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Redaktørens ord
Her er årets siste utgave av Spilehjulet. Vi har mye variert stoff fra
inn- og utland i dette nummeret.
Tor Steinar Raugstad har vært i USA
på Hershey-markedet, som er verdens største i sitt slag. På side 16 og
17 deler han sine inntrykk fra markedet med oss, takk til Tor Steinar for
bidraget!
Det ser ut som de tradisjonelle
delemarkedene er i ferd med å
forsvinne her hjemme. Også på
landets største, Ekeberg, blir det
mindre og mindre deler, og mer loppemarked med gamle ting
som ikke er bil/mc-relatert. Det er mest sannsynlig handel på
internett som er årsaken til at markedene mister interesse, det er
enklere å sitte hjemme i godstolen å søke, enn å rote gjennom
utallige kasser på et marked i håp om å kanskje finne den rette
delen. Det man derimot mister ved å bare handle på nettet er det
sosiale aspektet ved et marked, muligheten til å treffe likesinnede, knytte nye kontakter med entusiaster som kanskje har
samme bil eller motorsykkel. Klarer vi å få i gang et lokalt
delemarked igjen? Kanskje hvis vi samarbeider med andre
lokale klubber om et felles delemarked, det må vi hvis det skal
bli stort nok til å trekke til seg både selgere og kjøpere.
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline
16.februar. Ha en riktig god jul!
Øyvind
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!!!
Da var årets kjøresesong over. Bilene er nok satt på lager klar til
neste års bruk. Vi jobber for tiden for fullt på Særheim for å
klargjør lokalene slik at vi kan ha våre medlemsmøter her fra januar
av. Så for de som ikke skal gjøre noe med bilene sine i vinter så har
vi god plass på dugnadene på Særheim.
Søndagskafeen hos Per på Bryne er et viktig samlingspunkt for våre medlemmer, her diskuteres det meste,
men mest av alt det er en flott plass hvor vi kan møtes
til uformelle treff. Vi vil fra nyåret videreføre dette på
Særheim i de nye lokalene våre, utstillingslokalene er
ikke ferdige, men magasinet blir klart til bruk. Vi vil
også ha våre medlemsmøter her fra januar 2018. Det
blir et flott lokale på ca 130 kvm med nytt flott kjøkken.
Vi gleder oss til å ta dette i bruk.
Cab & Co har vært gjennom en lang sesong med mange
flotte turer og besøk, fortsatt med mange biler hver
gang. En stor takk til Ole Chr. for opplegg og regi, og til
de mange som har satt av tid til å ta oss vel imot.

Årets tur inn til vegmuseet gikk også i år med mange
flotte biler og motorsykler, dette blir gjentatt til
neste høst.
Det blir ikke noen klubbtur til Danmark neste år,
men det blir et lite opplegg til Ringkøbing i anledning av deres løp nr. 50. Vi er blitt invitert til å
komme ned. Julegrøt og julebord står for tur, husk å
melde dere på begge deler. Har du et tips til årets
innsatspokal så gi oss i styret et vink. Med årets innsats på Særheim så blir det nok av kandidater å ta
av.
Styret vil få ønske alle medlemmer med familie en
gledelig jul og et godt nytt år!
Med gammelbil hilsen

Odd Arild

VESTLANDSTREFFET 2018
Vestlandstreffet 2018 er det vi i Gammelbilens Venner som skal arrangere. Vi har satt sammen en komite
som skal planlegge løpet. De har nettopp startet sitt arbeid, slik at alle detaljer ikke er på plass enda. Vi
vil i neste utgave komme tilbake med alle fakta og påmeldingsskjema. Vi tar sikte på å avvikle løpet i august. Det nye museet på Særheim vil nok være en del av dette arrangementet. Komiteen vil nok trenge
hjelp fra våre medlemmer til avvikling av løpet, så er du interessert så er det bare å gi beskjed til løpskomiteen ved Leif M. Skaare.

NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner
•
•
•
•
•
•
•

Gudmund Hodne Haugen, Undheim
Arvid Hansen-Øvre, Bryne
Svein Mæland, Tananger
Elisabeth Michaelsen, Stavanger
Sven Olaf Sele, Kleppe
Atle Aurdal, Hafrsfjord
Gerd Tenold Aurdal, Hafrsfjord

•
•
•

Einar Hauge, Sandnes
Torill Hauge, Sandnes
Kjetil Lerang, Tananger

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 Tekst: Odd Arild Sundsteigen

Det er i år 22 år siden første tur med Cab & Co
fant sted. Interessen for disse onsdagsturene blir
bare bedre og bedre for hvert år.
I år har det vært gjennomført 27 turer fra tidlig april til midten av oktober. Antall biler variere litt fra
onsdag til onsdag, men det er nok i snitt over 25 biler hver gang, dette viser at det er et tiltak som folk
setter stor pris på. Det er nok ikke alltid like lett å
stadig finne nye plasser å besøke, men du verden for
en innsats Ole Chr. & co gjør for å finne nye plasser. Alt er selvfølgelig ikke bare bilrelatert, men
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også mange andre flotte objekter. Har du en plass
som du kunne tenke deg at vi kunne besøke, gi Ole
Chr. beskjed, da vi stadig er på jakt etter attraktive
plasser å besøke.
Det blir som regel lagt ut bilder på vår facebook
side etter hver tur, men for de som ikke har nett så
har vi laget denne kavalkaden over noen av plassen
vi har besøkt.
Da er det bare å ønske velkommen til april 2018 for
nye turer i distriktet.
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Nytt fra LMK
IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen.
Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.
Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med
eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en
nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så
sent som i sommer.
Fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet,
og overgangen her er basert på tidspunktet for den enkeltes hovedforfall. LMK har gjennom hele samarbeidsperioden
markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som opphørte
etter et oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.
LMK har derfor valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMKForsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført.
LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og
IF på en mest praktisk måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til
enhver tid gjeldende samarbeidspartner.
LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.
Den 5. oktober 2017 ble det sendt ut et informasjonsskriv fra LMK hvor det fremgikk at en samarbeidsavtale mellom
IF og LMK var inngått. Det viser seg i ettertid at teksten fra LMKs side var noe forvirrende, og vi har i anledning dette
mottatt en hel del henvendelser. Det blir derfor viktig for LMK å presisere følgende;
1)

Samarbeidsavtalen med IF gjelder fra 01.01.2018. IF hverken skal eller har mulighet til å ta imot LMKforsikringer før dette tidspunktet.
2) WaterCircles er fremdeles LMKs samarbeidspartner frem til nyttår, og dette gjelder alle LMK-forsikringer,
nytegninger som fornyelser.
3) LMK vil løpende holde klubbene orientert om all utvikling knyttet til hvordan forsikringene flyttes til ny samarbeidspartner fra nyttår.
Det pågår nå et løpende arbeid knyttet til denne prosessen, og LMK vil holde klubbende orientert ukentlig i tiden
fremover.
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Nye regler for registrerte kjøretøy uten forsikring fra 2018.
Registrerte kjøretøy uten gyldig trafikkforsikring har hittil ikke fått økonomiske konsekvenser for eier, dersom disse
ikke har kjørt på allmenn vei og blitt avskiltet eller vært involvert i et trafikkuhell. Dette ønsker myndighetene en endring på, og fra 2018 vil det bli kostbart å eie et uforsikret kjøretøy. Trafikkforsikringsforeningen vil fra 2018 kreve inn
150 kroner hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret. Dette gebyret vil gå til rettslig inkasso dersom dette ikke betales.
LMK opplever at årsakene til et uforsikret kjøretøy ikke alltid er forankret i et ønske om å bevege seg på gal side av loven, men derimot som en konsekvens av at mange har kjøpt et registrert kjøretøy hvor en restaurering er påbegynt. I
mange tilfeller ønsker eier å beholde skiltet da dette kanskje bærer den originale skiltplaten fra kjøretøyet var nytt.
Dette kan nå bli dyre skiltplater, og anbefalingen blir som følger; forsikre eller avregistrer.

Et marked i utvikling;
Det er hele tiden nyheter på forsikringsfronten – både positive og negative. LMK kunne for noen uker siden med glede
meddele LMK-klubbene at LMK har inngått en avtale med IF om videreføring av LMK-forsikringen, med virkning allerede
fra nyttår 2018.
Vi vil løpende holde eierklubbene i LMK orientert omkring praktiske spørsmål knyttet til hvordan du som forsikringstaker
på en enklest mulig måte skal flytte forsikringen over til IF/LMK fra nyttår. Husk at en LMK-forsikring med LMKs kompetanse på motorhistoriske kjøretøy, som en ekstra sikkerhet med på laget, vil du kun ha gjennom ordningen IF/LMK.
Ny aktør – KNA-Klubbforsikring;
LMK-forsikringen har bestått siden 1983, og sammen med Amcar-forsikringen har dette vært de to mest fremtredende
aktørene på dette markedet i Norge. Nå kommer det nokså uventet inn nok en aktør fra sidelinjen, som vil ta del i dette
markedet – KNA-Klubbforsikring. Forsikringsgiver i dette tilfellet er ingen andre enn LMKs avtroppende samarbeidspartner WaterCircles Norge, som nylig har inngått et samarbeid med Kongelig Norsk Automobilklub.
Konkurranse med bismak?
Konkurranse skaper både bredt utvalg, valgfrihet og lave priser, noe forbrukerne ofte vet å verdsette og utnytte. Tilbudet
er likevel mye mer enn det, da dette retter seg direkte mot LMK-klubbene og lokker med gode provisjonsordninger direkte til klubbene. Det har vært forventet at WaterCircles ville ta opp kampen for å beholde LMK-kundene, dersom de
fremdeles skulle kunne overleve innenfor dette segmentet. Det har vært signalisert at tidligere sentrale LMK`ere er med
på laget til WaterCircles og er en del av en ny ordning, noe som lett kan bidra til å skape forvirring ute i klubbene ved
valg av produkt.
Eksistensielle veivalg – mer enn bare forsikring;
KNA-Klubbforsikringen rokker ved noe sentralt i oppbyggingen og organiseringen av LMK. Det er viden kjent at LMKforsikringen har vært og er en grunnpilar i økonomien knyttet til LMKs drift og eksistens. Derfor var det også av høyeste
prioritet for LMKs Styre å finne en ny og solid samarbeidspartner når et videre samarbeid med WaterCircles Norge ikke
lenger var mulig. En KNA-Klubbforsikring berører derfor ved disse grunnleggende prinsippene for drift og finansiering av
LMK.

Vil vi bli hørt?
Kongelig Norsk Automobilklub kaster seg nå inn i kampen om både forsikringstakerne og medlemmene i LMK-klubbene.
Dette handler ganske enkelt om markedsandeler, og skal vi som den desidert største aktøren for motorhistoriske kjøretøyer i Norge tillate dette? Vil våre behov kunne ivaretas og bli hørt i en organisasjon som omhandler alle typer kjøretøy –
også moderne el.biler?

Veien videre;
Klubbene vil nå få to forsikringsvalg i direkte konkurranse med hverandre, men en prioritering bort fra LMK vil også være
et mulig skritt i retning av nedleggelse av den organisasjonen vi i dag kjenner. LMK er mye mer enn bare forsikring, og
dette bør bli tungtveiende argumenter på vektskålen ved kommende valg av forsikringsselskap.
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D

ugnaden fortsetter med 3 pr. uke, vi
har delt opp slik at alle kan ha mulighet til å være med. Onsdager på kvelden fra kl. 18, torsdager på dagen fra
kl. 10 og lørdager fra kl. 10.

utstyr.
Røropplegg til toalettet er også utført og klart til
montering. Det vil ellers i magasinet bli lagt opp
til flere elektriske punkter og uttak. Det blir
trapp fra magasin og opp til kjøkken, denne er
bestilt hos Per Nysted.
Innkjøringsport er montert og det er klar for å ta
ut et element i veggen. Kjørerampen er også under arbeid. Den har en grei stigning slik at vi skal
komme greit inn med biler. Den vil bli ferdigstilt
i løpet av noen uker.
I museumsdelen så har vi begynt å meisle gulv
for å få et så flatt som mulig gulv. Vi har vært så
heldig at vi får fylle all masse fra gulvet ned i en
av siloene i bygget, dette letter vårt arbeid med
massetransport enormt. Vi håper at vi skal få
støypt gulvet i første del i løpet av noen uker.
For at alt skal gå fremover er vi avhengig av at
dette kommer folk på dugnadene, det er alltid en
arbeidsoppgave for alle enten en har to eller ti
tommeltotter.

Det har vært varierende med folk på de ulike
dugnader, men flott innsats fra de som kommer.
Arbeidsoppgavene har vært varierende, fra rydding, maling, snekring, bæring av steinmasse og
annet forefallende arbeid. Magasinet begynner å
ta form og vi håper at vi kan ta dette i bruk fra
starten av januar. Brannveggen blir litt forsinket
fra fabrikk og kommer ikke før i starten av desember, dette gjorde at vi måtte endre litt i fremdriftsplanen vår. Det som gjenstår i magasinet er
litt maling, listing og legging av parkett på gulvet. Det vil bli montert varmepumpe til oppvarming av lokalet. Kjøkkenet begynner å ta form,
gulvet er blitt avrettet og rørlegger har lagt opp
det som trengs av vann og avløp. Det vil bli lagt
belegg på gulvet og vi gjenbruker det som var av
skap og benker i lokalet fra før (dette er nesten
Tekst & foto: Odd Arild Sundsteigen
ikke brukt) Kjøkkenet blir på ca 12kvm. Og vi
vil her få plass til alt som trenges av maskiner og
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Nyttekjøretøy – I Transportens tjeneste
Når produksjonen av lette lastebiler i Amerika startet opp igjen etter
krigen, var det basert på førkrigsbiler. Som vi vet var disse med design
og teknikk som på slutten av 30 årene. Det var tid for fornyelse og ny
design.
Tekst: Kåre G. Sem

I 1948 startet Ford opp med F- serien. Det vil si en liten og lett pick up
som vanligvis hadde en lasteevne på 500kg. Disse var også utstyrt
med personbilhjul. Chevrolet kom med sin nye modell i 1947.
Ford F-serien er et utvalg av lette nyttekjøretøy markedsført og produsert av Ford Motor Company
siden 1948. Serien er bygget på samme chassis og med samme førerhus som de større lastebilene.
Ford sine F – serier ble veldig populære blant farmere o.l. Og senere bestselger i Amerika.

Bilder hentet fra internett

På bilde over ser vi Chevrolet sin nye
modell etter krigen. Bred grill og
lyktene i karosseriet. Mye fornikling.
Nå ser vi hvordan fronten skal være fremover, bred og og
dominerende. Stepside kassen er populær og vil
kjennetegne disse bilene fremover.
Bilen under er en International som kom i 1950. Samme
konseptet som de andre.

G M C var nesten samme bil som
Chevrolet, men egen grill.
Jeg bare måtte ta med
denne Citrøen 2CV,
et uvanlig eksemplar
av lett nyttekjøretøy.

?
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Klassikere i Berlin
Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål

Berlin er en by full av kultur og kulturminner. Mange av dem er av det mindre
hyggelige slaget, Jeg tenker da på kulturminnene og stedene fra den kalde krigen og
2.verdenskrig. Det er hyggeligere å se på
gamle kjøretøyer, det er det mange muligheter for i denne byen. Her finnes det både
Trabant museum, motorsykkel museum,
teknisk museum, Classic Remise og mye
annet kjekt. På bildene her er biler som
befant seg i gatebildet rundt om i byen.
Til venstre: En franskmann i Berlin. Hva er
vel mer egnet å selge crèpes fra enn en
Citröen HY?

Rolls Royce Studio Berlin ligger på
Kurfürstendamm , og har flere klassiske Rolls Royce på utstilling, i
tillegg til fabrikksnye biler.
Den grønne 1952 modellen på bildet
over er en av 18 Phantom IV som
ble bygget. Disse ble levert til statsoverhoder og kongelige, hver enkelt
bil var unik. Denne bilen er en
Phantom IV Sedanca DeVille
Limousine bygget av Hooper i
London. Den tilhørte Aga Khan III i
Karachi som den gang lå i India.
Den sorte bilen til venstre er en
1933 Phantom II Continental Park
Ward Touring Saloon. Continental
modellen har et 152mm kortere
chassis, og er bygget for de som
ønsket en bil for høyere hastigheter.
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Minnene fra det gamle DDR. Deler av muren er
bevart, her har artister fått utfolde seg med kunst .
Trabant er en viktig del av Berlin og Øst-tysk
kultur. Kjøreturer i gamle Trabanter er populært
blant turister. Du kan leie en av disse gamle 2takterne og delta på Trabi-safari, enten med sjåfør,
eller du kan kjøre selv.

På Breitscheidplatz ved Kaiser Wilhelm-kirken var det en markering
med fokus på psykisk helse. I den forbindelse hadde arrangøren fått
med en del gamle begravelsesbiler. Her var det noen uvanlige varianter, blant annet disse to som var bygget på Ford Taunus, henholdsvis P5 og TC3.
Bildet under er fra Alexanderplatz. I midten av bildet ser vi det 368
meter høye fjernsynstårnet, som ble bygget som et prestisjeprosjekt
av kommunistregimet i DDR

13
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Garasjebesøk hos Stavanger Brannbilklubb

Stavanger Brannbilklubb vedlikeholder, restaurerer
og tar vare på gamle brannbiler fra kommunene
Stavanger, Sandnes og Gjesdal, og er åpen for alle
som har interesse for brannbiler. Klubben ble stiftet
i 2009 og har pr.idag ca.15 medlemmer, hvorav 5-6
er aktive medlemmer som møtes i lokalene på
Oltedal hver onsdag for sosialt samvær og mekking
på de gamle kjøretøyene.
Selve kjøretøyene er det de respektive kommunene
som eier, men klubben har fått den ærefulle
oppgaven å ta vare på dem, så dette er kulturminnebevaring i praksis. Arbeidet som gjøres på bilene
varierer fra mindre reparasjoner på bremser, motor
o.l, rustsveising og karosseri til helrestaurering ev
hele kjøretøyer.
Klubben deltar på mange lokale arrangementer med
brannbiler, både rene biltreff og diverse kulturarrangementer i offentlig regi. Noen langturer har
det også blitt til landstreff andre steder i landet.
Brannbilene er av årganger fra 1925 og opp til 70tallet. De har også mye brannvernutstyr i lokalene,
og har begynt å bygge opp en bra museumsutstilling i 2.etasjen i lokalene. Her finnes det
gammelt slukkeutstyr, uniformer, røykdykkerutstyr,
kommunikasjonsutstyr og brannstasjonsentraler.
Utstyret kommer fra brannstasjonene i distriktet.
Det er også en del gammel litteratur, bl.a
korrespondanse for innkjøp av brannmeldersentralen fra 1911!

Over: Brannbilentusiastene møtes hver onsdag for å jobbe med kjøretøyene på
Oltedal. Tor Inge Fjermestad, Jan Knutsen og Reidar Fotland var på plass når
Spilehjulet kom på besøk. Ford jeepen i forgrunnen har tidligere tjenestegjort på
Gilja før den gikk videre til Ålgård og Gjesdal Brannvesen. Den ble første gang
registrert i Norge i 1953.
Under: Også Volvoen på bildet under kommer fra Ålgård og tilhører Gjesdal
Brannvesen. Bilen, som er en 1951 modell L223, får litt overhaling på motoren.
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Over: GMC stigebilen får full restaurering med bl.a nytt treverk
i førerhytta.
Under: 1968 Dodge fra Sandnes Brannvesen

Over: Reidar Fotland er en av ildsjelene i Stavanger Brannbilklubb. Her foran en del av samlingen med uniformer og hjelmer.
Uniformslua som Reidar har på hodet
her er lua som han brukte i sin tid som
ansatt i Sandnes Brannvesen, hvor han
jobbet fra 1970-1988. Han har mye
kunnskap om lokal brannvernhistorie,
både når det gjelder kjøretøyer og det
tilhørende utstyret.

Over: Her er det rustsveising på stigtrinn på Chevrolet stigebilen
fra 1958.
Under: 1973Mercedes Benz 1113 var tidligere stasjonert på Bryne

Over: Brannmelder sentral fra 1911, og annet kommunikasjonsutstyr som har blitt brukt opp gjennom årene.

Til høyre: Gammelt røykdykker utstyr.
Luften tilføres manuelt med blåsebelg
à la peisblåser.
Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål
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Over: Brannpumpe fra Finnøy, med VW-motor
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Inntrykk fra HERSHEY-markedet

- 2017

Tekst & Foto: Tor Steinar Raugstad

De fleste som er interessert i veteranbiler har nok hørt om dette
svære amerikanske markedet hvor det vises og selges biler og
bildeler av alle aldersklasser, men med mest fokus på eldre
amerikanske veteranbiler. Det er hvertfall en del år siden jeg
første gangen hørte om det, - og om hvor stort og svært det er, og at der kan du finne biler og bildeler til nesten «alt mulig».
Det er lett å reise dit, og i vår tid kan man lett finne rimelige
flybilletter til USA. Markedet er lokalisert omtrent midt i staten
Pennsylvania (nær hovedstedet Harrisburg), og fra Newark
Airport i New Jersey kan man kjøre dit på 3-4 timer. Hvert år er
det flere nordmenn som reiser over, - noen bare for å se og
oppleve, - andre for å kjøpe biler eller bildeler.

Vi var en liten reisegruppe på 5 personer, og vi leide bil på
flyplassen som vi hadde helt til hjemreisen. Vi var på plass
allerede tirsdag 3.okt., - dagen før selve åpningen av markedet.
Utstillerne og selgerne brukte dagen til å finne stedet for sin
stand og rigge seg til. Det meste av utstillingsområdene var som
et kjempesvært loppemarked. For oss gikk første dagen med til
å finne fram, finne parkering og til å gjøre seg litt kjent i dette
svære området. Området var delt i 4 «underområder» pluss et
område for utstilling av biler, og det var betydelige avstander å
tilbakelegge. Det var fri adgang til markedet, men alle kjøpte et
omfattende programhefte. Der var grundig informasjon og
nokså detaljert kart over områdene, slik at man kunne finne
fram til de enkelte aktørene som var listet i programmet. I følge
programmet var der til sammen drøyt 9000 salgssteder (stands)
og ca. 1000 plasser for biler på utstilling!

Hershey Antique Car Marked er det offisielle navnet, og
dette markedet har vært arrangert årlig helt siden 1955.
Hovedarrangøren er den store og fornemme amerikanske
veteranbilklubben Antique Automobile Club of America
(AACA), - i samarbeid med det lokale Hershey Region som så
vidt jeg forstår eier og driver utstillingsområdet. AACA er en
både gammel og stor organisasjon som ble startet allerede i
1935. Den er delt i 2 divisjoner (Østre og Vestre underavdeling), og det er Eastern Division som arrangerer Hersheymarkedet. (Det var noen som snakket om at det også arrangeres
lignende salgsmarkeder om våren på vestkysten av USA. Jeg
har ikke fått bekreftet det, men USA er stort . . . .)

Dagen etter da alt var på plass, strømmet mengder av folk til.
Men siden området var stort, var der sjelden køer eller trangt
om plassen. Man merket seg raskt at de som er interessert i
veteranbiler, er en gruppe mennesker med høy
gjennomsnittsalder, og det er dessverre få kvinner. Videre kan
man lure på om det er en interesse som er forbeholdt hvite. Jeg
så ikke en eneste person på markedet med mørk hudfarge, - og i
USA er som kjent en stor andel av befolkningen av afro-
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amerikansk opprinnelse. - Man kunne vandre i timevis, og
likevel kom man over bare en del av det hele. Området var
praktisk ordnet med «gågater» mellom salgsstedene, og der var
også noen passasjer for biler. Selgerne måtte kunne komme
fram med både biler og tilhengere for å få «varene» sine fram til
sin stand. Områdene var merket opp med noen små
merkelapper klistret på asfalten, - et system med bokstaver og
tall gjorde det mulig å finne fram hvis man ville til en bestemt
selger. I programmet var selgerne listet opp i grupper etter hva
de hadde å tilby, - f.eks. etter bilmerker eller typer bildeler. I
begynnelsen virket det hele overveldende og uoversiktlig. Men
etter å ha studert oppmerkingen litt og kanskje ha gått feil et par
ganger, fant vi greit fram dit vi ville.

Der var et kjempesvært tilbud av diverse deler til eldre biler av
både velkjente og lite kjente merker, - der var karosserideler
samt hele og halve karosserier, smådeler, motordeler etc. Jeg
vedlegger også noen bilder som viser litt av de mangfoldige
tilbudene. Noen selgere hadde spesialisert seg på visse
deletyper som f.eks. hovedlykter, bremsedeler eller hjul og
understell. Noen solgte verktøy både av eldre og nyere dato. De
firmaene som lager nye deler til gamle biler, var også
representert. Men de solgte ikke nye deler her. De delte ut
katalogene og deler kunne bestilles. Om salget gikk bra for
selgerne, er vanskelig å si. Men allerede fredag ettermiddag
begynte noen få å pakke samme, og midt på dagen lørdag var
det ikke mange igjen. Jeg tror mange måtte laste opp og ta med
hjem igjen mye av det de hadde med seg.

AACA har også noe de kaller «Library and Research Center»
som var representert med en stor utstilling/salg av bøker og
blader. Hva de egentlig forsker på, fikk jeg ikke riktig tak i.
Videre er der også et flott bilmuseum litt utenfor
markedsområdet som drives av AACA. Det var et stort museum
i eget bygg i 3 etasjer med både biler og motorsykler.

Søndagen var «fridag», og vi valgte å kjøre en times tid sørover
til en liten by som heter Gettysburg. Denne byen er kjent fordi
det største og avgjørende slaget i den amerikanske borgerkrigen
foregikk her over 3 dager i 1863. Der var et instruktivt museum
hvor vi fikk gjennomgått og illustrert en del av krigens gang.
Det har vært en fæl krig med mye «nedslakting» og egentlig to
tapende parter, - selv om det var Nordstatene (eller «The
Union») som til slutt vant.
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Nyrebelte hos

Tekst & Foto:
Gaute Svindland

26. august inviterte Moonshine motorklubb til jubileumsfest
og utstilling for å feire 20 år på Årsvollveien på Sandnes. Det
var en åpen invitasjon der alle motorinteresserte var velkomne
til å se på kjøretøyene til klubben og klubbens venner. Flere
av klubbens medlemmer har klassiske motorsykler og har
vært aktive i klassisk racing i flere år. Her er et utvalg av
motorsykler som stilte opp. Det ble også kjørt en liten tur i
nærmiljøet og priser ble delt ut.

Norton ”Caferacer”

Boss Hoss V8 Originalt med Chevy v8 på 5700 ccm

Suzuki GP 125

Triumph Bonneville ”Caferacer”

Ombygd Ducati 900

BSA 500 M22 -50 tallet
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Kawasaki Z1000 Z1-R
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TERMINLISTE 2017/2018

ETTERLYSNING

Her er terminlisten for resten av 2017 og for første del
av 2018. Husk at det hver søndag kl. 12 til kl. 14 er søndagskafe på Bryne, fra januar på Særheim. I sommer
halvåret er det kjøretur med Cab & Co hver onsdag kl
1800.

Vi trenger bord og stoler til vårt møtelokale på
Særheim. Stolene må kunne stables og være greia
å sitte på. Bord med plass til 2 på hver side er å
foretrekke. Vi har behov for ca 80 stoler og ca 12
border. Vennligst gi melding til Odd Arild på mobil
45416436 hvis du vet om noe som kan brukes.

November:
•

28.november: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne

Desember:
•

2.desember: Grøtfest på Bryne kl 14, påmelding
innen 27.november på mobil 45416436

•

10.desember: Julebord på Quality Airport Hotel
kl. 15, påmelding innen 27.november på mobil
90652132

Januar:
•

Ledig lagerplass for bil på MG-låven

30.januar: Medlemsmøte kl. 19 på Særheim

Februar:
•

Fra og med 1. September har vi ledig plass for lagring/
parkering av biler på MG-låven
(kaldt lager)
Pris for sesongen 01.09.17 - 31.08.18 er kr. 4.200,- for

27.februar: Medlemsmøte kl. 19 på Særheim

Mars:
•

20.mars: Årsmøte/generalforsamling kl 19 på
Særheim. Valg av styre og verv. Velkommen!

April:
•

billengder til og med 4 meter.
(Se vognkort) pris for større biler etter nærmere avtale
og kapasitet.

24.april: Medlemsmøte kl. 19 på Særheim

Det tas forbehold om feil datoer og eventuelle endringer.

kjell.reidar.hetland@lyse.net
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

