra \936. Denne modellvarianten, som startet opp i 1953
og gikk frem til og med 1951 ,
kom med den moderne formen og
hadde modellnavnet Olyrnpia
Rekord. Dette er en T957 rnodell

Opel Caravan 1957

Caravan.

f)ette bilde må være tatt i Sigval
Bergesensvei ved Hillevågsvannet.
Årstallet kan være I beevnnelsen av

Forman:
Nestformann

Leif M Skare

Sekretær
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem/delemester
Museumsbestyrer RB:
Museumskasserer RB:

Per Eiene
Ole Chr. Simonsen
Øyvrnd Nielsen
Andreas Auestad
Tor Inge Fjermestad

Tlf:

51 55 54 55

Hallvard Nordahl

:

Livar Helland

51 587991
51 62 48 92
41 67 43 45
51 67 4t 45
90 50 28 58
51 48 45 28

Spilehjulet
Utgiver: Gammelbilens Venner.
Klubbadresse: Postboks 3029 Mariero 4095 Stavanger, klubb faks: 51 58 79 9l

Utgis:

4 ganger i

året

Opplag: 350 eksemplarer

Redaktør:

Annonseplass pr. nummer:
helside kr. 400,00
halvside kr. 200,00
hel bakside kr. 500.00

Kåre G. Sem, Losbåtveien 6
4056 Tananger

Tlf: 51 69 95 34 I 90 77

T3 53

stavanger. kommune no
Layout, redaksj onelt stoff.
ks em@

.

ETTERTRYKK: tillates hvis kilde
oppgis, samt at redaktør underrettes.
Redaksjonen påtar seg intet ansvar
for innsendt stoff. Vi forbeholder oss
retten til å forandre manuskripter.

Redaksjonskomit6:
Teknisk spalte, annonser.
Ole-Petter Rosland, Heiamyra 10 B
4033 Stavanger

Tlf: 51 57 07 33 I 91 69

Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.

18 63

E-mail olep.rosland@laerdal.no
Foto: Egil Tveit, Nystølveien 8 B,

DEADLINE nr. 1 - 06. Bladet skal
være ute i begynnelsen av april.

4027 Stavanger
Tlf. 5r s4 30 67 I 91 62 35 22

Kontakt redaktøren hvis du er seint

sekstiårene.

ute.

Og hvilken flott bil, en Hanomag.
Antakelig produsert etter krigen.
Karosseriformen tyder på førkrigs.
Mercedes hjulkapsler er nok ikke
originale til bilen.

Bildet på forsiden er fra Vestlandstreffet 2005. Foto: Kåre G. Sem
Ønsker noen kopi av bilder jeg har tatt, ta kontakt!

Hannomag

l4
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