MINI.SPILEHJULET

lrR. 7lrggl

NYTT FRA GAMMELBILENS VENNBR,

MINI-SPILEHJULET NO. 7 / 199 I

Styret består av følgende

Formant)
Nes

tær
Kasserer

medlemmer:

:

Roger' T'lt,rmp':;on

Telefon:04-52 13 29

:

Sigurd FrØIand

:

Rune Omarstrand

:

01e Chr, Simonsen
01e Endresen

37 08
Telefr)Frt 0l*-41 70 61
Telef on: 0t*- 62 48 9?
Telefon: 0ll-55 57 32
Telefon:04-58 12 71

Andreas Auestad

Telefon: 0U-67 UI

t formann

Sekre

Det blir arrangert tur tif Fayancenuseet i Egersuna sønaag29/lO.
Start fra Sandnes Rådhus kl 1100 presis. Vi [1ører langs Eiks'vei
{{, svinger innour Bryne kino, og drar derfra ca 1130. Kjører
så vei-{4 til Egersund. Hvis interesse kan vi stoppe en plass
for middag på veien tilbake.

TeIef

Styremedl em; John Coker
StyremedIem:

on:

0{*- 53

Styremedlem/

LØemester

:

Klubbens postadresse:

45

Vi minner om medlemsmøtet på Gausland tirsdag Zg/1O kI
Vi satser på å vise div viåeoer fra noen av årets'1øn.

1930.

Ved sist". gjenng*g*ng av medlemslisten fikk vi rettet opp noen
feil'
slik at vi håper at alle medlemner nå får sitt ru;åskriv"
Pr 1 / 10 har klubben 88 medlemmer.

Vi mangler korrekt adresse til et medleml rundskivene kommer i
retur. Kan noen av medlemmene hj elpe oss?
Kj ell Reidar Haaland
Gryveien(?)
/n332 Figgj o
ANNONS ER

Gammelbilens Venner

Ti1 0pelSixlSuper Six ønskes klokke. Terje Garpestad, (Ot)tOOAft

Boks 3029 Mariero
4004 Stavanger

SELGES:MellonakselkTy":, flere__typ9r,. oppg] U-nr

Bankgiro. 32500725822

holdes siste tirsdag i hver måned (dog ikke i juni, juli og
desember). Itøtene holdes i kantinen til Ålgårds Auto (Nissan) på Vibemyr,
Lura. Møtene begynner kl. 19:30, Dette er for tiden klubbens faste møtelokale.
Hvis møtet skal vare et annet sted, blir dette gjort kjent i rundskriv føt
Medlemsmøte

møtet.

åpent siste tirsdag hver måned mellom kl. 18:00
det mye deler til forskjellige merker og årganger, men det
megte er til bil/lastebil', Onsetningen har vert liten det siste året, så det
er medlemmene som må holde det i live ved å få opp omsetningen. Delelageret
holder til i ei løe på Sandnes. Se kart for beliggenhet.
Klubbens delelager holder

19:00. Her er

T;

ils oru sot r4l

Iø
-T

eller biltype/rnod.
vipper/laderele 5V, div tolpåkninger.
John Haugvaldstad,0sliv 3tr,4,300 Sandne s (Oi)67013t,
0pe1 Kadett' A 1961,, selges konplett eller i deler. Adr: se ovenfort
øNSKES KJØPTt Gril1 til Chevrolet J-asl 19/+6 rnodel_l sant andre deler.
vens tre u" t'
in]lr;":lilå:'? t riZlr\Zlr" r.u SELGES: J964 Hillman_Minx overveies solgt. Så og si rustfri.
Rug.
Kun kjørt 98500 ko. 8 gode dekkl pris: Eittte.
Rune 0narstrand, ( 0/r) lr1?061 etier 2000.
ARBETD urFØRES:Jeg tar,imot og formidler vikling av eldre dynanoer
og startere. 6v anlegg er greiest å arbeide ired.
Bosch

I

sola

HENV: Johannes TEEtad,"(04) 65100L

Ti slutt en annonse son erttlitt på kantenil, nen skitt aut
øNSKES KJØPT: Volvo 2{0 DIESEI (D6) ønskes av dieselfrelst
sekretær. Alle tips mottas ned takk.
Rune 0marstrand, (0{) l+17061 etter

2000.

