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Den kommersielle TS3 var en diesel motor montert i vanlige
lastebiler bygd av Rootes konsernet i 1950 og 1960. Det var i
stor grad et produkt av Tilling -Stevens, men ble utviklet av
Rootes-konsernet da de kjøpte ut Tilling-Stevens. Motoren var
den første diesel motoren som brukes av Rootes Group og var
av uortodokse design.
Det var uvanlig til å være en motsetning stempelmotor, en
motor der hver horisontal sylinder inneholder to stempler, ett i
hver ende, som beveger seg i opposisjon til hverandre. Og enda
mer uvanlig, hadde begge settene med stempler bare én
veivaksel; mens motsetning stempelmotorer har en egen
veivaksel i hver ende av sylinderen. Den TS3 motoren som
brukes har én veivaksel under sylindrene, hvert stempel kjøre
det gjennom en tilkobling stang , en rocker bellcrank og en
annen tilkobling stang Veivakselen hadde seks crankpins og
det var seks rockere.
Motoren var en to-takts , kompresjonstenning dieselmotor med
uniFLOW -portet sylinderne, scavenging ble utført av en Roots
blåser . og var montert på fronten av motoren og drevet av en
lang fjærpennaksel fra en kjededrift på baksiden av motoren
Selv om motorene fikk et rykte for god ytelse, var dette med
fjærpennaksling noe utsatt for å bryte sammen hvis motoren
ble overarbeidet. Intensjon for motoren var å produsere en ny
serie med kommersielle lastebiler med moderne "førerhuset
fremover" design, som krevde en motor lavt nok til å montere
under førerhuset snarere enn foran det som var tidligere. Eric
W Coy, Rootes 'Chief ingeniør, var ansvarlig for utviklingen
av motoren. "TS" i motornavnet stammer fra sin TillingStevens , kjøpt av Rootes i 1950.
Så nå vet jeg det!
Så møtes vi på julebordet med god jul og godt nyttår
Og gled dere til neste år med alle arrangementene.
Redaktøren!
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Formannens ord!
Hei alle Gammelbilens Venner!
Det er drøye 2 måneder siden siste Spilehjulet fant veien til
postkassen. Høsten er ikke den tiden det skjer mest på
veteranbilsiden, men noe har vi fått med oss
Vi hadde et meget vellykket medlemsmøte hos
Rettedal Bilkontroll i september hvor vi fylte opp
verkstedet hans og salget av produkter gikk bra.
Den 1. oktober deltok vi med 11 biler under
Kjærlighets uken i Sokndal. Det var et bra treff med
nydelig vær, så dette blir nok gjentatt neste år.
Cab & Co hadde også siste tur for året 12. oktober,
her stilte vi fulltallig opp. Det er bare å glede seg til
april 2012 når vi starter opp igjen. Det har i år vært
nærmere 25 onsdagsturer og de fleste med meget
god oppslutning og vi håper at de fleste har vært
fornøyd med disse turene og stiller opp neste år.
Jeg fikk fornøyelsen av å være i Danmark i 5 dager
i oktober. Her fikk jeg med meg flere bilmuseum
(noen vil bli omtalt i Spilehjulet). Var også innom
Danmarks største veteranbilutstilling med
delemarked i Fredericia. Den bestod av fem haller
på til sammen over 30000 kvm. Det er flere norske
som finner veien her vært år. Her var det mulighet
for å kjøpe både biler og deler, meget flott
opplevelse som jeg nok kommer å reise tilbake til.
November har heldigvis gitt sol en del dager så
bilene våre har fått seg noen lufteturer. Men de
fleste er nok satt på stallen for vinteren. Vi får
bruke vinteren til å sjekke over bilene slik at vi ikke
får oss noen overraskelser til våren.

Hegre utstilling blir det i september og også her vi så smått
begynt å legge planer, det er alltid greit å være ute i god tid.
Vi vil også arrangere to overnattingsturer neste år, en har vi
valgt å legge til starten av mai og en til august/september.
Høstturen er planlagt å gå i nordfylket ( Sauda via
Røldal/Suldal og Ryfylket til Tau/Oanes ). Når det gjelder
turen til våren så blir den mest sannsynlig lagt til sørfylket
(Sogndalstrand - Lyngdal). Vi vil komme tilbake med mer
detaljer i neste Spilehjulet. Selv har jeg allerede fått meldt
meg på 3 treff/løp til neste år.
Styret har også bestemt at det skal deles ut en innsatspokal
for året 2011. Her trenger vi tips fra våre medlemmer. Det
vi er på jakt etter er en person som har utmerket seg med
ekstra innsats etc. i løpet av året. Vi har noen navn på
blokka, men trenger innspill fra medlemmene i klubben.
Prisen vil bli delt ut på årsmøtet. Tips kan gis til
medlemmer av styre innen 1.februar 2012.
Nå nærmer julen seg og da er det tid for vårt familie
julebord på Quality Hotell på Sola 11.desember kl 1500. Ta
med familie og venner.
Til slutt vil jeg på vegne av styret ønske alle medlemmer
med familie en God Jul og ett Godt Nyttår

Med gammelbilhilsen Odd Arild

Museet har for tiden bra besøk og det liker vi jo
alle, Tor Inge har startet på litt vedlikehold
innvendig av museet. Det er en del vegger i den
innerste delen som har blitt malt og dette gjorde at
det ble lyst og fint. Ellers har han utvidet
“verkstedet” slik at restaureringsgjengen har fått
mulighet til å sjekke opp Ford Consulen sin tilstand.
Styret har begynt å planlegge neste sesong når det
gjelder turer møter etc. Vi skal neste år arrangere
Vestlandstreffet i august og komiteen er i full gang
med planleggingen av sted og opplegg. Vi venter i
spenning på hva de disker opp med.
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Formannen ved bestefar sin Opel Olympia 1935
modell 17. mai i 1959
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Sommer`s Automobile Museum, Danmark
Tekst & foto : Odd Arild Sundsteigen

Vi var i oktober innom dette flotte
museum like nord for København.
Bilsamlingen her er stort sett samlet
av Ole Sommer, han har lang
bakgrunn som bilforhandler og
bilentusiast . Samling består også av
noen av hans egenproduserte biler fra
70-80 tallet, mye basert på Volvo.
Den ene bilen heter Oscar , sportsbil
som ble produsert i 20 stk.
Hele samling er flott samlet i et 3
etasjers bygg, her er mulighet for å
vandre rundt vær enkelt bil.
Samlingen består blant annet av ca.
38 Jaguarer fra 1933 til 1976 i meget
god stand. Her er samlet masse flotte
biler som er verd et besøk.

Over: Jaguar V 1950

Du blir tatt godt imot på museet, og
hjelpsomme med å fortelle om vær
eneste bil dersom det ønskes.

Til venstre: T–Ford 1907

Ole Sommer har også vært Volvo
forhandler og dette viser godt igjen i
samlingen. Hans egen produserte
biler er også verd å se på.

Under: Volvo spesial
med 1960 front

Museet inneholder også en mengde
motorer fra båter, fly og biler.
Modellbiler er også godt representert
med over 2000 biler. Museet har også
flere særutstillinger i løpet året.
Ønsker du mer informasjon så kan du
kikke på denne linken til museet
:www.sommersautomobilmuseum.dk
Museet er enkelt å finne like ved
motorveien nord av København,
åpent hver søndag fra 1400 - 1700
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Klubbens Historiske Arkiv
Som noen kanskje har fått med
seg så holder vi på å etablerer et
historisk arkiv for klubben. Vi vil
gjenskape det som har skjedd i
klubben siden den ble startet i
1974. Vi har fått takk i en del
dokumentasjon, bilder og gamle
utgaver av Spilehjulet. Vi har
skannet dette slik at alt er lagret
digitalt i tillegg til på originale
papirer.
Vi har fått tak i 105 utgaver av
Spilehjulet som alle er skannet og
lagret digitalt ( ca 3000 sider ). Vi
mangler fortsatt en god del
utgaver av bladet. Har du noen
gamle utgaver av bladet gi
beskjed til noen i styret slik at vi
får sjekket opp om det er noe som
vi savner. I utgangspunktet så
trenger vi kun å låne tidligere
nummer slik at disse kan skannes,
men ønsker dere å donere disse til
arkivet så sier vi tusen takk. Vi er
også på jakt etter programblader
til Rallye Tronåsen årene 1981 1996 - 2001 - 2006.
Bilder etc. fra treff og løp
arrangert av klubben er vi også på
jakt etter. Per Nysted har ryddet
på loftet og fant her en del meget
bra bilder og blader, her var også
dokument fra starten av klubben(
se bilde ).

del film av forskjellige
arrangement opp gjennom tidene,
så disse er vi og på let etter slik at
vi får kopiert disse mens de
fortsatt er brukende.
Så husk, har du noe som kan være
interessant for klubben så ikke nøl
med å gi beskjed til en i styret.
På forhånd takk!

Førstesiden av
Spilehjulet nr 1

Starten på
klubben,
innbydelse levert
rundt til kjente

Vi har også fått en del avismateriell og bilder fra en god del
av Rallye Tronåsen løpene. Jeg
vet også at det er tatt en god

Oversiktsbilde fra bilutstilling i Orrehallen 1979
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Tekst og foto: Kåre G. Sem

OLE MARTHON
VILAND
Har igjen ferdigstilt
en gammelbil for
ettertiden.
Det er utført en
omfattende
renovering som han
kan være stolt av!
Triumph 1966 modell
saloon 1200
Bilen har hørt hjemme
på Jæren.
Triumph Herald er en liten to-dørs bil introdusert i 1959 av
Standard -Triumph Company of Coventry. Modellen ble
produsert helt frem til 1971.
Karosseriet var designet av en italiensk designer ved navn
Michelotti og bilen ble tilbudt som saloon, cabriolet, coupe,
og varebil.
Bilen var etter min mening veldig spesiell. Panseret og
forskjermene var i ett og kunne vippes opp med god tilgang
til motor osv. Taket, inklusiv bakruten kunne tas av- og så
hadde du sommerbil. Og se de originale halefinnene!
Inni var den typisk engelsk med tre og røde tepper.
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Ekebergmarkedet
17.september 2011
Tekst&foto: Rune Omarstrand

Studebaker fra 60-tallet, da det gikk mot slutten for dette merket.

Arvid Johannessens 1935 Auburn Speedster Replica
Det ble tur til høstens marked på Ekeberg også i år, men denne gang kombinert med et besøk hos eldste sønn som nå har startet i ny
jobb og bor i Oslo. Det var som vanlig fint vær, men kaldt i lufta. Snakket med en som hadde overnattet i bilen, og det var 4 grader kl
06:00 om morgenen – inne i bilen! Høsten nærmer seg, det er snart på tide å finne fram de lange, hvite underbenklærne (ifølge
bileieren)! Det var veldig vått enkelte steder, og det viste igjen på markedet. Det var flere store områder som var avsperret. Det er som
vanlig mer å se om våren, men denne gang synes jeg det var tynnere enn noen gang før, (men allikevel kjekt, selvsagt!).
Ved inngangen stod det 3 stk. Auburn Glen Pray Speedster, dette er en ”kopi” av en ca 1935 Auburn med glassfiberkarosseri og
moderne mekanikk. Det avbildete eksemplar eies av Arvid Johannessen, Son. Han var med og stiftet Haugaland Veteranvogn Klubb, er
stadig medlem, men har bodd på Østlandet de siste 20 år. Arvid ba meg hilse alle kjente i Gammelbilens Venner, og ba meg også nevne
at det finnes omtale av bilen hans på Facebook (for de av dere som er på ”fjæsbogå”).
Det var mye handel å se, og jeg kom som vanlig hjem 150 kr fattigere (kjøpte en bilbrosjyre). Den eneste rogalending jeg traff på var
Lars Jan Håland som hadde kjøpt en spennende liten koffert med et uvanlig, men stilig innhold! Har aldri sett den utgaven tidligere. Jeg
mener det er langt mellom stander med bildeler til før-krigs kjøretøy, men du finner veldig mye til nyere mc. Det er også en meget stor
avdeling for ting og saker, markedet som er på Nytorget om lørdagene i sommermånedene blir veldig lite i forhold til Ekeberg.
Det var et variert utvalg av utstilte kjøretøy, eks. 1921 Dodge, herlig 1950-talls sliten Chevrolet på BL skilt og VW Schwimmwagen.
Kommer jeg til å dra inn på vårens marked første eller andre lørdag mai 2012? Selvsagt gjør jeg det, jeg har ikke vært der om våren
siden jeg og Ole Christian dro inn for ca 5 år siden. Det er ikke den store handelen som er det viktigste, men du treffer mange folk med
samme interesse som deg selv.

Kompressormatet MG

1921 Dodge

Herlig, sliten 1955 Chevrolet på BL skilt

Tysk amfibie; VW Schwimmwagen
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Rallye Tronåsen 2011
Tekst & Foto: Kåre G. Sem

Rallyet har etter hvert blitt et
arrangement som trekker til
seg kjøretøy som ikke helt
forbindes med Tronåsen. Men
hvor bra! Som referansebil til
hva som er tidsriktig har jeg
startet med å vise Ivar Sunde
sin Chevrolet fra 20 årene.

Det dukket blant annet opp en 2 cv fra
80 årene, en Daf coupe og en Morris
Mini van fra sekstiårene.
Disse småbilene har sin historie med
nyvinninger innen bilteknikken.
2 CV`en som fransk folkebil, luftavkjølt
motor med sin spesielle fjøring. DAFen
med sin reimdrift og Minien med et hjul
i hvert hjørne og motoren på tvers. Mini
Cooper ble også en kjent rallybil.
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Her har jeg tatt med biler som spurtet
over Tronåsen. Først en Morris Minor
Traveller med Woody . Dette var 60
tallets go`bil.
Volvo 240 ”OBOS mercedes” i 70 og 80
årene. Volvo PV fra 60 årene. Vauxhall
fra 50 årene og ikke minst en Bedford
lastebil.
Opel Kadett fra midten av sekstiårene
var en populær bil. Saab fra femtiårene
og opp i 70 årene var populære.
Gråtassen fikk også være med!
Det er bra at vi får med disse bilene om
noen av dem kan synes for moderne.
Dette var biler som den gang satte sitt
preg på folks arbeid og fritid.

9

SPILEHJULET 4 – 2011 organ for Gammelbilens Venner

I garasjen hos: Ole Chr. Simonsen

Tekst&foto: Øyvind Flatekvål.

I Spilehjulet nr.2-2010 var vi på besøk hos
Henry, som er navnet på Ole Chr. Simonsens
1931 A-Ford lastebil. Siden den gang så har
gutta gjort seg ferdig det nitidige arbeidet med
sveising, retting og tilpassning på karosseriet,
og Henry har fått fin, ny lakk. Da Spilehjulets
utsendte medarbeider var på besøk var det
snekkerarbeid på lasteplanet som sto for tur.

Jørgen Lauritzen (t.v) har en enestående kunnskap om A-Ford og har
vært med Ole Chr. hele veien gjennom restaureringen. I midten Jan
Hallvard Sagen som er innom og gir gode råd om tre-arbeidet på
lasteplanet. Som vi ser på bildet under så blir det solide, lakkede
eikeplanker på lasteplanet.

A-Forden er lakkert i grønn og sort, nå
mangler bare den gamle firma-logoen på
dørene.

Husk rabattavtalene når du skal handle!
Ved fremvisning av gyldig medlemskort får du rabatt hos:

Støtt Gammelbilens Venner gjennom
Grasrotandelen!
Ved å registrere klubben vår som mottaker av
Grasrotandelen på spillekortet ditt, så støtter du
Gammelbilens Venner med 5 % av det beløpet du
spiller for hos Norsk Tipping. Den enkleste måten å
registrere dette på er å oppgi klubbens
organisasjonsnummer til kommisjonæren. Dette
nummeret er: 991192026
Kan også registreres på: https://www.norsktipping.no/grasrotandelen/

-Veng ( tidl. Karosserideler AS)
Breiflåtveien 13, Stavanger.
Tlf: 51 58 81 00
www.veng.no

- Mekonomen Sandnes.
Vågsgaten 43, Sandnes.
Tlf: 51 60 32 20
www.mekonomen.no

-Exide Technologies AS
Maskinveien 4, Forus.
Tlf: 51 81 58 80
www.sonnak.no

-Dekkmegler1.
Hillevågsveien 97, Stavanger.
Tlf: 51 58 09 90.
www.dekkmegler1.no

- Sandnes Elektro Diesel AS.
Gjesdalveien 3, Sandnes.
Telefon: 51681750
www.sed.no

- Bertel O.Steen Rogaland.
Vassbotnen 9, Forus,
Telefon: 51 70 70 70.
www.bosbil.no

-Rettedal Bilkontroll AS.
Kleppveien 102, Sola.
Tlf: 51651151.
www.bilkontroll.no

-Bilxtra Stavanger .
Sjøhagen 9, Hillevåg.
Tlf: 51829550.
www.bilextra.no

-Nylund Bilelektrisk AS.
Lagårdsveien 127, Stavanger.
Tlf: 51 53 77 00
www.nylunds.no
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Nytt fra styret:

Medlemsmøte September

Referat fra styremøte i Gammelbilens Venner
13.sept. 2011 :
Tilstede: Odd Arild Sundsteigen, Tor Inge Fjermestad,
Rune Omarstrand, Øyvind Flatekvål, Gaute Svindland
Saker:
-Referat siste styremøte: Gjennomgått og godkjent.
-Bryllupskjøring, artikkel skrives av Odd Arild i
Spilehjulet.
-Erfaring fra treff/utstillinger 2011:
-Tronåsen: Litt mye venting førte til at noen trakk seg.
Ellers gikk det greit. Evalueringsmøte senere sammen
med Agder klubben.
-Vestlandstreffet var bra. 11 biler fra oss, litt over 70
startende.
-Div. arrangementer i området hvor vi deltar for å
representere GV. Litt vanskelig å få folk til å stille.
-Medlemsmøter:
-Sept. Besøk hos Rettedal Bilkontroll., -Okt. Lmk
forsikring- info, -Nov. Basar, -Des. Julebord
-Status regnskap: (Kjell er bortreist) overført til neste
møte.
-Spilehjulet: Har send ut annonseforespørsler på mail:
Foreløpig ingen respons. Trenger flere bidragsytere med
tekst. To blader til før jul.
-Status museum: Nesten ferdig med utvendig vedlikehold. Line er montert i flaggstanga. Besøkstallet går opp
og ned mellom 25 og 50 besøkende. Vi har flere
besøkende i år enn i fjor. Lage nye foldere til neste vår.
Biler: Kåre Sem og Knut Stensland i komite for Consul,
Forespør Mark Leffin om å gjøre ferdig Opelen.
Markedsføring for museum, div. forslag diskutert.
-Kjøretøyregister: 135 biler til nå. Odd Arild jobber
videre med dette.
-Delelager: Reportasje i medlemsbladet om hvilke deler
som finns. Prøve å lage et deleregistrer.
-Innsatspokal 2011: Tips om kandidater ? Oppfordring i
Spilehjulet
-Neste års arrangementer
-Vestlandstreff 2012: I begynnelsen av aug. Komiteen
jobber mot å arrangere samme helg som Norsteam. 11.
Aug 2012.
-Hegre utstilling 2012: Tidlig Oktober. Forslag til
komite: Kjetil Fuhr, Tor Inge Fjermestad og Ole
Christian Simonsen og Øyvind Flatekvål.
-LMK forsikringsseminar: Info. seminar lør 15.okt.
10.00-16.00 Gardemoen. Odd Arild finner
representanter.
-Hjemmesiden/Facebook: Oppdateres jevnlig. Medlemmenes biler, mer info om bilene. Facebook- siden blir
ofte brukt. Forslag om egen Facebookside for museet?
-Eventuelt : -Trenger nye billetter til museet/utstillinger,
Tor Inge Fjermestad undersøker trykkekostnader.
-Medlemmer har etterlyst lydanlegg i møtelokalet,
stasjonær/bærbart, priser undersøkes.
-Opprette historisk arkiv for klubben
-Diskuterte forskjellige løsninger for mekke lokaler til
Consulen.

På medlemsmøtet 27.september var vi på firmabesøk hos
Rettedal Bilkontroll på Sola. Olav Rettedal presenterte en del
av produktene som han selger. Vi fikk høre om motorbehandlingsprodukter, kjemisk rustfjerning, reparasjon av
lykteglass, luft-avfuktere og mye mer.

Ca. 50 medlemmer møtte opp i verkstedslokalene hos Rettedal
denne tirsdagskvelden, så det var tydeligvis interessante tema og
produkter for våre hobbykjøretøyer.

Olav Rettedal er selv medlem i Gammelbilens Venner, og deltar
på løp med sin 1954 Standard Vanguard.
Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål
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GAMMELBILENS VENNER DELTOK PÅ BJERKREIMSMARKEN I HØST
Kalven var på plass og
sjarmerte forsamlingen

Tekst og foto: Kåre G. Sem

I fjor var vi også med på Bjerkreimsmarken, da
som støttespiller til blodgiveraksjonen.
I år var gammelbilene et innslag under hele
markensdagen. Det var utstilt en god del
landbruksredskaper og masse fin brukskunst.
Selvfølgelig gikk det i nystekte vafler god kaffe.
Et bilde av saueklipping konkurransen var ikke til
å unngå!

Opel GT

En sjelden Ford fra slutten på 60-tallet. Dette
er en Ford M RS fra 1969. Eieren representerte
Ford M Klubben.
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Men det dukker også opp såkalte ” sportslige biler”
hvor designen bak er sterkt endret fra loddrett til å
følge radien til hjulet., Men fronten beholdt designen
som rådet på den tiden

Bildesign –en fundering fra en amatør
Kåre G. Sem

Det virker som hvert 10 år er hamskifte for bilen. Den
En ting er sikkert, bilen måtte ut til folket og
er mer driftsikker og er kommet for å bli. Det dukker
produseres i mengder, Det ble tilsynelatelse en
opp mange bilfabrikker i Amerika og Europa. Det viser
vinn-vinn situasjon.
Over til bilen og designen. Ford er igjen et eksempel
seg snart at konkurransen blir hard.
på at de satset på dette utseende så sent som 1928.
Det handler om pris og prisklasser som gjør seg utslag i
størrelse, materialvalg og kvalitet. Men summen av det
hele, alt den gang, var å treffe markedet!
I løpet av 10 årene mellom ca 1920-1930 så det ut for
at grillkappen skulle være vertikal. Det fantes avvik fra
dette, men slik ble det. Rammen er fremdeles
utgangspunktet. Den skjules og integreres i skjermene.
Skjermene er av praktiske hensyn, følger hjulene og
har fått en større avrunding på sidene. Lyktene er
fremdeles runde og nokså flate. Litt praktisk pynt på
radiatorkappen ser ut til å treffe kjøperne. Bakparten
har fremdeles en svak avrunding rundt hjørnene.

Når vi neste gang skal se på designen i perioden
1930-1940 vil vi oppdage at det dreier seg om de
samme elementene, nemlig avrunding, radiatorkappe,
hjul osv.
Se neste nummer!!

Rettelse til side 16 nr. 3-11
På bildet over en stor amerikansk bil, Franklin 1928.
Og det underste bildet viser en engelsk minibil, Austin
Seven 1930 modell også med typisk 20 årenes design.

Sitat:

Etter dette var det
slutt på snutelaste
biler fra Volvo-

Hva er det for noe
tull??
Medlemmene er
årvåkne!

!#
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Der skal stå:Volvo
fortsatte med snutebil
helt fram til?
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Informasjonsseminar forsikring
52 deltakere (32 klubber) var på Oslo
Airport Hotell på Gardermoen lørdag
15. oktober. Styreleder i LMK, Sven
Olav Szallies åpnet med en presentasjon
av tall og fakta fra LMK Forsikring.
Skadeprosenten for de forsikringene
som tegnes gjennom klubben og LMK
(Helforsikring, lager osv.) er ganske lav,
noe som beviselig skyldes at våre
medlemmer tar meget godt vare på sine
kjøretøy.
De fremmøtte var uansett enige om at
man kan gjøre mer for å redusere
utgiftene til bergning. Det ble
konkludert med at man ikke bør dra på
langtur uten å ha med litt verktøy og
noen relevante deler. Fører/eier kjenner
sitt kjøretøy best, og har derfor
forutsetninger til å predikere eventuelle
”uregelmessigheter” som kan oppstå.
Det ble også påpekt at man fra
www.lmk.no kan trykke ut oversikten
over besiktigelsesmenn for de
postnummerområder man passerer.
Disse har både tekniske kunnskaper,
og/eller vet som lokalkjente hvem som
eventuelt kan hjelpe.
Forsikringsselskapet kan være med og
dekke denne typen utgifter som
assistanse og deler, om kostnadene
overstiger egenandelen.
Administrerende direktør i WaterCircles
AS, Jack Skallerud Bråten presenterte
selskapet og tankene rundt LMK
Forsikring som meget inspirerende og
interessant. Med en Vespa Rally 200
1973 og en Austin Healy MK 3 1967 i
garasjen og medlemskap i en LMKklubb kunne han bedre identifisere seg
med de ulike behov en motorhistorisk
kulturbevarer har, sa Bråten.
Han svarte på mange spørsmål som ble
stilt fra salen, og responderte bl.a. at
klubbenes medlemmer skulle merke et
høyt servicenivå samt gode priser.
Noen stilte spørsmål om hvorfor det er
if… som er forsikringsleverandør og
risikobærer. Svaret er at det var if…

som kunne gi de beste betingelsene for
den neste 7-årsperioden, og kanskje det
blir en annen leverandør i 2018.
Forsikringsbransjen er blitt litt som
mobil og strøm; forbrukerne (også LMK
Forsikring) shopper litt rundt.
Forskjellen er at WaterCircles har en
avtale med if… som du bare får via
LMK Forsikring!
Medlemmer som har spørsmål om den
nye ordningen er også hjertelig
velkomne til å kontakte WaterCircles
AS for mer informasjon om den nye
LMK Forsikring.
LMKs styreleder Szallies meldte at det i
november sendes ut oppdatert
informasjon om de hyggelige
endringene i vilkår og priser
samarbeidet medfører. Følg også med
på www.lmk.no.

En oval helg med motorhistoriske
kjøretøy og europeisk historie er et godt
valg for mai 2012.

Norgesløpet 2012
Neste års Norgesløp er lagt til Oslo
helgen 10. - 12. august. Selve løpet går
lørdag 11, men det legges opp til sosialt
samvær og andre tilbud både fredag og
søndag. Arrangør er Norsk Veteranvogn
Klubb, så følg derfor med på
www.veteranvogn.no. LMK sender også
ut mer informasjon når dette foreligger
fra arrangøren.

Lobbyvirksomhet

På seminaret ble avtalen om LMK
Forsikring høytidelig signert av LMKs
styreleder Sven Olav Szallies og
administrerende direktør i WaterCircles
AS, Jack Skallerud Bråten.

FIVA World Rally
2012 i Berlin
16-20 mai bør man som motorhistorisk
entusiast vurdere å tilbringe i Berlin
uansett om du deltar eller ikke. Den
tyske klubben Allgemeiner SchnauferlClub e.v. er tildelt løpet, og mer
informasjon finner du på www.ascgruppe-berlin.de. Allerede nå kan
arrangøren love stor oppslutning fra
byens innbyggere og beboere i
områdene langs løypa. En ”oval” helg
torsdag til søndag i mai neste år kan
kanskje være en idè?

På tross av hva et annet riksdekkende
veteranblad måtte mene, fortsetter LMK
lobbyvirksomheten for å få bedret
forholdene for de kulturbevarere som er
opptatte av restaurering og bruk av
motorhistoriske kjøretøy.
I oktober møtte LMK for
Kulturkomiteen på Stortinget som
ønsket å vite om grunnlaget for vår
søknad om driftstøtte til LMKs kontor.
Det samme ønsket Miljøkomiteen som
har de fleste av de kulturbevarende
organisasjonene innen sitt
ansvarsområde. Begge var fornøyde
med LMKs redegjørelse, uten at det
betyr at det bevilges midler til drift
Vi har også nylig hatt et møte med blant
andre Dagfinn Høybråten fra KrF som
skulle informere KrFs Stortingsgruppe
om det kulturbevarende arbeidet for den
norske samferdselshistorien.
Generalsekretær Jan Solberg i
Kulturvernforbundet som organiserer 20
kulturbevarende forbund med 205.000
medlemmer mener at LMK kontinuerlig
må gjøre myndighetene oppmerksomme
på det motorhistoriske arbeidet som
gjøres. - Å søke om driftstøtte er også
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Fortsettelse fra forrige side
en måte å bli sett av de bevilgende
myndigheter, sier Solberg, som påpeker
at det er sjelden organisasjoner får
innvilget midler de første årene man
søker.

Medlemssystem til
klubbene
Et nytt medlemssystem skal gjøres
tilgjengelig for alle klubbene, og
alternativer vurderes nå av LMK i
samarbeid med NVMC. Anslagsvis
benytter rundt 40 klubber seg av
medlemssystemet DataEase som har
eksistert i mange år.
DataEase har vist seg å ikke holde tritt
med utviklingen innen Windows, som er
det desidert mest brukte
operativsystemet blant våre klubber.
LMK må derfor finne et system som er
mer tilpasset fremtidens krav for
funksjonalitet og logikk som ikke bare
klubbene enkeltvis - men kanskje hele
LMK som organisasjon - kan bruke.
LMKs administrasjon og NVMC har
allerede hatt flere møter der ulike
medlemssystemer er presentert, og vil i
løpet av høsten sette i gang et
pilotprosjekt når nytt system er valgt.
Klarer vi å holde dampen oppe, kan
flere klubber ”koble” seg på kanskje
allerede ved nyttårsskiftet.

Fra gamle dager

God sommer! Og
neste?
Ja, for mediamessig var det nettopp en
god sommer. Mange arrangementer ble
omtalt, og en rekke løp fikk flotte
billedserier lagt ut på avisenes
nettutgaver. Det finnes alltid rom for
forbedringer på PR-siden, og det tar vi
når neste vårsesong nærmer seg.
Ikke glem å melde inn neste års løp
allerede nå til LMK selv om det er en
stund til neste vår. Det kan være lurt å få
annonsert en helg for ditt klubbløp på
LMKs terminliste før ”naboklubben” tar
den!

Nytt fra naboland
Etter flere års tautrekking mellom
departementer og det danske forbundet
blir det nå fremsatt et lovforslag i
Folketinget om å tillate venstremonterte
sidevogner på motorhistoriske
motorsykler.
Etter innspill fra det svenske forbundet
har det svenske Vegdirektoratet sammen
med det engelske Vegdirektoratet fått et
”ja” fra EUs tekniske komité til at stater
med egne regler for import av
motorhistoriske kjøretøy fra land
utenfor EU, kan beholde disse nasjonale
reglene. Initiativet kom som en reaksjon
på at det i 2010 kom et direktiv som
åpnet for en kraftig innskjerpelse av slik
import.

JULEBORD 11. DESEMBER
Igjen inviterer Gammelbilens
Venner til tradisjonelt julebord
på Quality Hotell på Sola
Søndag 11. desember kl. 1500.
(Faksimile fra Sandefjords Blad)
Grevlingløpet til Larvik Sandefjord var
et av løpene i sommer som fikk god PR.

Ta med familien og venner.

Nå som Rallye Tronåsen nettopp er unnagjort kan det passe bra med noen bilder fra
denne veien. Oddvar Lavoll som tidligere var journalist i Stavanger Aftenblad og
redaktør i Avisen Agder, har skrevet mange interessante artikler om veien over
Tronåsen. Disse bildene med kjekk Saab 2-takter tok Oddvar i 1967.
Tekst: Øyvind Flatekvål
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Nytt fra styret

Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Dette er en Commer TS3. Modellen ble produsert på midten av 50- årene. Den dukket opp på
Rallye Tronåsen i år.

JULEBORD SØNDAG 11 DESEMBER
Igjen inviterer Gammelbilens Venner til tradisjonelt julebord
på Quality Hotell på Sola Søndag 11. Desember kl. 1500. Ta
med familie og venner

