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Klubb‐bladet for Gammelbilens Venner

Ny redaktør i Spilehjulet
Det har vært meget givende å være redaktør av klubbladet i så mange år. Vi
har vært på besøk og gjort intervjuer hos mange kreative personer. Både hos
medlemmer som skrudde på bil og de som kjøpte ferdig.
Jeg har hatt god hjelp av de andre i redaksjonen og har aldri behøvd å etterlyse
stoff til bladet. Og jeg har en formening at bladet vil holde koken fortsatt.
Det har lenge vært et ønske å få egne ansvarlige områder slik som nå med
sportsbil, motorsykkel og nyttekjøretøy i tillegg til det faste stoffet. Og nå har
vi oppnådd det. Jeg fortsetter i redaksjonen.
Jeg takker for meg og gir stafettpinen til vår nye redaktør Øyvind Flatekvål.
Kåre G. Sem
------------------------------------------------------Etter 13 år i redaktørstolen spurte Kåre Sem i
høst om jeg kunne tenke meg å overta
redaktør-jobben i Spilehjulet. Siden jeg har
vært med i redaksjonen noen år, og allerede
bidrar med stoff til bladet så takket jeg ja til
denne jobben.
Først og fremst vil jeg si tusen takk til Kåre for
den gode innsatsen han har gjort for bladet og
for klubben! Kåre har tatt Spilehjulet inn i den
digitale tidsalderen, fått bladet opp til A4
format med flere sider, og sørget for at klubben
har fått et blad vi kan være stolte av.
Jeg vil prøve å ta bladet videre i samme gode ånd, med variert stoff om kjøretøyer
og deres entusiastiske eiere, klubbstoff og reportasjer fra treff og løp i inn- og
utland. Kåre vil fremdeles bidra med stoff, spesielt om nyttekjøretøyer, og med
gode bidragsytere som Odd Arild, Gaute og Eivind i tillegg så vil nok redaktørjobben være ganske enkel. Selv om vi har faste bidragsytere til Spilehjulet så vil
vi gjerne ha stoff fra våre medlemmer. Det kan være fra en tur eller treff du har
vært på, et prosjekt du holder på med, en god bilhistorie, noe fra gamle dager,
eller at du har lyst til å fortelle litt om ditt/dine kjøretøy. Så hvis du har noe på
hjertet, send noen ord og bilder til spilehjulet@gammelbilen.no.
Det nærmer seg sesongen for at våre hobbykjøretøyer skal ut på veiene igjen, og
terminlisten begynner å fylles med arrangementer. Det er ingen tvil om at vi har et
aktivt bilhobby-miljø i distriktet, både vår egen klubb og andre entusiaster sørger
for at det alltid er et arrangement å delta på. Foruten alle dags- og helgetreffene så
er det mye ukentlig aktivitet også. Vi har onsdagsturene med Cab&Co og
søndagene på museet, amcarfolket har onsdagstreff på Sola, og siste tilskudd er
Cars&Coffee som hadde årets første samling 15.februar. Det ser ut som denne
typen uformelle treff uten påmelding passer for mange. Slike treff/turer varer
gjerne bare et par timer, og det har de fleste tid til av og til. Oppfordrer alle til å
delta på slike arrangementer når du har anledning, det er viktig å støtte pådriverne
som bruker mye av sin tid og energi for å gi et tilbud til oss kjøretøy-entusiaster!
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline 10.juni. Ha en fin
vår!
Øyvind
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!
Da var vi kommet til et nytt flott gammelbilår. Våren står for tur og
de fleste begynner vel å bli klar med bilene sine. Vi har denne våren
mange flotte arrangementer som skal avvikles. Hoved arrangementet blir nok Norgesløpet i mai.

Vi har lagt bak oss et flott jubileumsår med mange flotte arrangementer. Det har vært stor deltakelse på alt. Dette nye
året begynte ikke akkurat slik som jeg hadde tenkt meg. Vi
fikk i starten av januar vite at vi måtte forlate våre lokaler til
sommeren. Vår velgjører gjennom mange år ønsket å bruke
sine lokaler på en annen måte. Vi er selvfølgelig meget takknemlig for alle årene som vi har fått være på Bråstein. Så da
er det ut på markedet for å se om det er noen muligheter for
å skaffe oss nye lokaler som kan romme vårt flotte bilmuseum. Pr. i dag har vi ikke funnet noe som er innenfor vår
økonomiske ramme. Så vis noen vet om noen lokaler som kan
passe til å huse et bilmuseum, ikke nøl ned å gi beskjed. Vi
håper at vi kan skaffe oss tak over hode slik at vi kan bevare
det flotte miljøet som vi i dag har på Bråstein. Sist søndag
15/2 var det innom 37 av våre medlemmer til en drøs over
kaffe og vaffel.

Årsmøte står for tur i mars, valgkomiteen har sine innstillinger klare, årsberetningen er klar. Beklageligvis så er jeg
ikke hjemme på årsmøtet(heldigvis sier vel andre), men det
blir nok ledet av kyndige styremedlemmer.
Vi skal i år i gang med et nytt løp, dette er for de med kjøretøy eldre enn 1940. Se mer info annet sted i bladet. Vi skal
som alle vet arrangere Norgesløpet i mai måned, påmeldingen har vært meget bra, så det ser ut til å bli et flott løp.
Treff på Orre blir det i år som i fjor. Vår største suksess Cab
& Co starter opp igjen sine turer 8.april, vi gleder oss.
Vi har fått ny redaktør i Spilehjulet, Øyvind Flatekvål. Vår
redaktør gjennom 14 år, Kåre Sem, ønsket avløsning og det
ble under tvil godkjent av styret. Vi vil få takke Kåre for den
måten han har løftet vårt medlemsblad til det det er i dag.
Med gammelbil hilsen

Odd Arild

Treff Kristi Himmelfarts dag 14.mai 2015
Etter fjorårets suksess vil også i år ha treff på Orre, samme plass
som sist. Vi vil ha felles kjøring fra Rådhuset i Sandnes kl. 1000.
Ønsker en å møte direkte opp på Orre så kan dette gjøres fra kl.
1100. Vi var i fjor ca. 45 biler på plass og håper å slå dette i år.
Vi sørger for griller så ta med grillmat og noe å sitte på. Det vil
også i år bli avstemming på treffets mest likte bil. På treffplassen
er det plass til mer enn 150 biler, så plassen skal det ikke stå på.
Trenger du flere opplysninger så kan du kontakte Odd Arild på
Med
gammelbil
Odd
Arild
mobil
45416436
ellerhilsen
på mail
post@gammelbilen.no

NORGESLØPET 2015
Norgesløpet 2015 nærmer seg med raske skritt. Vi har fått mye påmeldinger fra flere deler av
landet. Vi har satt begrensninger til 100 biler, men det er en vis mulighet for at vi kan bli
noen flere da pågangen har vært stor. Problemet har vært overnatting i Sauda. Til å avvikle
løpet trenger vi hjelp fra våre medlemmer. Ikke alle oppgaver krever like mye tid, men løpet
er spred over 2 dager og stort distrikt. Skulle du ønske å være med å hjelpe kontakt oss på
mobil 45416436 (Odd Arild) eller mobil 93046163 (Leif) Vi trenger vaktmannskap både i Ryfylke og på denne siden av fjorden. Besøk gjerne løpets egen hjemmeside på www.norgeslopet.com
Med gammelbil hilsen
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Odd Arild
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Foto: Trond G.Rasmussen & Odd Arild Sundsteigen
Tekst: Odd Arild Sundsteigen
I løpet av sesongen 2014 har det blitt gjenomført 27 turer
med Cab & Co. Oppsluttingen rundt disse turene er meget
stor. Det kan variere fra 8—9 biler til opp mot 50 biler. Det er
meget kjekt å se at våre medlemmer setter pris på disse turene. En stor takk til Ole Chr. Simonsen som klarer å finne
disse flotte turmålene, og en stor takk til alle dem som tar
imot oss med åpne armer ( og som regel kaffe og noe å bite i ).
Har dere noen spesielle plasser som dere ønsker å besøke så
nøl ikke si ifra til Ole Chr., han er takknemlig for tips. Vi
gleder oss til en ny sesong som starter onsdag 8.april fra Bråstein.
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Populær julegrøt
Gammelbilens Venner inviterte for andre gang til
førjulskos 29.november, og det var like populært denne
gang! 70-80 små og store koste seg på Bråstein, der det
ble servert julegrøt og julekaker. Mandel i grøten var det
også, og den havnet i tro det eller ei i samme tallerken
som sist! Barnebarnet til Odd Arild lurte på om det var
lov at hun kunne vinne to år på rad…
Inngangsbillettene fungerte også som lodd, og det ble
trukket fine premier. Barna fikk pynte pepperkaker og
Tor Inge var sminkør for anledningen for de som ville ha
ansiktsmaling. Her var det også mange fine kreasjoner, og
det ble delt ut premier for beste ansiktsmaling.
Grøtfesten har tydeligvis kommet for å bli!
Tekst: Øyvind Flatekvål
Foto: Trond Rasmussen / Øyvind Flatekvål

Over: Det var mange fantasifulle varianter av ansiktsmaling! Formann Odd
Arild delte ut premier til stolte vinnere.
Til venstre: Museumskomiteen hadde laget egen barneavdeling for anledningen,
noe som falt i smak hos de små.
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SPILEHJULSLØPET 2015
LØPET FOR BILER OG MOTORSYKLER ELDRE ENN 1940

Lørdag 6.juni 2015 kl 1100 på Flymuseet på Sola

Gammelbilens Venner har gleden av å
invitere alle biler og motorsykler fra
før 1940 til helt nytt løp. Løpet arrangeres samtidig med Nasjonal Motordag
6.juni 2015. Start fra Flymuseet på Sola med målgang på Øksnevad hos Terje
Klingsheim.

latert besøk underveis.
Vi håper at dere setter pris på dette tiltaket som kun er rettet mot de som
har kjøretøy eldre enn 1940. Dette
gjelder både biler og motorsykler.
Løpsavgift er satt til kr 100,-

Påmelding og spørsmål kan rettes til
Vi ønsker å se mer av de eldste bilene,
Odd Arild på mobil 45416436 eller på
vi vet at det finnes mange av disse i
mail til post@gammelbilen.no
vårt distrikt, men det er ikke alltid så
mye som er beregnet på de eldste bi- Påmeldingsfrist er satt til 20.mai 2015
lene.
Løpet vil være på ca 4mil og gå i nærområdet. Det vil bli lagt opp til noen
poster underveis slik at vi får en liten
konkurranse ut av det. Det blir premie
til beste bil. Det vil bli lagt inn et bilre-
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FASCINERENDE

U P R A K T I S K ...

Tekst og foto av Eivind Edvartsen

Men samlebåndet kom
aldri til Malveren...
Det finnes vel neppe noe mer konservativt folkeslag enn briter.
Skal noe endres på, skal det mer enn
en god ide eller økonomisk inntjening til for at noe skal endres. Den
mest erkeengelske bilen må uten
tvil være Morgan.
Fabrikken ble grunnlagt i 1909, og
er fortsatt verdens eneste familieeide bilfabrikk.
Morgan kan smykke seg med å ha
verdens lengste produksjon av en
bilmodell, nemlig 4/4 som har vært
i produksjon fra 1936, og produseres fortsatt.

Det første som møter en på fabrikken er 100 år gamle mursteinshaller, støyen av hammerslag, ulende trefreser og
metallplater som faller på betonggulvet. Det hele virker mer som et levende museum.

Det er over 15 år siden jeg besøkte Morganfabrik- pulær med sin 3,5 liter V8 motor fra Rover, med
ken første gang. Det ble sagt at her hadde tiden
en den gang imponerende akslerasjon 0-100 på
stått stille siden 1930, men var det virkelig sant,
under 6 sekund.
kunne det være mulig?

Tiden står nesten stille
Morgan begynte å produsere 3-hjuls biler i
1909. I 1936 kom 4/4,
som står for 4 hjul og 4
sylindre. Det ble en
radikal endring av utseendet i 1954 da Lucas
sluttet å produsere frittstående hovedlys. Morgan fikk da den karakteristiske tunellgrillen, og
utseendet har etter dette
vært nærmest uforandret. En skal være en
I 1999 observerte jeg
god kjenner for å se
forskjell på de forskjel- kullfyrte loddebolter.
lige årsmodellene.

Le Mans
Da Chris Lawrence vant Le Mans sin 2-literklasse
i 1962 med en Morgan +4, ble det påstått at det
var en modifisert førkrigsbil. Men bilen var faktisk helt ny fra fabrikken.
Etter dette gjorde Peter Morgan noen forsøk på å
modernisere bilene med glassfiberkarosseri, men
det ble en flopp og hele 27 biler ble produsert.
I 1968 kom +8 modellen, og denne ble svært po-

Fakta



Myk ramme

På moderne biler er rammen/chassiset stivt og
fjærene myke. Rammen på den tradisjonelle Mor- 

ganen er myk og vrir seg og fjærene er stive. Da
bilen ble konstruert på 30 tallet var fjærer og støt- 
dempere lite utviklet og en myk ramme var en god 
idé den gang. Mye kan sammenlignes med dagens

gokarter, og kjøreegenskapene minner også om

dette.
Samlebånd
I 1990 kom John Harwey-Jones og hans tvprogram ”The Troubleshooter” til fabrikken. Programserien gikk ut på å hjelpe bedrifter i å utvikle
seg. Rådet gikk ut på å modernisere bilene, øke
prisene, øke produksjonen, og ja innføre samlebånd! Peter Morgan konkluderte med at da ville
Morgan miste sitt image og mange kunder. Han
fikk rett, etter tv-programmet ble bilene bare enda
mer populære, og ventelistene ble ytterligere ett år
lengre.

Grunnlagt 1910 av HSF Morgan
Hovedkontor i Malvern, England
Ansatte: 163
Omsetning: ca 400 mill NOK
Verdens eneste familieeide bilfabrikk
Verdens lengst produserte modell 4/4 fra 1936
Produksjon: 640 biler året
Levringstid: 6 måneder (tidligere 7 år)
Modeller i dag: 3 Wheeler, 4/4, Plus 4,
Roadster, 4 Seater, Plus 8, Aero Supersport og
Aero Coupe.
 Ny modell presenteres på Genève i år.

at det kunne være en kamuflert prototype. Bilen
var en kamuflert Aero som ble presentert året
etter, og det er blitt bygget flere varianter av denne.

Noe begynner å skje
Første gangen jeg var på besøk på fabrikken i
1999, så tok nyssgjerrigheten overhånd. I en forbudt bakgård på fabrikken sto noe rart. Tilsynelatende var det en +8 som var kraftig modifisert, jeg
tar et bilde og legger meg på alle fire og titter

Her er eksemplar nr 1000 av 3 Wheeler

Retro
I 2011 ble en retro 3 hjuler introdusert, det ble en
enorm interesse for denne, og det er blitt produsert
over 1000 biler hittil.
En av to prototypebiler, jeg tok bilde av i 1999.

Morgan har også sitt glassfiber ”Troll” som heller aldri ble noen suksess.

under bilen.
”Excuse me – this is a restricted area!”
En brysk, men allikevel høflig stemme gjør at jeg
spretter opp i en fart. Det er ingen ringere enn
Sjefen selv – Charles Morgan. Etter han hadde
forsikret seg om at jeg ikke var journalist ante jeg
8

Besøk på fabrikken
Skulle noen av dere ta turen over til England, så er
fabrikken verd ett besøk. Selv har jeg etter hvert
vært her så mange ganger at jeg nå har kommet ut
av tellingen, og det skjer noe nytt hver gang. Tidligere var det bare å signere i gjesteboka og ta seg
en rundtur på egen hånd, nå er det guidede omvisninger.
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Rammen settes på to
sagekrakker, og produksjonen startes.
Rammen er produsert
eksternt. Bakakselen
er importert fra Australia. Motorene kjøpes
fra kjente bilprodusenter. Ask fra Belgia.
Skjermene fra Worcester. Sagekrakkene
lokalt tilviket på snekkerverkstedet.
Forstillingen som Morgan tok patent på i
1909 kalles ”Sliding
Pillar”, de produseres
på fabrikken og
brukes fortsatt på de
klassiske bilene.

Motorene til de 4hjulte er i dag levert av
Ford og BMW.
Tidligere Rover,
Triumph, Vanguard,
Standard, Climax og
Fiat.
På snekkerverkstedet
sages og freses alle
profiler til av 100 år
gammelt asketre. Ask
er noe av det seigeste
trevirke som finnes og
brukes eksempelvis i
økseskaft.

Flere av maskinene på
verkstedet er fra 30
tallet og fortsatt i bruk.
Alle profilene finnes
fortsatt og askedeler til
alle årsmodellene kan
bestilles.

Jiggen eller pressa
som bakhulsbuene
limes i er fra 1935 og
brukes fortsatt i produksjonen.

Treramma som består
av 76 deler tar det 1214 timer å lage.
Til fireseteren trengs
120 deler.
Den nye Aeroen har
også treramme, med
noe mindre tre.

Det sies at absolutt
alle hjulbuer er limt i
disse.
Sidepanelene
tilpasses hver enkelt
ramme og stiftes fast
med rustfrie spiker.

Samlebånd— om noe
skulle minne om dette
på fabrikken, så måtte
det være hjulene bilen
triller på. Etter at hjulene er montert trilles
de mellom de forskjellige hallene.

Det var nemlig slik det
ble gjort på 30 tallet.

Panseret er en historie for seg.
Først rulles de ut for hånd og tilpasses bilens kurve. Deretter blir panserne montert og klippet til for hånd.
Deretter blir de demontert og gjellene
blir stanset ut. Det sies at ikke et
eneste panser er likt, og at alle pansere må tilpasses individuelt.
Skjermene var tidligere i stål eller aluminium, presset ut av fem
deler som og siden ble
sveiset sammen. I dag
vakuumformes de hos
Superform noen mil
unna.

Etter lakkeringen blir
så bilene ”samlebåndrullet” til neste
hall. Her blir elektrisk
montert og seter og
interiør laget.
Til slutt en kvalitetssjekk i den nye hallen.
9
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NYREBELTE – vår faste.side om motorsykler
Skrevet av Gaute Svindland

Tur til Berlin?
Med direkte flyruter og billige billetter fra Sola er Berlin
blitt et populært reisemål for oss rogalendinger. Dersom
man planlegger en slik tur kan det være lurt å være litt
informert om noen severdigheter på forhånd. Berlin er en
stor by som er vanskelig å orientere seg i dersom man er
der for første gang. Det er store avstander mellom
severdighetene så man må ”budsjettere” noen taxi
regninger dersom man skal ha skikkelig utbytte av turen.
The Classic Remise Berlin kan anbefales på det
sterkeste. Her er garasjer for oppbevaring av private
biler, verksteder som har spesialisert seg på ulike
merker/land og som foretar alt fra restaureringer til
servicer. Det selges veteranbiler og motorsykler også
her. Små butikker som selger deler og modellbiler ligger
på rekke og rad. Dersom du blir sulten ligger det en fin
restaurant i samme bygget.

1

Adressen er The Classic Remise Berlin, Wiebestr. 36-37
D-10553.
(Åpent: Man.-Lør. 8.00-20.00 og Søndag 10.00-20.00)
Bilde 1. Lagonda drøm….
Bilde 2. Ducati 350 Desmo -68.
Bilde 3. Moto Guzzi 250 Airone Militare -56
For å få en kontrast til Bugatti, Horch, Lagonda og annen
kanskje uoverkommelig luksus bør en besøke 1. Berliner
DDR Motorrad Museum som ligger i tidligere ØstBerlin. Her er Tysklands største offisielle samling av østtyske motorsykler og mopeder. 140 motorsykler er
samlet her i en blanding av originale sykler, banesykler
og spesial utgaver for bedrifter og statsapparatet. Nesten
alle modellene som er produsert i de ca. 40 årene ØstTyskland eksisterte er representert på museet.

2

Adressen er 1. Berliner DDR Motorrad-Museum,
Rochstrasse 14c-10178 Berlin.
(Åpent: Man.-Søn. 10.00-20.00 og helligdager 10.0019.00)
Bilde 4. MZ vekker minner hos mange….
Bilde 5. Cezeta type 502 175ccm -62

3

Nyttig erfaring: Dersom man reiser med kone eller
tilsvarende (og vil beholde en god tone resten av turen)
svarer det seg å ikke ta begge besøkene på samme dag.
For her går tiden fort……..God tur

5
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Rabattav
vtaler for
f våree medleemmer
Gammelbillens Venner haar inngått rabatttavtaler med flere
fl lokale firm
ma som levererr produkter og tjenester som vvår bilhobby trrenger. Ved å benytte
b
disse avtaleene kan du båd
de spare mye penger og få god hjelp til å fin
nne deler eller lløse tekniske pproblemer. Vårre samarbeidsppartnere har lan
ng
erfaring ogg gode kunnskaaper innen sinee fagfelt. Du kaan også få rabattt på deler til ddin nyere brukssbil. Vi oppforddrer alle våre m
medlemmer til å
benytte segg av rabattavtallene og la dissee firmaene værre førstevalget når dere handller. Husk å frem
mvise gyldig m
medlemskort! H
Hvis du betalerr
medlemskoontingenten viaa nettbank husk
k å be om kvitttering som du kan
k merke meddlemskortet meed.

Vi har aavtaler med følgende beedrifter:

Exide Techhnologies AS - STAVANGER leeverer
kvalitets baatterier av merkeene Sønnak og Ex
xide.
Våre medleemmer får 50% rabatt
r
ved kjøp av
a
startbatterieer. De har også et
e stort utvalg i
batteriladerre, startkabler, ly
ykter, småbatterier og
annet tilbehhør. Dette får vårre medlemmer tiil
forhandlerppris. Exide Techn
nologies AS STAVANG
GER finner du i Maskinveien
M
4 på
p
Forus. Tlf: 51 81 58 80

Nylu
und Bilelektrisk AS
A har verkstedd for service av
bileleektrisk utstyr og komponenter, ssamt tilbyr
service av AC med påfylling
p
av gasss. De har et
godt utvalg i bilelekttrisk utstyr og enndel rekvisita,
batterier, ladeutstyr, lykter, serviceprrodukter, oljer,
brem
mser, forstillingsd
deler, drivledd, ffilter m.m. De
er JA
AMEX forhandleer og har et godt utvalg i
SON
NY, MDS, KICK
KER, og GRUND
DIG bilstereo.
Her får
f våre medlemmer variable rabbatter på varer.
Nylu
und Bilelektrisk AS
A finner du i L
Lagårdsveien
127 i stavanger. Tlf: 51 53 77 00

Bertel O.Steeen Rogaland er en av Norges ledende
forhandlere av Mercedes Beenz og Peugeot, og kan
også skaffe noe deler til eldrre Mercedes
Benz. Klubbbens medlemmeer innrømmes 15
5%
rabatt på varrer i standard rab
battgrupper. Kan
n
forekomme noen få avvik, men
m da vil kundeen få
beskjed ved bestilling. Berteel O.Steen Rogaland
har besøksaddresse Vassbotn
nen 9 på Forus, teelefon:
51 70 70 70.

Hos Rettedal
R
Bilkonttroll AS får du raabatt på EUkontrroll. Dette gjeldeer kun biler eldree enn 30 år.
Retteedal Bilkontroll AS
A forhandler oogså Royal
Purplle smøreproduktter, QMI
moto
orbehandlingspro
odukter, Fluid Fiilm
rustb
beskyttelse, Ferriita rustfrie eksossanlegg, Apollo
batterier mm. Rettedaal Bilkontroll finnner du i
Kleppveien 102 på Sola
S og har tlf: 511651151.

Veng ( tidl. Karosserideler AS)
A leverer
karosserideller til både eldre og nyere biler. De
D
forhandler oogså en del produ
ukter til
karosseriarbbeid som lakk, sp
parkel mm., sam
mt
lykter, eksossanlegg, hengefeester, batterier,
radiatorer ogg speil mm. Hoss Veng får våre
medlemmerr rabatt på alle deeler. Du finner Veng
V
i
Breiflåtveienn 13 i Stavangerr. Tlf: 51 58 81 00
0

Dek
kkmegler1 forhan
ndler dekk og feelger, og ligger
i Hillevågsveien 97 i Stavanger. Herr får du 40%
rabaatt. Tlf: 51 58 09
9 90
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Swedol liggeer i Svanholmen 19 på Forus.
Hos Swedol kan proffene innnen bygg-, entreprenør, kjøretøy- ogg industrisektoreen, og andre som
m velger
profesjonell kvalitet, handle alt de trenger. Her
H
finner du el / elektronikk, verktøy, arbeidsklæ
ær,
verneutstyr, kkjøretøytilbehørr og forbruksvare
er.
Medlemmer i Gammelbilenss Venner får 15%
% rabatt
på bruttoprisser mot fremvisnning av gyldig
medlemsbevvis.
Tlf:Dir. (+477) 40 00 14 26
Mob. (+47) 9988 77 600
Internettsidee: www.swedol.nno

Bilextra Staavanger (tidl. Roogaland Rekvisitta AS)
finner du i S
Sjøhagen 9 på H
Hillevåg. BilXtra er
Norges størrste bilutstyrskjeede og selger slitedeler,
rekvisita,veerktøy, oljer, bilsstereo, bilnavigasjon,
båtutstyr saamt utvalgte proddukter for hjem og
o
fritid. Som medlem i Gamm
melbilens Venner får du
variable rabbatter på alle varrer. Ta kontakt på tlf:
51829550.

DEKK1 Staavanger ligger påå Mariero ved siden av
McDonaldss er forhandler avv dekk og felger, og
har tillegg til butikk og verkksted et dekk hottell.
etting
DEKK1 Staavanger er også sspesialister på re
av felger. D
Dekk 1 Stavangerr gir våre medlem
mmer
gode rabatteer ved fremvisinng av medlemsko
ort.
Tlf: 518828800
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Tech tips & tricks
I denne spalten tar vi for oss tekniske tips som gjør livet i garasjen litt lettere. Det blir
små enkle triks, tips om verktøy osv. som gjør jobben enklere, samt noe utskifting av
deler. Vi ønsker gjerne noen gode tips fra dere, som vi kan formidle videre til våre
medlemmer. Hvis du har noen tips send en e-post til: spilehjulet@gammelbilen.no

Preservering av aluminium
For de som ikke var på medlemsmøtet i februar; her er et godt tips om hvordan man kan preservere aluminium mot oksydering på
bildeler. Oksydering, bremsestøv, flekker og korrosjon er et velkjent problem på aluminium. For en del år tilbake undret jeg meg over hvordan
en kollega kunne holde aluminiumsfenderen så fin på båten. Han kunne fortelle meg en hemmelighet dersom jeg ikke fortalte det videre. Det
løfte har jeg ikke holdt...

Først glassblåses aluminumen ved ca 5 bar. Vær forsiktig å ikke blåse for lenge på ett sted da det kan bli varmgang i overflaten. NB: Husk å
rengjøre forgassere nøye etterpå for glasstøv. Bruk breakclean og trykkluft. Hemmeligheten ligger i å bruke bivoks-basert bonevoks, og den
gule Simoniz er nummer én! Voksen smeltes i boksen og en malingskost dyppes i den flytende voksen. Aluminiumsdelen varmes til ca 70°C og
voksen smøres på med kosten. Deretter kan du gjerne ettervarme delen og smøre på et ekstra lag. Ofte kan en se områder hvor voksen forsvinner
inn i porene. Mens overflaten er varm og voksen fortsatt smeltet, tørkes overskytende voks bort.

Til venstre ser du hvordan Stromberg forgasseren ser ut før og etter
behandling.
Det første jeg gjorde dette på var aluminiumsnavet til bremseskivene på
min BMW motorsykkel i 1986. Motorsykkelen har jeg fortsatt og navet
er like pent. På andre sykler er de svarte etter et år!
Jeg har også med stort hell gjort det samme med lettmetallsfelger. Nå er
det 4 år siden og fortsatt har de bra finish. Felgene ble varmet i
stekeovnen en kveld kona ikke var hjemme, men ikke fortell det til
henne…
Tekst & Foto: Eivind Edvartsen
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Nyttekjøretøy – I transportens tjeneste
Min interesse for nyttekjøretøy, det vil si, biler med plan, kanskje
kassevogner også, har sin bakgrunn i oppveksten. Jeg fikk følge
med i hva næringslivet etterspurte av transport – og hva som kunne
leveres av produsentene.
Tekst Kåre G. Sem
Det er ikke for ingenting at begrepet ” hestekrefter” er blitt brukt som måleenhet på biler og
motorer. Det meste gikk med hest. Jeg lurer på hvor mange HK som måtte til for å dra
håndkjerra på bilde til venstre.
Skal vi overføre forholdet til 1920 årene og ta en markedsanalyse vil et klokt hode antakelig
si: Alle de firmaene som har hest i dag vil kommer til å erstatte disse med bil ettersom
teknikken og veiene blir bedre.

Bildene er hentet på internet

Austin Seven var en liten bil som også ble utstyrt med lasteplan. Her må antakelig kjøperne
også ha sett på ” nytte/ kost ” og kommet frem til at den kan erstatte en stor håndkjerre?
T-Forden var som alle vet en populær bil. Jeg antar at nyttelasten var ca. vekten av 4 personer
á 75 kg. Det var populært å ta av bakparten og sette på lasteplan.
Men det meldte seg etterhvert behov for lastebiler med større tonnasje. Jeg bruker igjen Ford
som eksempel da T modellen ble forsterket til å ha en nyttelast på 1 tonn. Denne fikk
modellbetegnelsen Ford model TT. Den ble ofte solgt som chassis slik at kjøperen selv kunne
bygge karosseri etter behov. Chassiset ble brukt til å bygge både lastebiler og busser. Den ble
masseprodusert mellom 1925 og 1927, men produksjonen startet allerede i 1920.

Austin Seven

T- Ford

Ford Modell TT, bildet over
Det meldte seg fort på banen firma som
kunne produsere tyngre kjøretøy. Og her
snakker vi om nyttelaster på flere tonn.
Saurer tankvogn fra 1923, på bilde til
venstre, er et godt eksempel på det.

Ford Modell TT.1923 bygget og brukt
som buss

13

SPILEHJULET 1-2015 organ for Gammelbilens Venner

ÅRSBERETNING 2014
GAMMELBILENS VENNER

Innkalling til årsmøte i
Gammelbilens Venner/ Rogaland
Bilmuseum Tirsdag 24.mars 2015

KlubbR

Styret har bestått av:
Formann: Odd Arild Sundsteigen
Nestformann: Trond G. Rasmussen
Sekretær: Gaute Svindland
Kasserer: Kjell Dreyer
Styremedlem: Aage Svendsen
Revisor: Tolleiv Hølland
Webansvarlig: Øyvind Flatekvål
Komite for Rogaland Bilmuseum:
Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad
Komitemedlem: Øyvind Nielsen
Valgkomiteen:
Leder: Øyvind Flatekvål
Tolleiv Hølland
LMK forsikring:
Per Eiene
Leif M. Skare
Spilehjulet:
Redaktør: Kåre G. Sem
Spilehjulet har kommet ut med 4 nummer inkl. stort
jubileumsnummer.
Aktiviteter:
Det har vært avholdt 4 styremøter, 9 medlemsmøter og 27
Cab&Co turer. Jubileumsfest med 95 deltakere, jubileumstreff
på Orre med 45 biler, jubileumstur Bornholm med 23 biler,
Nasjonal Motordag med åpent hus på museet 40 biler og 15
motorsykler, 17.mai-tog i Stavanger med 6 biler, Minneløpet 15
biler, Nato basen 8 biler, Bilutstilling Hegre ca.1400 besøkende.
Grillfest på Bråstein, Grøtfest museet, Julebord. Vi fikk tildelt
Norgesløpet 2015, hvor det har vært 4 komitemøter
Annet:
Museet 945 besøkende, liten oppgang fra 2013.
Antall medlemmer pr.31/12 2014, 379 stk.
Innsatspokaler: Øyvind Flatekvål og Per Audun Olsen

Dato: 24. mars 2015 kl.19:00
Sted: Rogaland Bilmuseum, Bråstein
Agenda:
1: Åpning, styret ønsker velkommen
2: Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent
3: Årsberetning fra styret for året 2014
4: Regnskap for året 2014
5: Innkomne forslag
6: Valg v/valgkomiteen
7: Innsatspokal 2014
Styret i Gammelbilens Venner har 2014 bestått av:
-Formann: Odd Arild Sundsteigen
- Nestformann: Trond G. Rasmussen
- Sekretær: Gaute Svindland
- Kasserer: Kjell Dreyer (på valg)
- Styremedlem: Aage Svendsen (på valg)
Komitè for Rogaland Bilmuseum har i 2014 bestått av:
- Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad
- Komitè medlem: Øyvind Nielsen
Styret i Gammelbilens Venner innstiller disse til gjenvalg
Revisor for 2014 har vært:
-Tolleiv Hølland
Valgkomiteen for 2014 har bestått av:
- Formann: Øyvind Flatekvål
- Komitemedlem: Tolleiv Hølland
Stavanger 22. februar 2015
Sekretær

Gaute Svindland
Sekretær

Husk å bruke ditt hobbykjøretøy på:

Gammelbilens Venner feirer dagen med Spilehjulsløpet
For øvrig program følg med på www.gammelbilen.no
14
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Årsregnskap 2014 for Gammelbilens Venner og Rogaland Bilmuseum.
Revidert og godkjent av revisor Tolleiv Hølland 16.februar 2015
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Nytt fra Styret:
Referat fra styremøte 29.januar 2015 på Bråstein
Tilstede: Tor Inge Fjermestad, Trond Rasmussen, Åge Svendsen og Odd Arild Sundsteigen.
Referat fra sist styremøte, godkjent.
Erfaringer arrangementer høsten: Grøtfest meget vellykket og med ca. 65 personer. Julebord på Sola, her var det lite deltakelse ca.50
personer. Her må vi kikke på opplegget, muligens flytte tidspunkt.
Arrangementer vår 2015:
• Norgesløpet: 75 påmeldt pr 28/1, arbeidet ligger i rute. Komiteen har jevnlige møter
• Medlemsmøter: Prøve å få demo av rustfjerner produkter, besøk av interiørmaker
• Årsmøte: Valgkomiteen ok, årsberetning og regnskap under kontroll. Formann og nestformann bortreist ved årsmøte, sekretæren
leder møtet.
• Cab & Co: Starter opp 8.april fra Bråstein, startsted må flyttes på et senere tidspunkt når vi flytter ut av lokalene på Bråstein.
• Kr.himmelf. treff på Orre: samme opplegg som i fjor
• Nasjonal Motordag 6.juni: Foreløpig program utgår pga. flytting fra Bråstein
• Spilehjulsløpet 6.juni: Start Flymuseum målgang hos Terje Klingsheim på Øksnevad.
• Grillfesten: Her er vi på utkikk etter ny plass å ha dette
• Danmarkstur juli: 17 biler deltar
Spilehjulet har fått ny redaktør, Øyvind Flatekvål. Kåre Sem gir seg etter 14 år som redaktør.
Årsregnskap 2014: utgikk da kasserer var fraværende.
Museet: Museumsbiler plasseres privat ved utflytting fra Bråstein.
LMK:
• Årsmøte 14. mars, Gaute reiser?
• Medlemssystemet fra LMK går tregt så vi vurderer å skaffe vårt eget, det gamle holder på å kollapse. Per holder det sammen
Medlemskontingent sendt ut i uke 5 med forfall 15.februar.
Det jobbes aktivt med å skaffe nye lokaler til museet og møtelokale.
Ref. Odd Arild Sundsteigen

Banekjøring på Reve!
Det blir banekjøring på Reve (minst 5 søndager) for registrerte
veteranbiler i 2015. Ansvarlig for kjøringen blir Karl Kleppe, som har
fått igang denne aktiviteten sammen med KNA Klepp. Datoer for
kjøringen er følgende søndager: 26.april, 10.mai, 14.juni, 23.august,
13.september og 25.oktober, fra kl 11-16. Kjøringen starter 12:00.
.Er du interessert i å være med på dette så ta kontakt med Karl på
tlf.91315540 eller via Email: karlkleppe@gmail.com.
Det er også opprettet en side på Facebook om arrangementet:
Banekjøring Reve - Veteranbilene

KLUBB REGALIA – SELGES PÅ ROGALAND BILMUSEUM

Klubb‐regalia kan også bestilles på post@gammelbilen.no. Porto kommer da i tillegg.
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Terminliste 2015
Her er en terminliste for vår/sommer 2015 over GBVs og andre lokale arrangementer. Den omfatter også nasjonale arrangementer som
kan være av interesse for våre medlemmer. Husk også at det hver søndag kl. 12-16 hele året er medlemstreff på Rogaland Bilmuseum på
Bråstein, og i sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00.
Mars:
-15.mars: Cars & Coffee kl.14:00. Biltema Sandnes
-24.mars: Årsmøte Bråstein kl.19:00. Generalforsamling med valg av styre og verv. Møt opp!
April:
-8.april: Oppstart for Cab & Co turene Bråstein kl 18:00
-19.april: Volvotreff, Bilia Bryne kl.11-15
-25.april: Ulvenmarkedet, Os Videregående skole, ca. 25 km sør for Bergen. Kontaktperson: Gustav, tlf. 415 52 100 eller
Jens, tlf. 905 21 730.
-26.april: Banekjøring for klassiske biler, Reve kl.11-16. For info kontakt: karlkleppe@gmail.com
-28.april: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Mai:
-1.mai: Entusiasttreff, Jærhagen Klepp. Arr. Bilentusiastene, info:www.bilentusiastene.no
-1.mai: Vårmønstring, Kvadrat Sandnes. Arr. RACC. Info: www.rogalandamcarclub.no
-2.mai: Vårmønstring, Kristiansand. Arr: AMK
-9.mai: Ekebergmarkedet. Info: www.veteranvogn.no, e-post: n.v.k@online.no eller tlf. 23 38 05 10 Banekjøring Reve
-10.mai: Banekjøring for klassiske biler, Reve kl.11-16. For info kontakt: karlkleppe@gmail.com
-14.mai: Kristi himmelfarts-treff på Orre m/grilling og premiering, avgang fra Rådhuset i Sandnes kl 10:00
-14.mai: Vårmønstring Bergen, Lagunen. Arr: MKIB
-22-24 mai: Norgesløpet 2015. Start Sauda kl. 09:00. Les om info og påmelding på www.norgeslopet.com
-26.mai: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
-29-31.mai: Oljeskvetten, Arr: NVMC
-30.mai: RKM Åpen dag, Soma kl.09-15.
Juni:
-5-7.juni: VW-treff, Bore. Arr: SRVWK
-5-7.juni: Volvotreff, Røldal
-6.juni: Nasjonal Motordag. Program ikke fastsatt.
-6.juni: Spilehjulsløpet 2015. For kjøretøy eldre enn 1940. Start kl 11:00. Påmelding innen 20. mai, post@gammelbilen.no eller
mobil 45416436.
-12-14.juni: Sør-norsk Volvotreff, Lista
-14.juni: Sportsbiltreffet, Sola Sjø ved Flymuseet. Arr: NSK Rogaland
-14.juni: Swapmeet, Kvadrat Sandnes. Arr: RACC
-14.juni: Banekjøring for klassiske biler, Reve kl.11-16. For info kontakt: karlkleppe@gmail.com
-20-21.juni: Trekkferjefestivalen, Søgne. 30-års jubileum. Kontaktperson: Asbjørn Føreid, e-post: asbjorn.foreid@krefting.no
Mer info: www.trekkferje.net
-27.juni: Sjøormløpet, Seljord. Arr: VTMK
-30.juni: Grillfest. Info kommer
Juli:
-21 - 28.juli: Klubbtur til Ringkøbing, Danmark
-25.juli: Setesdalstreffet, Arr: AMK
August:
-8.august: Minneløpet 2015, start kl. 10:00. Startsted, nærmere info kommer
-8.august: Hovedløpet, Arr: AMK
-15.august: Delemarked, Birkeland. Arr: AMK
-22.august: Ryfylkeløpet, Jørpeland
-23: Banekjøring for klassiske biler, Reve kl.11-16. For info kontakt: karlkleppe@gmail.com
-25.august: Medlemsmøte kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten på www.gammelbilen.no vil bli oppdatert jevnlig for mest mulig riktig
informasjon. Tips om treff og arrangementer som bør være med i listen mottas med takk. Send en mail til: admin@gammelbilen.no
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

Husk årsmøte 24.mars!
Årsmøte i Gammelbilens Venner på Bråstein kl.19:00.
Generalforsamling med valg av styre og verv. Møt opp!

