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Godt nyttår, alle sammen!

Så begynner vi å bli klar for en ny 
sesong med veterankjøretøyene, 
og det skal bli greit. Styret jobber 
med programmet for dette året, 
og dette blir det orientert om  
løpende i bladet og på SMS. 
Hvis det er noen som ikke får 

SMS, så må de endelig gi meg 
beskjed om det så vi kan få ordnet det.

Men før sesongen starter, skal vi ha årsmøte, og det blir 
21. februar. I dette bladet er det tatt inn dokumentene som 
hører til årsmøtet. Som dere kan se av årsmeldingen var 
2022 et aktivt år, og det regner vi med at 2023 også blir. 
Og regnskapet viser at 2022 også var et godt år,  
og det er vi glade for.

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

Vi har også tatt med en oversikt over medlemmenes  
geografiske tilhørighet, og vil da med det samme minne 
om at vi alltid tar imot nye medlemmer med glede. Så de 
av dere som har noen kjente som kan tenke seg å bli med 
i AMK, må gjerne anbefale et medlemskap hos oss!

Vi har også tatt med en oversikt over hva vi har fått inn  
i rene (arbeidsfrie) penger fra momsrefusjon og Gras-
rotandelen. Det er blitt ganske mye penger i årenes løp, 
og for momsrefusjonens del har jo ordningen blitt  
forbedret i årenes løp. Når det gjelder Grasrotandelen  
håper vi stadig på at flere av medlemmene våre vil  
tilgodese AMK som sin Grasrotpartner.

Og da sees vi nok på et eller annet av klubbens  
arrangementer i løpet av året, håper jeg!

Beste hilsen Bernt Erik

Formann: Håkon M. Omland, Skogveien 13, 4630 Kristiansand,
tel. 900 95 891, m-omlan@online.no

Nestformann: Inge Bråtlund, Kvåsveien 474, 4580 Lyngdal
tel. 905 70 245, inge@postkassa.org

Sekretær: Rolf A. Sørbø, Svartefjell 5, 4625 Flekkerøy,
tel. 916 38 960, rolf.sorbo@gmail.com

Styremedlemmer:
Tor Sigurd Skåre, Strøget 105, 4760 Birkeland,
tel. 994 52 199, torsigurd99@gmail.com
Oddvar Iveland, Songdalsveien 217, 4645 Nodeland
tel. 918 65 472, 57oddvar@online.no
Rune Ludvigsen, Kallåsen 7, 4641 Søgne
Tlf . 415 58 320, rulud@hotmail.com

Varamedlemmer:
Torstein Knutsen, Mandalsveien 1049, 4520 Lindesnes
tel. 907 64 038, tgknutsen@hotmail.com
Aslak Berntsen, Gransangerveien 50, 4626 Kristiansand
tel. 957 52 700, aslak.berntsen@gmail.com

Kasserer (utenom styret): Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22,  
4633 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!)

Redaktør: Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand
tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Korrespondenter:
Turid Liland, Brynebrinken 5, 4560 Vanse, tel. 38 39 78 56,  
tlilan@online.no
Sverre Monsen, Øvre Fagerhei 20, 4823 Nedenes, tel. 918 16 545, 
sverre.monsen@hotmail.com

Kontaktperson til LMK: Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22,  
4633 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Besiktigelsespersoner:
Jan Petter Kristiansen, Kvernhusheia 24D, 4634 Kristiansand,
tel. 997 39 848, jpk@proffpc.net

Torstein Knutsen, Mandalsveien 1049, 4520 Lindesnes,  
tlf. 907 64 038, tgknutsen@hotmail.com 

Trond Rane, Østre Tromøyvei 670, 4812 Kongshavn,
tel. 412 11 572, trondrane@sikkerhetenforst.no

Motorsykler og mopeder: 
Ernst Hansen, Lundeveien 67, 4550 Farsund,  
tel. 936 16 875, ernst.hansen@live.no

Tellef J. Tellefsen, Østre gate 14, 4838 Arendal, tel. 957 55 529
Birkelandsmarkedet

Kontaktperson: Tore Bårdsen, Gamle Kuliaveg 64,
4645 Nodeland, tel. 906 90 776, tore.baardsen@gmail.com FJÆRBLADET I PAPIRUTGAVE: ISSN 1501-6811 / NETT: ISSN 1891-151X

Terminliste 2023

Februar
21. Årsmøte sentrum 
22. Medlemsmøte vest

Mars
14. Medlemsmøte sentrum 
21. Medlemsmøte øst 
29. Medlemsmøte vest

April
11. Medlemsmøte sentrum 
18. Medlemsmøte øst 
26. Medlemsmøte vest

Mai
6. Vårmønstring, Kristiansand 
18. Kristi Himmelfartsturen

Juni
4. Kvinesdalsturen

Juli
15. Setesdalstreffet 
16. Åseral

August
5. Hovedløp 
19. Birkelandsmarkedet

September
1.-3. Dyrskuet i Lyngdal 
12. Medlemsmøte sentrum
19. Medlemsmøte øst
27. Medlemsmøte vest

Oktober
10. Medlemsmøte sentrum 
17. Medlemsmøte øst
25. Medlemsmøte vest

November
7. Medlemsmøte sentrum 
21. Julemøte øst
29. Julemøte vest

Desember
5. Julemøte sentrum

Å bli medlem i AMK er en enkel sak! Innmelding må 
inneholde navn, adr., tel. og evt. e-post, og sendes 
kassereren til adr.: Astrids vei 22, 4633 Kristiansand.  
Den kan også sendes på e-post på adressen:  
berneol@online.no

Innmelding i AMK

Generelt: Post til klubben sendes formannen
Fjærbladet: Post sendes redaktøren
Økonomi: Post sendes kassereren
Medlemskap: Post sendes kassereren
Forsikring: Post sendes en besiktigelsesmann 

Klubbens adresser

Medlemsmøter fremover

Når det gjelder medlemsmøtene fremover, er disse 
planlagt med dato og sted, men ikke alle har fått noe 
program ennå. Det vil derfor bli sendt ut SMS med 
varsel om møtene etter hvert.

Datoer for møtene finnes på denne side i bladet, 
under overskriften Terminliste 2023. Der finner dere 
tidspunktene og kan sette av dagene allerede nå.

Årsmøte i Agder Motorhistoriske Klubb arrangeres  
tirsdag 21. februar 2023 kl. 19.00 i Oddernes  
Menighetshus, Jegersbergveien 6, Kristiansand.

Det blir enkel servering og vanlige årsmøtesaker. 

Årsmøtepapirer (årsberetning, regnskap og eventuelle 
innkomne forslag) ertrykket i denne utgaven av  
Fjærbladet, som kan medbringes på årsmøtet.  
Årsmøtedokumentene blir ikke trykket opp til utdeling  
på møtet. Vel møtt!

Innkalling til årsmøte
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Årsberetning for  
Agder Motorhistoriske Klubb 2022   

I 2022 har AMK’s styre bestått av følgende personer:
Formann: Håkon M. Omland
Nestformann: Inge Bråtlund
Sekretær: Rolf A. Sørbø
Styremedlemmer:  
Oddvar Iveland, Tor Sigurd Skåre og Rune Ludvigsen
Varamedlemmer: Torstein Knutsen og Aslak Berntsen

Styret har engasjert Bernt Erik Olsen som forretningsfører 
for AMK. Han har ansvaret for klubbens økonomi (herunder 
kontingent og medlemsmatrikkel), Fjærbladet (redaksjon 
og distribusjon) og en generell sekretærfunksjon for  
klubben.

I løpet av året har det vært 7 styremøter der også vara-
medlemmene og forretningsføreren har deltatt. I tillegg  
har det vært en del felleskorrespondanse på epost når  
det har vært vanskelig å samles til formelle styremøter,  
for å ta stilling til enkeltsaker.

Medlemsmøter
Det har vært medlemsmøter både i Kristiansand og  
Lyngdal hver måned i «innesesongen». Det har vært et 
problem å finne folk som vil påta seg å arrangere møter 
i øst, så der har det vært mindre aktivitet. Et par møter er 
blitt gjennomført, pluss noen arrangementer i samarbeid 
med andre klubber.

Økonomi
Økonomien er tilfredsstillende (kommer noe mer her når  
vi har regnskapstallene)

Arrangementer 
Årsmøtet 2022 ble arrangert i februar på vanlig måte,  
men dessverre med forholdsvis liten oppslutning.  
Bare 30 medlemmer møtte frem.

Danmarkstur til bilmessen i Fredericia ble arrangert i april 
og 34 medlemmer deltok på denne turen, som ble meget 
vellykket.

Vårmønstringen ble arrangert 7. mai og det var 170 biler 
pluss en del motorsykler som møtte frem i nydelig vær på 
Torvet i Kristiansand. Ni restaureringsplaketter ble delt ut, 
til åtte biler og en moped.

17. mai deltok veterankjøretøy på arrangementene  
i mange kommuner på Agder.

Jubiléer har klubben også kastet glans over, vi nevner her 
Knuden (Sløyfen) ved Trysfjorden og Mandal bys jubileum.

Kristi Himmelfarts-turen ble arrangert på vanlig måte på 
Gullknapp flyplass i Arendal, denne gang med ca. 1300 
deltakende kjøretøy.

Kvinesdal-turen ble gjennomført 12. juni med biltur til 
Helleland. Det var bare 13 deltakende biler, noe som nok 
skyldes det dårlige været denne dagen.

Bygdeutstillingen og gudstjeneste i Åseral ble som alltid 
gjennomført midt i juli, med stort fremmøte av veteranbiler.
Setesdalstreffet 2022 ble gjennomført med pent vær og 
god oppslutning.

Hovedløpet ble arrangert som fellestur til Neset Camping 
på Byglandsfjord med felleskjøring både fra øst, sør og 
vest. 128 veterankjøretøy møtte frem denne dagen hvor 
vi også fikk besøk av Militærhistorisk Kjøretøyklubb fra 
Hannåsleiren på Evje med en rekke fine biler.

Delemarkedet på Birkeland ble gjennomført i god stil, med 
godt fremmøte av både selgere, tilskuere (kjøpere) og ikke 
minst veterankjøretøy. Været var også riktig bra. 

Dyrskuet i Lyngdal ble også vellykket med god  
oppslutning fra AMK.

Julemøter ble arrangert både i Lyngdal, Froland og  
Kristiansand.

I tillegg har det vært en del lokale treff i løpet av  
sommeren, både i øst, sentrum og vest. Og avdeling vest 
har hatt noen onsdagsturer også i år. Mange medlemmer 
har vært på felles langturer både innen- og utenlands.

Fjærbladet 
kom ut med 6 ordinære utgaver i 2022. Som tidligere har 
bladet også dette året hatt varierende sidetall, ut fra  
tilgangen på stoff. Medlemmene oppfordres til å sende  
inn stoff til bladet!  Det satses fortsatt på Fjærbladet  
som den viktigste informasjonskilden og bindeleddet til 
medlemmene. Det legges derfor ned mye ressurser og 
arbeid for å gjøre bladet så attraktivt som mulig.  
Opplaget er for tiden 1300.
 
Etter den gode mottakelsen jubileumskalenderen fikk da 
den kom ut første gang i 2019, bestemte styret at AMK vil 
fortsette å gi ut slik kalender årlig så lenge vi kan få dekket 
utgiftene til trykking av denne ved annonser. Kalenderen 
følger Fjærbladets julenummer til alle medlemmer.

Det er fortsatt sterkt ønskelig at medlemmene oppgir  
sin epost-adresse til vårt register. Likeså er vi svært  
takknemlige for å få tilsendt adresseendringer når dette 
er aktuelt. Det koster faktisk klubben tusenvis av kroner 
hvert år å ettersende Fjærblad til medlemmer som ikke har 
brydd seg om å sende adresseendringer. Styret har nå 
bestemt at blad som kommer i retur fra Posten ikke skal 
ettersendes, og dette vil bli praktisert fra og med blad  
nr. 1 i 2023.

Hjemmesiden på Internett
Det ble i 2015 etablert ny hjemmeside på Internett, hvor 
det allerede er ganske stor trafikk. Ett av våre medlemmer 
har ansvaret for den tekniske delen av driften av hjemme- 
siden, og den er nå blitt et meget godt redskap for  
informasjon. AMK er også representert med egen  
klubbside på Facebook, med nesten 2000 følgere  
pr. nyttår. 

Grasrotandel
Norsk Tipping har innført et opplegg som gir tippepenger 
direkte til den enkelte klubb, basert på at interesserte 
registrerer klubben som sitt valg på tippekortet. Den valgte 
klubben har fått 5 % av det beløp det tippes for, men  
dette er nå øket til 7 %.

AMK kom med i ordningen i august 2009 og det er nå blitt 
75 personer som støtter AMK med Grasrotandelen. Dette 
er en grei og arbeidsfri ekstrainntekt og styret håper at 
enda flere av medlemmene vil melde seg på denne  
ordningen fremover. Fra august 2009 og ut 2022 har  
klubben totalt fått over 200.000 kr. fra Grasrotandelen.

Styret synes det er beklagelig at ikke mer enn 83 av 
klubbens nesten tusen medlemmer slutter opp om dette, 
og oppfordrer flere til å gjøre AMK til sitt Grasrotprosjekt. 
Samtidig vil styret takke de 83 som gir klubben et ekstra 
godt økonomisk løft.

Forsikring
Fra 1. januar 2018 har som kjent IF overtatt driften av LMK 
forsikring. AMK er blitt tildelt en egen kontaktperson for 
vår klubb, og han sitter hos IF i Arendal og har vært med 
på flere av våre møter allerede. Styret anbefalte etter en 
helhetsvurdering medlemmene om å overføre sin veteran-
forsikring til IF, som nå er det eneste selskapet som leverer 
LMK Forsikring slik vi kjenner den gjennom mange år. 

Vi har fått vite at AMK er den klubben hvor flest medlem-
mer støtter opp om LMK Forsikring gjennom IF, og det 
føler vi nok at vi kan være litt stolte av. Samarbeidet med 
vår kontaktperson er aldeles utmerket. I tillegg til den  
rimelige veteranforsikringen får kunder i LMK Forsikring 
ekstra rabatter på sine eventuelle øvrige forsikringer i IF, 
så det kan være tale om betydelige besparelser for den 
enkelte.

Styret er imidlertid fortsatt litt forundret over at det er 
såpass mange av våre medlemmer som ikke benytter seg 
av dette tilbudet i det hele tatt, og vil arbeide videre for å 
informere enda bedre om LMK-forsikringens store fordeler 
og lave priser.

Medlemmer
AMK hadde ved årsskiftet 973 medlemmer. Vi har fått en 
del nye medlemmer også i 2022, men en del medlemmer 
er også strøket, dessverre mange på grunn av dødsfall.

Styret håper at AMK får enda flere medlemmer, både 
yngre og eldre, i årene som kommer. Det finnes mange ve-
teraneiere på Sørlandet som ikke er medlemmer i klubben, 
men som likevel deltar på våre arrangementer. Det er et 
mål for styret å få flest mulig av disse til å tegne seg som 
medlemmer i AMK. Det er også et prioritert mål for styret 
å forsøke å engasjere flere unge veteraneiere i klubbens 
arbeid.

Mange av medlemmene i AMK har i årevis trofast stilt  
opp som medhjelpere og funksjonærer ved klubbens  
arrangementer. At de samme personene blir spurt  
gjentatte ganger, må sees på som en kompliment for vel 
utført jobb. En hjertelig takk til alle villige hjelpere! Men det 
er alltid plass til flere, og alle hjelpende hender, føtter og 
hoder er til enhver tid svært velkomne!

Styret vil igjen oppfordre medlemmene til å komme med 
forslag og innspill til nye eller eksisterende aktiviteter, og  
til aktuelle temaer for våre medlemsmøter.

Styret vil med dette takke for året som er gått og ser 
frem til enda mer hygge med veteranhobbyen i 2023 
enn det vi har fått til i 2022. 
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Drift Inntekter Utgifter

Salg av diverse materiell 19.831,98   
Annonseinntekt Fjærbladet + kalender 36.600,00
Refusjon Mercedesklubben Fjærbladet 16.557,00   
Grasrotandelen/Norsk Tipping  31.695,49     
Refusjon av merverdiavgift  for 2021 56.545,00     
Arrangementsinntekter 216.071,23
Medlemskontingent 368.249,00   
Renteinntekter 1.795,00        
          
Arrangementsutgifter  133.517,02
Innkjøp av materiell og rekvisita  12.601,88 
Utgiftsdekning til styret  31.500,00
Diverse godtgjørelser og utgiftsdekninger  60.000,00
Regnskapsførsel  6.000,00 
Reklame- og internettkostnader  18.907,00 
Trykkeriutgifter  153.180,00
Portoutgifter  95.093,46
Møteutgifter  16.083,30
Telefonutgifter (SMS) m.v.  63.906,11
Reisegodtgjørelse LMK-møter  0,00
Gaver og premier  30.275,00
Kontingent til LMK  25.400,00 
Forsikringer   4.229,00
Bankgebyrer   215,00
    
Overskudd 2021   96.436,93    
 
  747.344,70 747.344,70   
   
  
Balanse

Til gode Grasrotandelen pr. 31.12.22 10.620,00  
Bankinnskudd 595.666,79   
 
Egenkapital  606.286,79   
 

Regnskapsoversikt 2022

Geografisk fordeling i AMK

Kristiansand 297 (34)
Lindesnes   85 (4)
Arendal   80 (2) 
Vennesla 70 (8)
Lyngdal 70 (4) 
Grimstad 53 (5) 
Kvinesdal 44  
Farsund 32 (2) 
Flekkefjord 25
Sirdal 23 (3) 
Valle 21 
Birkenes 21
Froland 20 (1)
Lillesand 18 (1)  
Hægebostad 15 (1)
Tvedestrand 13
Bygland 12
Evje og Hornnes   11 (1)  
Vegårshei 8
Åmli 7 
Iveland 9   
Åseral  6   
Gjerstad 6  
Risør 4 (1)  
Bykle 2   
  
     
Resten av Norge   19 (1)
Utlandet 1   
 

Totalt:        972 (69)

Tallene i parentes gjelder husstandsmedlemmer
som en del av totalsummen.
 
Kvinnelige hovedmedlemmer:  34 stk.
Kvinnelige husstandsmedlemmer: 40 stk.

Grasrotandelen
Norsk Tipping

2009 6.900
2010 7.846
2011 9.068
2012 11.736
2013 12.328
2014 13.320
2015 12.486
2016 13.768
2017 13.303
2018 23.219
2019 24.661
2020 28.223
2021 30.009
2022 31.695

Totalt 238.562

Refusjon av merverdiavgift

2003 6.512
2004 8.595
2005 7.232
2006 9.757
2007 10.956
2008 9.903
2009 7.596
2010 10.789
2011 15.651
2012 25.552
2013 39.818
2014 31.695
2015 31.922
2016 36.170
2017 28.548
2018 39.431
2019 40.829
2020 42.414
2021 56.545

Totalt 459.825

04.01.2023
Bernt Erik Olsen

kasserer

Revidert og godkjent 25.01.2023

Arne Øydna       Ånund Lunde
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Årsmøte i Opel-registeret Sørlandet
Den landsdekkende klubben Opel-registeret har sin egen 
avdeling i Agder. Her er mange av medlemmene også 
medlemmer i AMK, og Fjærbladet avla et lite besøk på 
avdelingens årsmøte i slutten av januar. Ikke veldig mange 
fremmøtte, men det skyldes nok både vær og føre og ikke 
minst at møtet var lagt på en søndag ettermiddag. Men vi 
hadde det veldig hyggelig og vi i AMK håper på et enda 
bedre samarbeid med denne lokalavdelingen på samme 
måte som vi har det med Mercedes-Benz-klubben i Agder.

Hyggelig januarmøte

Årets første møte i Kristiansand ble holdt allerede første 
uka i januar. Vi samlet da rundt 30 medlemmer i Oddernes 
Menighetshus, hvor Olav Breen viste bilder og fortalte fra 
turer vi har hatt med AMK og Risdal Touring hvor han har 
vært reiseleder.
 

Foredraget ble mottatt med stor interesse, og nesten like 
stor interesse vakte bløtkaka som det ikke var mye igjen  
av da møtet var slutt!

Et hyggelig møte – vi kunne gjerne vært enda flere!
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Eit julepynta lokale står klart og tek i mot dei påmeldte til 
juleavslutning for avdeling Vest i Agder Motorhistoriske 
Klubb. Det er i Lyngdal hos Lindland Maskin sitt museum 
og selskapslokale. Me har vore her mange gonger før, 
men på grunn av Jan Arvid Lindland sin bortgang, og 
korona, har det vore pause sidan 2019. I år har me så fått 
lov å halda julebordet her igjen, det er veldig hyggeleg. 
Denne gongen samlast me rundt småbord i staden for før 
langbord, og jammen blei det ikkje plass til nokre ekstra 
gjester på den måten!

Her er folk frå Sirdal og Åseral i nord til Lista i sør, frå Moi  
i vest til Mandal i aust, mest 60 i alt. Mange kjente ansikt, 
og nokre nye, det er hyggeleg.

Olav Hægeland ønsker alle velkommen. Han kallar fram 
Roar Lindland, son til Jan Arvid, takkar så mykje for  
gjestfriheten og gjev han ein blomst, og bed han fortelja 
litt. Roar tek eit lite tilbakeblikk, og snakkar litt om framtida. 

Han meiner han ikkje kan matche sin far i å fortelja historier 
og vitsar, men vil gjera så godt han kan. Han tykker gildt 
om å ha klubben her, og blir med oss heile kvelden.  
Også hans mor, Torhild Marie Lindland er med oss, det 
er fint. Lindland seier at interesserte kan ta kontakt elles 
i året og gjera avtale om å få sjå i museet, han ønsker eit 
levande museum.

Me pleier å ha litt sang og musikk på jule-tilstellingane, og 
rett som det er tek Andreas fram trekkspelet, da blir det 
svung på allsangen. Harald Eide og Olav Nilsen fortel kvar 
si muntre historie, så folk får le litt. Og så, plutseleg går 
låvedørene opp, og inn kjem det folk ventar mest på: varm 
julemat fra Lyngdal Inn.

Ribbe, rødkål, poteter, sprø svor og saus. Folk får ein god 
porsjon på sin tallerken, set seg ned og kosar seg masse. 
Det er god stemning frå før, og nå blir han enda betre. 
Dessert blir det òg: is og kaffe, kan ein ha det betre?

Triveleg julebord hos Lindland

Julemøte i Kristiansand
Det er ikke fullt så stor kamp om plassene på julemøtet  
i Kristiansand som det er i Lyngdal og i Froland. Men vi 
som møttes til julemøte hjemme hos Oddvar Iveland i hans 
flotte uthus/garasje i begynnelsen av desember, hadde  
det i alle fall veldig hyggelig.

Nydelig mat var det, og svært god stemning med latter  
og glede over det hele. Og etter desserten fikk vi sannelig 
en tur ut i verkstedet til Oddvar også!

Vi takker Oddvar for gjestfriheten!

Torstein og Jan passar tida, dei har utlodning på  
programmet, og set i gang loddsalget, som går unna. 
Øystein Klev tek nå ordet, han skuldar ei bedrift i Mandal: 
Verktøy og Maskin A/S, å reklamere noko for dei, da den 
verksemda har sponsa utlodninga med fine gevinstar som 
småverktøy og bilrekvisita av ymse slag, og dessutan har 
all slags verktøy til salgs og har hyggeleg og hjelpsam 
betjening.

Også fleire medlemmer har kome med gevinstar, som  
små dreide bollar m m. Hovudgevinsten er Dyrsku-tønna, 
som Emil Visdal lagar kvart år på Dyrskue. Julestjernene 
som pyntar borda bli trekt først, så går det greit unna, 

slag i slag, til slutt er det berre tønna igjen. Det blir Torgny 
Sinnes som vinn den i år, gratulerer!

Det lid på kvelden, me samlar oss om sangen «Nå tennes 
tusen julelys». Olav takkar av, det offisielle programmet  
er over, men det er høve til å gå rundt og sjå seg om, og 
Roar vil låse opp bygget der anleggs-maskinane står. 
Komiteen og alle som har bidratt på noko vis, får ein god 
applaus. Takk igjen for nok eit hyggeleg julebord hos  
Lindland! God jul til alle!

Turid
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Siste onsdagstur i 2022

Referat fra styremøte 9. januar 2023

1. Forrige referat 
Ingen kommentar.  
 
2. Dagens saker  
 
Birkelandsmarkedet er kommentert på forrige møte, men 
det ble tilføyd denne gang at selv om arealet var begren-
set i år, ble løsningen god og konseptet kan fungere godt 
neste år også.  
 
Medlemsmøter. Vi har et medlemsmøte dagen etter dette 
styremøtet der det blir vist bilder og film fra turer.  
 
Tirsdag 17.01. skal det ut fra møtekalenderen være 
medlemsmøte i øst. Inge sjekker på muligheter for å holde 
dette helt i øst i fylket. 
 
Julemøte i sentrum. Dette ble gjennomført på en veldig fin 
måte hos Oddvar. Alle som deltok, var svært fornøyde og 
de som ikke deltok, kan angre. All ære til Oddvar for hans 
gjestfrihet og et flott arrangement i en stilig garasje.  

26. oktober går siste onsdagstur i år i regi av AMK-vest. 
Som vanlig er det samling ved Lyngdal kirke med avgang 
kl. 18.00. Da det er senhøstes, og flere har parkert  
veteranbilen for vinteren er det en lett blanding av  
veteranbiler og «vanlige» biler. Det er i alt ca. 40 personer 
som deltar. Turen går til Tredal Tilhengerfabrikk ved  
Vigeland i Lindesnes kommune.

Her blir vi tatt imot av teknisk sjef Per Nodevik og  
Holmesland. Begge har rundt 40 års fartstid i selskapet. 
Vi blir vist rundt i hele fabrikken. Først til lager av råvarer, 
videre til produksjonslokalene hvor tilhengerrammene først 
blir kappet til og sveist sammen i bukker for de forskjellige 
typer hengere. Så blir rammene sendt ut fra fabrikken 

for galvanisering. Neste post er monteringshallen med 
tilhørende lager av alt fra skruer og muttere til aksler og 
bremsedeler. 

Så blir vi geleidet gjennom butikken som inneholder alt av 
utstyr og reservedeler til tilhengerne. Etter omvisningen 
går turen opp i andre etasje hvor det er utstilt gamle aksler 
og tilhengere, før vi entrer spiserommet. Her blir  
det servert nydelig kringle og boller, med kaffe og brus 
til. Så avsluttes det hele med at Per Nodevik går gjennom 
hele historien til fabrikken. Det ble igjen en vellykket tur, 
og takk for turen til alle deltakere.

Øystein Klev

Historien til Tredal A/S

Bedriften ble startet i 1895 av Olav Tredal. Den hette 
da Olav Tredal Hjulfabrikk, og begynte i 2.etg. i  
våningshuset, og det ble produsert spilehjul til diverse 
hestevogner.

I 1912 ble det bygd nytt verksted (ble revet i 2002) ved  
bekken. Det ble da benyttet vannkraft med fossekall og  
reimer som drev maskinene. I 1919 kom elektromotor  
parallelt med vannkraft.

I 1912 (og helt fram til 1976) drev de også med lik- 
kisteproduksjon. 1920-30 årene ble vanskelige. Da 
bilen for alvor kom på markedet ble behovet for trehjul 
mindre, og generelt harde tider. Det ble da startet opp 
med pelsdyr for å spe på inntekta. 

Når krigen startet i Europa i 1939 bestilte Forsvaret  
40 par hjul, og siste levering av disse var 9. april 1940.

Olav Tredal døde i 1944 og Bjarne (sønnen) overtok 
som daglig leder. Han hadde allerede jobbet lenge i 
bedriften og var meget dyktig. På denne tiden begynte 
de å lage Sulky (frem til 1965). Etter krigen startet  

I samarbeid med:

Noen kjøretøy trenger 
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Velg  
LMK-FORSIKRING

Med LMK-forsikring får du helt enkelt Norges beste forsikring 
for motorhistoriske kjøretøy.

Du får blant annet:  

  Spesialiserte skaderådgivere som gir deg et rettferdig og 
smidig skadeoppgjør

 Gode dekninger både på veien og hjemme under lagring

 Opptil 15 % på dine private forsikringer hos If

Vil du vite mer? 
RING OSS PÅ 21 49 24 00 ELLER BESØK IF.NO

Terminliste og kalender. Kalenderen for 2023 er nå sendt 
ut. Terminlisten er klar. 
 
Regnskapet viser et behagelig positivt resultat og er klar 
for presentasjon på årsmøtet. 
 
Styret ønsker at det åpnes for innlegg på styrets face-
book-side slik at det blir et mer levende  
medium. Forslaget er at det åpnes for  
medlemmer å poste meldinger. Dette kan  
også tjene som kilde for mer utfyllende artikler  
i Fjærbladet.  
 
Dette styremøtet var i garasjeanlegget til Inge der familien 
serverte nydelig julemat. En stor takk fra styret for bevert-
ningen.  
 
3. Eventuelt 
Det ble luftet alternative forslag til årets  
hovedløp. Dette må følges opp videre slik at  
det munner ut i en konkret plan.

støping av aluminiumsfelger med dekk og slanger først 
og fremst for landbruket.

I 1951 skiftet de navn til Tredal Hjulfabrikk. De begynte 
da også å forhandle Briston dekk. Så i slutten av 
50-årene begynte produksjonen av påhengsvogn, som 
har vart fram til i dag og sannsynligvis en god stund til. 
De var også først i Norge med produksjon av  
båthengere.

I 1968 skiftet de igjen navn, A/S Tredalhjul. I 1975 (til 
1983) hadde de en avdeling på Bygland. I 1976  
overtar 3. generasjon, Olav Tredal (fram til 2004).

1995 blir navnet Tredal A/S.  Fra 2004 overtar en  
utenforstående den daglige ledelsen, nemlig Sverre 
Langseth, som er der den dag i dag. Bedriften er 
kjent for å ha en svært stabil arbeidstokk, hvor flinke 
og praktiske hender blir foretrukket fremfor en masse 
papirer. Det produseres nå ca. 1200 tilhengere i året, 
hele spekteret av vare-, bil- og båthengere, til spesial-
lagte hengere. De har ca. 40 ansatte.
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Gumpens Auto Vest as
www.gav.no - tlf. 24 03 48 00

SALMAKERVERKSTED
KARL V. SØRENSEN

Bil, båt, møbler, div.

Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf. 908 88 834

LANTZ AUTO A/S
4735 EVJE

AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED

NAF - VIKING
Kranvognservice Dag & Natt - Leiebil
Mobil: 95 19 50 00  Tlf: 37 93 03 01

Det beste utvalget
av slitedeler til din bil!

Velkommen

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Vi ønsker de nye  
medlemmene i AMK  
hjertelig velkommen!

Roar Lindland, Lyngdal

Odd Magne Røstad, Lindesnes

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

LÅS – BESLAG – NØKLER –  
LÅSSYSTEMER – POSTKASSER

NØKKEL TIL VETERANBIL?
SPØR OSS!

Agder Allé 4, 4631 Kristiansand
t: 38 09 19 00

systemlaas.no – post@systemlaas.no

Følgende artikler kan  
vi selge:

Piquet-skjorte i svart, blå eller hvit 
med logo, str. M, L, XL og XXL i 
alle farger, koster kr. 150 pr. stk. 
100 % bomull og god kvalitet! 
 
Kaffekrusene leveres i hvitt eller 
svart, med lokk, og koster kr. 100 
pr. stk. levert i gaveeske.  
God presangidé til svigermor? 
 
Nye klistremerker med logo koster 
kr. 15 pr. stk. 
 
AMK-caps (se bildet), leveres kun 
i svart, kr. 50 pr. stk. 
 
Grillmerke med logo, emalje,  
koster som før kr. 100 pr. stk. 
 
AMK-pin har vi noen få igjen av, 
disse koster kr. 30 pr. stk.

Alt kan bestilles hos Fjærbladets 
redaktør eller kjøpes på noen av 
klubbens arrangementer.  
 
Innkjøp over kr. 300 leveres  
fraktfritt, ellers kommer porto  
i tillegg. 

Det vedlegges giro i pakken  
(trenger ikke forhåndsbetales).

Klubbartikler

BENT SALMAKER har lang erfaring 
med interiør i bil, bobil og camping-
vogner og båt. Kalesjer, omtrekking 
og reparasjon av møbler.

BENT SALMAKER
Birkedalsveien 33, Søgne
Tel. 974 17 002
drift@bentsalmaker.no

Arbeid utføres
Sandblåsing utføres raskt og rimelig 

til veteranpriser. 
Roy, tlf. 918 66 805

Støtt AMK  
når du tipper!

AMK er tilknyttet  
Grasrotandelen hos 

Norsk Tipping. 

Det betyr at alle som vil støtte 
AMK kan bestemme at 5% av 

det han/hun tipper for,  
blir overført vår klubb fra  

Norsk Tipping.

Gi beskjed om at du vil støtte 
AMK med grasrotandelen  

når du skal tippe neste gang.  
Hvis det blir spørsmål om  
klubbens nummer, kan du  

oppgi 990 938 873. 
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I skrivende stund er det bare en uke igjen til avreise til 
turen vår sammen med AMK til bilmessen i Bremen. De 
fleste kjente deleforhandlerne har meldt sin ankomst til 
messen, og selv har jeg laget liste over det jeg trenger. 
Disse turene er like mye sosiale begivenheter hvor man 
knytter kontakt med andre som har samme bilinteresse 
som seg selv.

Mens bilene er til vinterlagring så er planleggingen av 
sesongens arrangementer kommet i gang. Noen av 
klubbens medlemmer har tatt tak i det etter hvert årlige 
cabriolettreffet som i år som i fjor er planlagt å bli avholdt 
på Hotell Utsikten i Kvinesdal. 

Likeledes er invitasjon til W123, W124, W201 og W202 
-treffet som skal avholdes på Nostalgilåven på Eiken 
lørdag 20 .mai fra kl 1100 til 1500 sendt ut i form av et 
Facebook-arrangement. Det ligger på Facebooksiden til 
vår avdeling. Sett av dagen til å komme til Nostalgilåven 
uansett hva slags Mercedes-Benz du måtte kjøre.

Erfaringsmessig kommer det mange unge med sine flotte 
biler, og det er viktig at vi stiller opp og heier på dem.  
Man trenger ikke være medlem i klubben for å ta turen til 
Nostalgilåven denne dagen. 

Det er kanskje slik at man får størst interesse av biler man 
hadde et forhold til i barndommen. Av disse her nevnte 
biltyper finnes det veldig mange, skal man tro de mange 
Facebookgruppene som finnes. Derfor er det spennende  
å se hvor mange som kommer. 

Av andre større arrangementer i år så er det Stjerneløp i 
Bø i Telemark i slutten av mai. 

Hvis noen har ideer til alt fra kjøreturer til bedriftsbesøk  
så ta kontakt med noen av oss i styret. Følg ellers med  
på den oppdaterte arrangementsoversikten vår på  
mercedesklubben.no der du finner alle arrangementene til 
klubben. 

Sverre Monsen
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Mobile Sørlandsparken
Skibåsen 2, 4636 Kristiansand S • Telefon: 38 05 87 00 • sorlandsparken@mobile.no • www.mobile.no

Stort utvalg av nye  
og brukte biler

Eget bakeri  
i butikken

Stort karosseri- og  
serviceverksted

Mobile Sørlandsparken

Hos oss finner du over 100 bruktbiler på lager og byens  
desidert største utvalg av leveringsklare nye elbiler

Sjekk utvalget på mobile.no

velkommen til

Citroën DS Honda Hyundai Mazda


