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Hei alle sammen!
Nå håper vi på en god sommer 
med mye pent vær (så kan det 
heller regne nattestider). Noen av 
våre arrangementer er allerede 
unnagjort med godt fremmøte  
og mye fint å se på. Men det er 
fortsatt mange muligheter for å 
være med på spennende ting, 

bare les i dette bladet så skal du se!

Dessverre har styret blitt nødt til å kansellere det årlige 
Hovedløpet, siden det viste seg svært vanskelig, for  
ikke å si umulig, å få noen frivillige til å hjelpe til med 
arrangementet. Det er jo veldig greit å ha med lokalkjente 
medlemmer når et løp skal legges opp, men selv etter å 
ha sendt ut 34 – trettifire – henvendelser på mail til  
aktuelle medlemmer, fikk vi ikke så mye som en eneste 
frivillig hjelper.

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN

Det er trist, med over ett tusen medlemmer, at ikke vi kan 
håpe på litt innsats. Men heldigvis er det ikke alltid slik! 
Om enn det trenges en del mas for å få hjelp også på  
Birkelandsmarkedet, så ordner det seg alltid. Og når vi 
skal arrangere Hovedløp igjen til neste år (håper jeg) –  
da kan det være at det er noen flere som gjerne vil være 
med på å legge forholdene til rette.

Vel er det moro å kjøre løp, men det er sannelig også 
moro å være med i kulissene og bidra til at andre får  
en god opplevelse …

Fortsatt god sommer, alle sammen!

Beste hilsen
Bernt Erik

Juni: 
11.  Kvinesdalsturen 
17. Norgesløpet (Kongsberg)

Juli:
16. Veteranbiltreff i Åseral
22. Setesdalstreffet

September:
12. Medlemsmøte sentrum
19. Medlemsmøte øst
27. Medlemsmøte vest

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

November:
14. Medlemsmøte sentrum
21. Julemøte øst
29. Julemøte vest

Julemøte sentrum i begynnelsen av desember, 
dato ikke fastsatt ennå.

Styret tar forbehold om at datoer kan endres eller  
fjernes ved behov.
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Å bli medlem i AMK er en enkel sak! Innmelding må 
inneholde navn, adresse, telefon og eventuelt  
e-postadresse, og sendes til kassereren.  
Den kan sendes i posten til kassererens adresse:  
Astrids vei 22, 4633 Kristiansand.  
Den kan sendes på e-post på adressen:  
berneol@online.no eller amk@lmk.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

Fjærbladets mangeårige korrespondent i Aust ønsker å 
redusere sitt engasjement i Fjærbladet og har derfor bedt 
om avløsning fra ”jobben” som fast korrespondent i Aust.  
Vi søker derfor etter en person som kan erstatte ham.

Oppgaven er først og fremst å referere fra møter og 
treff i de østlige regionene av Sørlandet, eventuelt  
også andre referatoppgaver etter avtale med  
redaktøren. I tillegg er det svært populært dersom  
korrespondenten på eget initiativ lager noen artikler  
av interesse for medlemsstokken i AMK.
Noen lønn å snakke om er det ikke, men det utbetales 
et årlig beløp til dekning av påløpte utgifter (som da  
ikke trenger dokumenteres siden utbetalingen er et  
fast beløp). I tillegg stiller klubben et godt digitalt  
kamera til rådighet for korrespondenten.

Dette er en glimrende mulighet til å bli godt kjent med 
medlemmene i AMK og alt som skjer i miljøet!
Interesserte bes henvende seg direkte til Fjærbladets 
redaktør, Bernt Erik Olsen, fortrinnsvis på epost:  
berneol@online.no
Vi venter i spenning!

Stilling ledig!

AMK Vest arrangerer også i vår noen onsdagsturer. 
Her er selvfølgelig alle AMKere hjertelig velkommen, 
enten de bor i øst, vest eller sentrum!

Onsdag 31. mai går turen til Gokartbanen på Lista, 
avgang kl. 18.00.
Onsdag 14. juni drar vi til Treskofabrikken på Moi, 
avgang kl. 17.30.
Avgang for alle turene går fra parkeringsplassen ved 
Lyngdal kirke, vis à vis prestegården. Velkommen!

Onsdagsturer i vest

Sundag 16. juli er det veteranbiltreff i Åseral. Vi i  
komiteen for veteranbildagen, ser veldig fram til at de 
med og utan veteranbiler, kjem. Vi ønsker det skal bli 
ein flott og fin dag for alle som kjem til Åseral.
Sundagen startar som vanleg med gudsteneste i 
Åseral kyrkje kl. 11.00  og prest er Anders Mathias 
Larsen. Reidar Skaaland sit ved orgelet, det vert  
song av Siri Marit Aasland,  Espen Egeland spiller 
trombone, og det vert og sang av koret «Frelste 
syndere» frå Evje. Offer.  Etter gudstenesta er det 
kyrkjekaffi på kyrkjebakken. På Minne er det bygde- 
utstilling. Hægebostad trekkspillklubb kjem og spelar 
der. Veteranbussen pendler mellom skulen/fleirbruks-
hallen og Minne. I fleirbrukshallen held antikk/samlar/
salgsmessa til, denne messa er ope både laurdag og 
sundag frå kl. 11.00 til kl. 17.00. Det vert sal av mat 
på fleirbrukshallen, Rådhuset, Lordestova og Minne.
Vi ønsker alle hjarteleg velkomen til Åseral.

Veteranbiltreff i Åseral 2017
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Spennende  
saker…
I august skjer det litt av 
hvert i Agder!

LMK-stafetten, som skal øke opp-
merksomheten omkring veteran- 
kjøretøybevegelsen, har blant 
annet en trasé som går fra Bergen 
til Stavanger til Kristiansand til 
Arendal og videre østover. Dette 
blir i første halvdel av august, og 
det er da veldig ønskelig at mange 
av medlemmene i AMK stiller opp 
et sted og kjører med stafetten et 
stykke.

I dette nummer av Fjærbladet står 
det en annonse om stafetten, og 
det er der oppgitt en side på nettet 
hvor interesserte kan gå inn og 
orientere seg.

I neste utgave av Fjærbladet, som 
kommer ut i slutten av juli, vil vi 
orientere nærmere om ruta som 
stafetten skal følge, tilnærmede 
tidspunkter for hvor stafetten passe-
rer de enkelte stedene langs E 18 
og E 39, og hvor stafetten skal ha 
opphold med utstilling av bilene.

Følg med i neste utgave!

NRK og NSB skal lage et TV-pro-
gram i tråd med «Hurtigruta minutt 
for minutt» med NSB, og dette toget 
kommer også til Sørlandet! Det skal 
etter det vi har fått opplyst skje i 
begynnelsen av august, og det skal 
være stopp på flere jernbane- 
stasjoner i Agder.

Vi husker jo alle fra Hurtigrute- 
programmet hvor festlig det var i de 
forskjellige havnene at veteranbil- 
folket hadde stilt opp på kaia.  
Det må vi da kunne få til også her?

Det kommer nærmere detaljer  
om dette i neste utgave av  
Fjærbladet. Følg med!

Vil du se på Vognmannen?
Lørdag 24. juni arrangerer Transporthistorisk Forening  
det kjente løpet «Vognmannen», og denne gangen går 
løpet på Agder! 

Det blir mange flotte lastebiler, busser og andre transportkjøretøy som skal 
delta, og det blir sikkert et flott syn på de sørlandske landeveier.

Starten går på Birkeland, fra Tollnes industriområde, fra kl. 10.00, og  
innkomsten er på samme sted. Men siden store biler tar mye plass kan  
det være kjekt for tilskuerne å finne seg et annet sted for å se på bilene, 
og derfor vil vi her referere løypa for løpet slik at folk kan finne seg en grei 
plass å stå, enten langs løypa eller ved en av de fire postene underveis.

Starten går altså fra Birkeland og turen går da mot Lillesand, med første 
post på Storemyr Øst rett nord for Lillesand. Videre til Lillesand og inn på 
den gamle E-18 (rv. 420) frem til Vallesverd, hvor post 2 befinner seg på 
tomta til Høvåg Motorsenter (Høvåg Vertshus).

Fra Motorsenteret går ferden tilbake til avkjørselen til Høvåg og inn Høvåg-
veien (rv. 401). (God stor parkeringsplass i krysset der, og sjanse til å se 
bilene to ganger, både når de kjører opp bakken til Motorsenteret, og når 
de kommer ned igjen) Så går turen rett gjennom Høvåg og Randesund  
på rv. 401 til Rona, deretter inn på E-18 et kort stykke, og avkjøring ved 
Timeneskrysset. Post 3 befinner seg hos Peter Løvaas på Lauvåsen  
(kjør opp Lauvåsen Hovedvei og til venstre Silurveien).

Fra Lauvåsen kjører deltakerne rv. 41 over Hamresanden og mot Birkeland, 
men tar av rett før Boen bro og kjører mot Foss. På Rugsland blir post 4 å 
finne, og derfra går ferden til Birkeland og til mål på Tollnes Industriområde, 
samme sted som løpet startet fra.

Vel møtt til interesserte tilskuere!

Strålende innsats i øst
Styret i AMK hadde et lite problem, siden det ikke er noen fra helt øst i  
Agder i styret lenger. Det har jo vært styremedlemmene som har hatt  
ansvaret for møtene i øst.

Men ingen problemer uten en løsning! Martin Westvik og et par av de  
andre AMK-medlemmene i Arendalsdistriktet stilte frivillig opp som  
møtearrangører og har til nå gjort det svært flott på to møter, med  
henholdsvis mer enn 50 og mer enn 40 til stede.

Dessverre har ikke Fjærbladet fått noen referater eller bilder fra disse  
møtene, siden korrespondenten i øst har «pensjonert» seg og det ikke er 
kommet inn noen søknader på stillingen (ennå) … Dette beklager  
redaktøren sterkt, og vil forsøke å ta grep for å få noen referater også fra 
Arendal igjen når høsten kommer.

Men så langt – takk og takk igjen til Martin og de andre.  
Det er slike medlemmer vi trenger!

Medlemsmøte i Lyngdal, 29. mars
Godt og vel 30 personar er samla til møte, Olav Hægeland 
ønsker velkommen, spesielt til Trond Rane, som har kome 
like frå Arendal, og skal undervise oss i brannvern og 
brannsløkking.

Torstein Knutsen vil og halde eit innlegg om DAB.  
Men først får me ein presentasjon av ein mann som ikkje 
har vore her før, det er Øystein Hauan, Kvås, som likar å 
mekke på ein veteranbil i ledige stunder.

Neste gong det blir klubbmøte, er det vårmønstringa 
hos Jan Bråtlund den 26.04.- og så er våren her og alle 
arrangementa som følger utover. Torstein orienterer litt frå 
styret, og gjer mellom anna kjent at Hovedløpet i år blir i 
Mandals-regionen.

Kveldens hovudprogram er foredraget ved Trond Rane.  
Han har vore i brannvesenet i ei årrekke, mellom anna ein 
lang periode ved Norges Brannskole, og veit det meste 
som har med brann å gjera. Han held eit godt, tanke-
vekkande og lærerikt innlegg om brannvern, og viser ein 
filmsnutt som viser alvoret, samt tid og temperatur under 
utvikling av ein brann.

Han tek for seg brannfeller, som me kanskje ikkje alltid 
tenkjer over. Likeså sløkningsmåtar:
i huset gjeld det mellom anna å ha eit tilstrekkeleg antal  
brannvarslarar, aviser eller ullteppe kan brukast i nokre 
tilfelle, ein husbrannslange tilkobla vatn tilgjengeleg for 
hånda er veldig god å ha, og så det anvendelege vesle 
sløknings-apparatet han viser, som inneheld skum,  
og som er utmerket godt egna både til bil og hus.

Ei anna viktig side av brannvern, er å halde brann- 
øvelser, slik at ein har prøvd ut og gjort erfaringer med 
dette. Innsatsen til Trond fører til godt salg av desse små, 
kjekke sløknings-apparata, noko alle er godt fornøgd med. 

Torstein held så et godt innlegg om DAB-radio i bil, med 
og uten adapter. Det gjeld type, pris, montering og bruk, 
og snart blir FM nettet sløkt, så da må me alle foreta oss 
eit eller anna innkjøp viss me vil vera «på lufta».  
Interessant, nyttig innlegg.

Stor takk til begge bidragsytarar!

Det blir kaffe og rundstykke, og som vanleg: god prat. 
Underteikna må nå forlata møtet, samværet blir mulegens 
avslutta med ein film. Takk for eit innhaldsrikt møte!

Turid
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Nye lokaler i sentrum!
AMKs nestformann Ånund Lunde har laget seg et «gutterom» og inviterte AMK til møte der i april. Og selv 

om vi også har andre greie lokaler, er det vel grunn til å tro at det blir flere besøk hos Lunde på Lund!

Bildene viser at dette er gjennomført, og nærmere 40 fremmøtte koste seg verre. Bernt Erik orienterte  
litt om EU-kontroller og bevaringsverdige kjøretøy etter de nye reglene, og det ble også litt snakk  

om LMK-forsikringen. Mange spørsmål og engasjerte innlegg fra salen var med på å gjøre dette til en 
interessant kveld. Litt mat ble det sannelig også tid til!

Vårmønstring 29. april
Også i år ble AMK sin vårmønstring en heller kjølig affære, 
dagen før fikk vi en påminnelse i form av snø om at det 
fortsatt er tidlig vår. En del jamret seg over den litt kalde 
vinden, men jeg overhørte en ganske klok uttalelse fra en 
av klubbens virkelige veteraner, som tydeligvis har vært 
ute en vinternatt før, som vi sier. På spørsmål om han frøs 
i den kalde vinden, svarte han at … nei … jeg fryser ikke, 
det er jo tross alt plussgrader, og dette været er jo  
meldt … og da kler jeg meg godt! Sant nok…

Etter hvert kom sola fram, skyene ble færre, og biler og 
folk ble flere, en nokså logisk utvikling … Også en del 
tohjulinger møtte opp i den kalde vinden, tøft! 

Kl.13 var det dags for utdeling av restaureringsplaketter. 
I vinter må aktiviteten ha vært stor, foran kafeen sto det 

parkert ganske mange biler som var kvalifisert til plakett. 
Ekstra stas er det når ungdom på 17 år satser på å 
restaurere sine egne veteranbiler! Det var også noen 
flere som var påmeldt, men som av en eller annen grunn 
meldte forfall. 

En fra Vegårshei hadde fortsatt 20 cm. snø foran garasjen, 
og da er det nok ikke lurt å friste skjebnen …  
på sommerdekk! 

Deltageremblemer ble også i år delt ut når folk forlot  
arenaen, en grei ordning. Bra oppslutning, en grei start  
på veteransesongen, nå er vi i gang!

Øyvind
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7 restaureringsplaketter utdelt
I forbindelse med Vårmønstringen ble det, tradisjonen tro, også delt ut restaureringsplaketter.  
Været – med snø i de indre bygder – gjorde at ikke alle de påmeldte kom til utdelingen, men de får jo  
en ny sjanse neste år sammen med de som ikke ble helt ferdige til årets utdeling.

AMs formann Håkon Omland delte ut de velfortjente plakettene til følgende:

Are Wang, Kristiansand, Austin A-55 pick-up, 1958
Arild Kvåle, Eiken, Volvo Duett pick-up, 1957
Jørgen Nygaard, Vennesla, Ford Escort Mk.II, 1979
Leif Nilsen, Arendal, Volkswagen 1300 S, 1973
Oddvar Bjerland, Kristiansand, Ford A, 1930
Reidar Wikstøl, Hægeland, Ford T, 1927
Toralv K. Birkeland, Hægebostad, Citroën 2 CV, 1984

Som vi ser var det et bredt utvalg både av biltyper og aldersgrupper. Men alle bilene var veldig flotte!

Fjærbladet gratulerer!

www.veteranbilmarked.no
Ett av AMKs unge og ivrige medlemmer, 
Notto Åsland fra Evje, har startet en ny 
nettside for kjøp og salg av veteranbiler, 
utstyr, deler og alt som følger med.  
Det er sikkert ikke bare biler, tohjulinger 
er også velkommen!

I prinsippet blir dette det samme som FINN og autoDB 
med flere, men fordelen med denne nettsiden er at 
den er helt gratis! Og slike initiativer bør vi vel slutte 
opp om, alle sammen?

Notto forteller at grunnen til at han startet opp denne 
siden, var at han hadde vanskelig for å finne deler 
til sin egen flotte Chrysler (se bildet) og dermed fikk 
idéen til å lage noe nytt.

I tillegg til nettsiden som har adresse som overskriften 
her, har han også etablert en side på Facebook.  

Her er mange AMKere allerede påmeldt som følgere, 
og det kan vi trygt anbefale andre Facebook-brukere 
også!

Fjærbladet gratulerer Notto med et flott initiativ  
og ønsker lykke til videre!
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Årets første onsdagstur i vest

Den første onsdagsturen i 2017 gikk av stabelen den  
10. mai. Farsunds- og Lyngdalsveteranane samlar seg på 
parkeringsplassen ved Lyngdal kyrkje, og kjører ut  
kl. 18.00 mot Vigeland. Der står Mandalsbilane og ventar, 
og så ber det oppover Audnedalen i ei lang kolonne.  
På eit tidspunkt tek rekka av mot venstre, for Vrålstad, 
som er målet, ligg på heia midt mellom Audnedalen og 
Lyngdalen. Vel framme blir me tatt vel i mot av Alf Rune 
Vrålstad og fru Turid. Han er snekker, ho kan kunsten å 
kitte opp gamle vindauge, saman arbeider dei mykje med 
restaurering av gamle hus, også for Riksantikvaren.  
Men Alf Rune har òg andre interessefelt, som motorar, 
veterankjøretøy m.m. Noko me snart skal få sjå og høyra. 
Olav Hægeland overrekker han emblemet fra AMK, og 
takkar for at me kunne få koma.

Så kan publikum gå rundt og sjå seg om i det trivelege 
tunet og dei mange bygningane. I eit bygg er det mange 
titals gamle, fine ved-omnar. Viss nokon har lyst å kjøpa 
ein slik, pussar Alf Rune han opp og set han heilt i stand. 
Me ser stasjonær-motorar, båtmotorar, ein flymotor og eit 
monster som viser seg å vera ein Rolls Royce-motor frå 
ein tanks, ikkje kvardagskost, akkurat! Denne blir sjølvsagt 
starta opp, då skyt han eld og svovel og brumminga er 

enorm, medan eksosen driv tjukk som skodde. Damene 
skvett tilbake, medan gubbane gliser godt i skjegget.
Alf Rune har ein kanon som han har laga sjølv, denne 
smeller han av, så her må ein rekne med litt av kvart.  
I ein garasje står veteranbilen deira, ein Oldsmobile.  
I ein annan står ein traktor: Super Dexta. Uthusbygningen, 
tidlegare låve og fjøs, er ombygd til snekkerverkstad og 
vindaugeverkstad. Her er sager og mangt slag verktøy.

Stasjonærmotoren «Nidaros» er produsert i Trondheim.  
Det var nokon som hadde teke med seg ein motor frå 
USA, ein «Waterloo Boy» og begynte å tjuv-produsere 
denne sjølv, frå 1910 til 1923. Dette var nok ikkje i henhold 
til lov og rett, så kom amerikanarane og reiste rettsak. 
«Nidaros» tapte, og dermed var det eventyret slutt.  
Men Alf Rune har altså sikra seg eit eksemplar, med  
produksjons-nummer 81.

Etter all denne framsyninga, byd Turid på kaffe og kaker 
på tunet. Det smakar godt i den kjølege kvelden.

Tusen takk til vertskapet for ein grei kveld!

Turid

SIKKERHETEN FØRST
SIKKERHETEN FØRST AS

RING ELLER SEND SMS TIL 412 11 572
E-MAIL: TRONDRANE@SIKKERHETENFORST.NO

I et bilfeste, montert
ved førerplassen,
er dette optimalt.
(I tillegg til pålagt
slokkemiddel, som
ligger i basagsje-
rommet).
Kr. 200,- inkl. feste.

USLÅELIGE PRISER:
Husbrannslange  kr. 505,-
Frityrslokker, 6l  kr. 1050,-
GuideLight (nattlys)  kr. 240,-
Sikkerhetsur  kr. 170,-
Langt skohirn for
test av røykvarsler  kr. 75,-
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Fin vårmønstring i vest, 26. april

Veteranbilane kjem rullande frå alle kantar, frå  Mandal og 
Finsland i aust, til Moi i vest, til sist 35 kjøretøy i talet, pluss 
ein god del vanlege bilar, og mykje folk samlar seg. Hei 
sann, der er det ein PV med lasteplan, det er eit uvanleg 
syn! Arild Kvåle, Eiken, er mannen bak den. Og elles er 
det bilar i mange årsklassar og av mange slag,- ei god 
breidde og mykje fint å sjå.

Då klokka er inne, klatrar Olav Hægeland opp på planen 
av sin kjære Commer, ønsker alle vel møtt og orienterer 
litt om vårens/sommarens program. Det blir mellom anna 
ein del onsdagsturar i Vest, det er Torstein Knutsen som 
styrer med dei.
 
Kveldens program er enkelt og greit: sosialt samvær,  
grilling, kaffe og lappekaker, og studie av kjøretøya.  

Reidun får roser og gode ord av Olav for gjestfrihet og 
steiking av ein haug med lappekaker, det er ho vel fortent! 
Snart blir grillen tent, folk kan setja seg inn i rommeleg og 
triveleg garasje, gode hjelparar kjem med kaffe, og det 
er tid for mat, og slå av ein prat med vener. Det er god 
steming, alle koser seg. (Den i fjor nybygde utedoen har 
nå fått god lås på innsida, så nå er alt perfekt)

Etter kvart vil nokon strekka på føtene, og går rundt og  
ser på bilane. Når det tek til å bli kaldt, begynner folk å 
reisa. Stor takk i år òg til Reidun og Jan for ein koseleg 
kveld!

Turid

Det er siste onsdag i april, og tid for vårmønstring hos Jan Bråtlund på Bjodland i Lyngdal.
Kvelden er fin, med solskin og relativt god temperatur.
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AMK Styremøter

Referat 07.03.2017

1. Forrige referat. Ingen kommentar. 

2. Kr. Himmelfartsturen. Det må opprettes en komité der 
AMK deltar med tre medlemmer. Inge Bråtlund og Tor Sigurd 
Skåre blir med i komitéen og de avtaler med et medlem til, fra 
øst. Inge kontakter Froland om dette.

3. Komiteer i gang på andre arrangementer.
Vognmannen: Gunnar Hamre og Inge Bråtlund er med  
i komiteen. I tillegg trengs en god del hjelpere. Det blir et 
stort arrangement.
Hovedløpet: Vi har til nå planlagt å kombinere Hovedløpet 
med Vognmannen, men i dette møtet ble det besluttet å dele 

det siden Vognmannen forventes å bli et stort arrangement 
alene. I stedet planlegges med Hovedløpet 5. august i  
Mandal og Marnardal. Oddvar Iveland, Aslak Berntsen, 
Håkon Omland og Bernt Erik Olsen danner komité. Bernt 
Erik sender et brev om dette til medlemmene i Mandal og 
Marnardal.

4. LMK-stafetten. Vi har hatt kontakt med Grimstad Motor-
veteraner om opplegget. Håkon Omland kontakter Kjell Ivar 
Søreng for å avtale koordinering.

5. Eventuelt
Sommertoget kommer til Nelaug 8. august og Marnardal 
9. august. I et senere nummer av Fjærbladet vil Bernt Erik 
orientere nærmere. Ånund holder kontakten med Travparken 
om Vårmønstringen, men trenger noen medhjelpere. Oddvar 
Iveland kommer med tilhengeren med utstyr. Bernt Erik har 
skaffet plaketter. Vi må også skaffe noen skilt for inndeling på 
oppstillingsplassen. Ånund og Bernt Erik har kontroll på med-
lemsmøtene i sentrum. Martin Westvik og et par medhjelpere 
har påtatt seg å arrangere de kommende to møtene i øst.

Referat 04.04.2017 

1. Forrige referat. Ingen kommentar.

2. Kr. Himmelfartsturen. Inge kontakter Froland om å få i 
gang en komité. 

3. Komiteer i gang på andre arrangementer.
Vognmannen: Programmet er under kontroll. Det må ut en 
melding om å få mobilisert litt flere personer. Det skal lages 
et lite program, en folder, som skal deles ut. Bernt Erik lager 
en kjørebeskrivelse etter samråd med Gunnar Hamre
Hovedløpet: Bernt Erik tar kontakt med medlemmer bosatt 
i Mandal om et komitémøte. Vi må komme i gang i løpet av 
mai. Vårmønstringen: Bernt Erik har kontroll på plaketter. 
Ånund har fått inn en medhjelper, flere trengs. 
Sommertoget: Vi tar inn mer info om dette i neste nummer. 
LMK-stafetten: Det skal være en skype-konferanse med 
andre deltakerklubber 5.april kl 21. Stafetten skal ha en stopp 
i Arendal under Arendals-uka der det planlegges et politisk 
budskap fra LMK på veteraninteressens vegne om  
eksempelvis etanol i bensin. Kvinesdalsturen: Turen er  
planlagt, men ikke helt i detalj ennå. Ifølge Torstein er alt 
under kontroll. 17.mai: Ånund har meldt at vi ikke er interes-
sert i å delta i 17. maitoget om vi kommer på slutten. Vi er nå 
lovt plass nr 19 og Ånund har antydet 20 biler. 6.juni: Vi må 
snakke med Amcar-klubben om opplegg. 
Setesdal-gruppa: Det er laget et opplegg med møter  
annenhver gang på Rysstad og Bygland. 

4. Eventuelt
Det er kommet opp spørsmål om godtgjøring for buss- 
transport under Rally Tronåsen sist sommer. Bussen sies å 
ha kjørt mer enn forutsatt for avtalt godtgjørelse. Inge skaffer 
en nærmere redegjørelse til neste styremøte.
Bernt Erik gjør klar vesker med effekter til øst og vest før 
vårmøtet. Inge plukker opp til vest på en av sine turer forbi 
Kristiansand.
Styremøte LMK: Håkon og Inge reiser. Det er noe turbulens  
i styret, så det forventes en del diskusjoner. Bernt Erik ordner 
med påmelding. 
Det ble litt diskusjon om å ta inn annonser i Fjærbladet om 
arrangementer som AMK ikke har noe med. Dette tas som 
sak på neste styremøte. Bernt Erik lager et utkast til  
retningslinjer innen det. 

Referat 09.05.2017 

1. Forrige referat. Ingen kommentar.

2. Kr. Himmelfartsturen. Tor Sigurd har meldt tilbake fra 
møte i Froland. Det er tatt lærdom av fjorårets problemer  
ang. kioskløsning. De kommer til å gjøre det på samme måte 
som på Delemarkedet på Birkeland med to store telt på  
asfaltparkeringsplassen. I tillegg hadde Porscheklubben 
meldt sin ankomst og de ville gjerne ha sin egen del av 
gressmatta. AMK-portalen bør plasseres så tidlig som mulig  
i innkjørelsen, like ved barnehagen. Ånund avtaler med  
Oddvar om å få utstyret fra AMK på plass.

3. Komiteer i gang på andre arrangementer.
Vognmannen: Vi har hatt et møte på Horisonten for en tid 
tilbake og da fikk Tor Sigurd oppgaven med å sørge for  
brosjyrer til deltagerne. Han hadde en kjapp tur innom 
trykkeriet her på Birkeland som stiller velvillig opp. På tirsdag 
var Tor Sigurd og Terje Goderstad på trykkeriet og fikk ordna 
brosjyrer. Terje Goderstad har nå arrangert alt sammen så 
det er nesten 100% klart til sankthanshelga når Tollnes  
invaderes av lastebiler. Gunnar Hamre og Bernt Erik skal 
kjøre opp løypa og skrive en veibeskrivelse. Vi sender en mail 
til Terje Goderstad, Gunnar Hamre og Tor Sigurd om hva som 
videre forventes av innsats fra AMK sin side.
Hovedløpet: Det har vært vanskelig å mobilisere innsats til 
dette løpet som var planlagt i Mandal. Det resulterer i at vi 
kansellerer hovedløpet i år og mobliserer sterkere neste år. 
LMK-stafetten: Vi jobber med å koordinere vår deltakelse 
sammen med Grimstad Motorveteraner.
Kvinesdalsturen: Turen er ferdig planlagt og går 11. juni.
17.mai: Bernt Erik sender ut en sms om oppstilling kl. 14.30 
ved Gimlehallen. AMK har fått plass 19 i toget. 

4. Eventuelt. Fra forrige styremøtet fikk Bernt Erik i oppdrag 
å lage et utkast til reningslinjer for annonsering i Fjærbladet. 
Hans utkast er: «Redaktøren for Fjærbladet gis fullmakt til  
å vurdere hvilke annonser for eksterne arrangementer som 
skal tas inn i bladet. Annonser for arrangementer som  
kolliderer med AMKs egne arrangementer bør unngås.  
Det forutsettes at annonsene leveres inn av AMK-medlemmer 
eller av klubber i LMK-systemet. Ved tvilstilfeller skal  
redaktøren konsultere formannen, eventuelt legge saken  
 frem for styret.»
Dette utkastet ble godkjent og vedtatt.
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Hos Tellef i Blødekjær …  
et eldorado for MC-interesserte!
De aller fleste av oss som i dag kjører rundt i veteranbiler, har nok i vår spede ungdom 
vært borte i en tohjuling av et eller annet slag, enten moped eller motorsykkel.  
Noen har klart å distansere seg helt fra dette, men ikke alle … Jeg for min del har ikke 
helt klart å glemme en mørk rød Tempo Swing 1957 modell. 

Enkelte har vært smarte 
nok til å ta vare på ting 
og tang, en av disse 
er utvilsomt Tellef! Han 
startet som læregutt hos 
Helgesens motorsykkel- 
verksted i 1964, og hadde 
etter dette 40 år i bransjen. Men allerede i 1963, mens han 
gikk i 7. klasse, kjøpte han sin første kjørbare motorsykkel, 
en Tempo Villiers 1956 modell! (se brev på bildet). Rundt 
1970 startet han opp for seg selv med Motor Teknikk, 
siden ble det mange butikker flere steder på Sørlandet, 
og han holdt dette gående helt til 2004. I tillegg til dette 
solgte han i en periode også biler, Alfa Romeo og Honda.
I dag er det tidligere butikklokalet igjen fullt av motor- 
sykler, men nå er ingenting til salgs. På døra henger det 
en lapp hvor det står: E åbner når e kommer, å  
stenger når e går. Du kan ringe meg på 957 55 529. 
Hilsen Tellef! 

Grei og fleksibel åpningstid! En annen grei ordning … står 
det ei sinkbøtte full av blomster utenfor, da er det åpent!
Inne er det masse sykler av ymse slag, de aller fleste 
modeller av Tempo, ja til og med en tråsykkel av merket 
Tempo! Det er masse japansk, både Honda, Kawasaki, 

Yamaha og Suzuki. 
Her er Jawa,  
Nimbus, Norton,  
Triumph, BMW og 

Harley. Nå er ikke alle 
Tellef sine, noen kamerater har sine klenodier 

stående her, noen kommer og noen går. Pr. i dag er det 
49 stk. Tellef har mye artig å fortelle: En liten Jawa moped 
har en litt spesiell historie. En dame kjøpte visstnok denne 
i 1959, og kjørte glad og fornøyd og ikke så lite stolt hjem  
til et gårdsbruk i nærheten av Farsund, med ny moped. 
Hennes brødre syntes dette var noe merkelige greier, og 
både hun og mopeden ble regelrett mobbet og utledd! 
Hun ble som naturlig er skikkelig fornærma, og dermed 
ble den hensatt i kjelleren, og der sto den til hennes  
barnebarn en vakker dag mange år senere arvet den … 
full av møkk, og med 39 km. på telleren! Men nå står den 
hos Tellef, og det blir neppe flere km. på denne?  
Ikke verst å bli pensjonert etter snaue fire mil!
Tellef har mye å fortelle, og er du i Arendal, se om  
sinkbøtta står på utsida eller ta en telefon til Tellef, her er 
det mye «snadder»! Mye motorsykler, mye fagkunnskap, 
og mye nostalgi!

Øyvind



22 23

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen!

Torleif Vinge, Moi
Melvin Bryggeså, Lyngdal

Terje Skaar, Kvinesdal
Odd Erling Aurebekk, Øvrebø

Ottar Løver, Lindesnes
Knut Olav Homme, Valle

Knut Sondre Homme, Valle
Spenser Syvertsen, Vanse

Melvin Ausdal, Farsund
Rune Strømsvåg, Kristiansand
Tom Kenneth Thorsø, Mandal

Velkommen tilbake til
Jan Helge Rørvik, His

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

Gumpens Auto Vest as
www.gav.no - tlf. 24 03 48 00

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

SALMAKERVERKSTED
KARL V. SØRENSEN

Bil, båt, møbler, div.

Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf. 38 19 80 20
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nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

Bilen er i god stand og er nå i daglig drift. 

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,-
Tøymerke med logo 30,-
Klistremerke med logo 10,-
AMK-pin (liten) (ikke mange igjen) 25,-
T-skjorte med logo 
str. M – L – XL – XXL  50,-

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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nye medlemmer i amk siden sist
Vi ønsker de nye medlemmene i AMK 

hjertelig velkommen i klubben!

14

selges:
Jeg har mange deler 
til Mercedes, både 
til 180 og 190 fra 
femtiårene og MB 200 
fra syttiårene, selges til 
gi bort-priser.

Henv. Reidar 
Christiansen, 
tlf. 926 54 030

Minneord om Kåre Udland

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

styremØte 25.06.2013
1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 i 
regi av AMK ligger bak oss og styret sier 
seg tilfreds med gjennomføringen. Dette 
bygger på mange positive, til dels svært 
positive, tilbakemeldinger. Bernt Erik har 
referert mye fakta om løpet i Fjærbladet 
som kommer ut i disse dager. Alle ære til 
alle dem som bidro til suksessen. Spesielt 
nevnes igjen vårt unikum Bernt Erik som 
gjennomførte svært mange oppgaver på en 
prikkfri måte samt Håkon som var leder 
av hovedkomiteen, speaker på løpet og 
foretok premieutdelingen på en trygg måte. 
Håkon blir da ifølge tradisjon og regler, 
neste års hoveddommer i Norgesløpet 
som skal gå i Bergen.
2. Birkelandskomiteen. Det har 
vært møte i Birkelandskomiteen og det 
har resultert i forslag fra BIL om ny 
samarbeidsavtale mellom AMK og BIL. 
Styret gjennomgikk eksisterende avtale 
og nytt forslag punkt for punkt og hadde 
klare kommentarer, spesielt på fordelingen 
av inntekter på billetter og parkering. 
Styrets innstilling og kontraforslag på 
avtale sier at inntektene skal fordeles likt 
og at billettsalg er BIL sitt ansvar mens 
AMK skal ha ansvar for parkering. Det 
forutsettes da at hver part oppfyller sitt 
ansvar og at arbeidsinnsats, timer eller 
personer, derfor ikke er noe moment i 

avtalen. Det understrekes at vi må sikre at 
mannskap som har avtalt å stille, virkelig 
gjør det. Alle delansvarlige i komiteen 
kontakter hver enkelt av sitt mannskap 
kort tid før markedsdagen. Dessuten 
bør vi gjøre dette til en positiv sak for 
mannskapene slik at det hele oppleves som 
lystbetont. Parkeringsarealet ble diskutert. 
I fjor benyttet vi kun en mindre del av 
kunstgressbanen. Der kreves imidlertid 
tildekking for å unngå eventuelt oljesøl. 
Erfaringen fra i fjor med leide presenninger 
var at de er tunge å legge ut og dyre å 
leie. Økonomisk kommer vi lengre med å 
kjøpe billige lettpresenninger fra Europris 
eller Biltema. Slike må imidlertid sikres 
bedre mot vind. Noen sandpølser kan 
være egnet til det, men dette må vi huske 
på å forberede. Vi kan ikke stikke ned noe 
i banen.
3. AMK’s nettside. Vi har redaktør 
for nettsiden på plass, men hun har en 
utfordring i å få stoff nok og at dette er 
ferskt. Normalt fungerer nettsider slik 
at nyheter kommer inn der fortløpende. 
Samtidig har redaktør av Fjærbladet ønske 
om å ha stor nyhetsgehalt i det trykte 
bladet. Inge tar ansvar for å koordinere 
dette.
4. Veteranbilgudstjeneste m.v. 
i Åseral. Arrangementet er populært, 
men det er etter hvert kommet mange 
negative tilbakemeldinger på at kompene 
har kommet opp i 100 kr/stk. Det oppleves 

som temmelig dyrt. Styret ønsker å ta 
opp med arrangør i Åseral at personer i 
veteranbiler som stiller opp, tilgodesees 
med inntil 2 gratis komper pr bil. Ut 
fra normalt deltakende antall, bør ikke 
dette i seg selv svekke økonomien i 
arrangementet i særlig grad. På den annen 
side fjernes et irritasjonspunkt og goodwill 
for dette kan medføre flere deltakere på 
sikt.
5. Vårmønstringen. Styret har god 
erfaring med å flytte vårmønstringen til 
Travparken. Avvikende synspunkter er det 
alltid, men et faktum er at fylkesmusseet 
etter hvert ble et for trangt område. Det 
har ryktes at vårmønstringen skal flyttes 
tilbake til museet og at det kun skal være 
åpent for medlemmer. Disse ryktene har 
intet rotfeste hos styret. Styret ønsker 
imidlertid å se på tiltak som kan gjøre 
arrangementet mer intimt og samlende, 
eksempelvis med en ytre avgrensning. Vi ser 
ikke noen fordel i å samle bilene i grupper 
pr merke. En naturlig spredning gir mer 
følelse av mangfold. Kanskje bør man samle 
seg i østkanten av plassen i tilfelle det kan 
være litt lunere mot vind. Kanskje kan vi 
få inn noen utstillere for å lage litt mer 
variert innhold? En idé er å levere litt info 
til utstillerne på Birkelandsmarkedet for å 
lokke noen av disse til vårmønstringen. 

R.S.

Den 10.06.13 kom den triste meldinga 
om at Kåre Udland hadde gått bort.

Kåre har vore medlem i AMK sidan 
starten.
Han var ein trufast medlem på møtene 
og arrangementa i AMK, først og fremst 
i Lyngdal.

Av yrke var Kåre sjølvstendig 
næringsdrivande, og dreiv med 
lastebiltransport, og snøbrøyting om 

vinteren. Han var vant med å stå på, seint og tidleg.  Han beheldt 
ein yrkesbil òg som pensjonist. Han viste stor interesse for gamle 
bilar, hadde sjølv fleire, både person- og lastebilar.

 For nokre år sidan blei han reine kjendisen, då han rigga til den 
1929 mod. gamle lastebilen sin med gamal snøplog, og deltok i 
snøryddinga om vinteren.  Han kom både i avisa og på fjernsynet.
Etter dette blei han kontakta av mange gamle vener, som gav 
han positive tilbakemeldinger. På neste klubbmøte tok han 
ordet, og fortalde  morsomme historier om opplevingar i denne 
forbindelse, det blei ei hyggestund utanom det vanlege for oss!

Fjærbladet har tidlegere skrive føljetongen «bygge-prosjektet 
Ford 1924 modell» hos Kåre, som gjaldt oppbygging av ein bil 
Kåre hadde ståande i kassar.  Det var eit artig prosjekt for heile 
klubben i Lyngdal.

På Dyrskuet stilte han alltid opp, helst med gamal lastebil, som 
han somme tider kjørte ut pukk med  til stiane og vegane 
gjennom området frå det «lokale pukkverket». Med hatt eller 

sjåførlue  - og pipe - kom han i kjent stil og gav sitt bidrag.

Kåre var den som alltid hadde vist om ein gamal Ford som stod 
på ein låve i Kvås, og han var pådrivar på Olav Vegge at han måtte 
få bilen i stand. Ved hjelp av fleire eldsjeler innan AMK lukkast 
det å få bilen på svev igjen, og klubben har sidan hatt ein fornøgd 
eigar som medlem. 

Kåre leverte ein gong ein skulestil han hadde gøymt på til 
Fjærbladet, og me fekk fornøyelsen  av å lesa denne på trykk i 
bladet.

Kåre var ein stillfarande mann, men lun - med gode replikkar, 
morsomme påfunn, og god til å fortelja. Han var ein fargeklatt, 
- det var alltid folk og liv rundt Kåre.  Han fekk «den gyldne 
tænnplug» i 2009.

Kåre hadde fast plass under klubbmøta på Rosfjord. Han har 
delteke på alle møtene frå starten så nær som eitt.  Han vil bli 
djupt sakna.

Turid

Kåre fekk Den Gyldne 
Tændplug i 2009

Stor stas hos Kåre, juni 2009: prøvetur med Ford 1924 modell!  
Andrè og Kåre er gode kompisar.

På Tronåsen 2011 fekk Kåre litt hjelp til å komme opp den 
verste kneika

Tor Arne Walskaar, 
Kristiansand

Sten Martin Simonsen, 
Borhaug

André Nøkland, Søgne

Benedicte Øydna, 
Kristiansand

Geir S.T. Jakobsen, 
Kristiansand

Geir Jørgensen, Kristiansand

Jonas Åberg, Kristiansand

Odd Egil Skregelid, 
Flekkefjord

Bjørnar Jansen, Grimstad

15

www.gavinfo.no

nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

Bilen er i god stand og er nå i daglig drift. 

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,-
Tøymerke med logo 30,-
Klistremerke med logo 10,-
AMK-pin (liten) (ikke mange igjen) 25,-
T-skjorte med logo 
str. M – L – XL – XXL  50,-

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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nye medlemmer i amk siden sist
Vi ønsker de nye medlemmene i AMK 

hjertelig velkommen i klubben!

14

selges:
Jeg har mange deler 
til Mercedes, både 
til 180 og 190 fra 
femtiårene og MB 200 
fra syttiårene, selges til 
gi bort-priser.

Henv. Reidar 
Christiansen, 
tlf. 926 54 030

Minneord om Kåre Udland

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

styremØte 25.06.2013
1. Norgesløpet. Norgesløpet 2013 i 
regi av AMK ligger bak oss og styret sier 
seg tilfreds med gjennomføringen. Dette 
bygger på mange positive, til dels svært 
positive, tilbakemeldinger. Bernt Erik har 
referert mye fakta om løpet i Fjærbladet 
som kommer ut i disse dager. Alle ære til 
alle dem som bidro til suksessen. Spesielt 
nevnes igjen vårt unikum Bernt Erik som 
gjennomførte svært mange oppgaver på en 
prikkfri måte samt Håkon som var leder 
av hovedkomiteen, speaker på løpet og 
foretok premieutdelingen på en trygg måte. 
Håkon blir da ifølge tradisjon og regler, 
neste års hoveddommer i Norgesløpet 
som skal gå i Bergen.
2. Birkelandskomiteen. Det har 
vært møte i Birkelandskomiteen og det 
har resultert i forslag fra BIL om ny 
samarbeidsavtale mellom AMK og BIL. 
Styret gjennomgikk eksisterende avtale 
og nytt forslag punkt for punkt og hadde 
klare kommentarer, spesielt på fordelingen 
av inntekter på billetter og parkering. 
Styrets innstilling og kontraforslag på 
avtale sier at inntektene skal fordeles likt 
og at billettsalg er BIL sitt ansvar mens 
AMK skal ha ansvar for parkering. Det 
forutsettes da at hver part oppfyller sitt 
ansvar og at arbeidsinnsats, timer eller 
personer, derfor ikke er noe moment i 

avtalen. Det understrekes at vi må sikre at 
mannskap som har avtalt å stille, virkelig 
gjør det. Alle delansvarlige i komiteen 
kontakter hver enkelt av sitt mannskap 
kort tid før markedsdagen. Dessuten 
bør vi gjøre dette til en positiv sak for 
mannskapene slik at det hele oppleves som 
lystbetont. Parkeringsarealet ble diskutert. 
I fjor benyttet vi kun en mindre del av 
kunstgressbanen. Der kreves imidlertid 
tildekking for å unngå eventuelt oljesøl. 
Erfaringen fra i fjor med leide presenninger 
var at de er tunge å legge ut og dyre å 
leie. Økonomisk kommer vi lengre med å 
kjøpe billige lettpresenninger fra Europris 
eller Biltema. Slike må imidlertid sikres 
bedre mot vind. Noen sandpølser kan 
være egnet til det, men dette må vi huske 
på å forberede. Vi kan ikke stikke ned noe 
i banen.
3. AMK’s nettside. Vi har redaktør 
for nettsiden på plass, men hun har en 
utfordring i å få stoff nok og at dette er 
ferskt. Normalt fungerer nettsider slik 
at nyheter kommer inn der fortløpende. 
Samtidig har redaktør av Fjærbladet ønske 
om å ha stor nyhetsgehalt i det trykte 
bladet. Inge tar ansvar for å koordinere 
dette.
4. Veteranbilgudstjeneste m.v. 
i Åseral. Arrangementet er populært, 
men det er etter hvert kommet mange 
negative tilbakemeldinger på at kompene 
har kommet opp i 100 kr/stk. Det oppleves 

som temmelig dyrt. Styret ønsker å ta 
opp med arrangør i Åseral at personer i 
veteranbiler som stiller opp, tilgodesees 
med inntil 2 gratis komper pr bil. Ut 
fra normalt deltakende antall, bør ikke 
dette i seg selv svekke økonomien i 
arrangementet i særlig grad. På den annen 
side fjernes et irritasjonspunkt og goodwill 
for dette kan medføre flere deltakere på 
sikt.
5. Vårmønstringen. Styret har god 
erfaring med å flytte vårmønstringen til 
Travparken. Avvikende synspunkter er det 
alltid, men et faktum er at fylkesmusseet 
etter hvert ble et for trangt område. Det 
har ryktes at vårmønstringen skal flyttes 
tilbake til museet og at det kun skal være 
åpent for medlemmer. Disse ryktene har 
intet rotfeste hos styret. Styret ønsker 
imidlertid å se på tiltak som kan gjøre 
arrangementet mer intimt og samlende, 
eksempelvis med en ytre avgrensning. Vi ser 
ikke noen fordel i å samle bilene i grupper 
pr merke. En naturlig spredning gir mer 
følelse av mangfold. Kanskje bør man samle 
seg i østkanten av plassen i tilfelle det kan 
være litt lunere mot vind. Kanskje kan vi 
få inn noen utstillere for å lage litt mer 
variert innhold? En idé er å levere litt info 
til utstillerne på Birkelandsmarkedet for å 
lokke noen av disse til vårmønstringen. 

R.S.

Den 10.06.13 kom den triste meldinga 
om at Kåre Udland hadde gått bort.

Kåre har vore medlem i AMK sidan 
starten.
Han var ein trufast medlem på møtene 
og arrangementa i AMK, først og fremst 
i Lyngdal.

Av yrke var Kåre sjølvstendig 
næringsdrivande, og dreiv med 
lastebiltransport, og snøbrøyting om 

vinteren. Han var vant med å stå på, seint og tidleg.  Han beheldt 
ein yrkesbil òg som pensjonist. Han viste stor interesse for gamle 
bilar, hadde sjølv fleire, både person- og lastebilar.

 For nokre år sidan blei han reine kjendisen, då han rigga til den 
1929 mod. gamle lastebilen sin med gamal snøplog, og deltok i 
snøryddinga om vinteren.  Han kom både i avisa og på fjernsynet.
Etter dette blei han kontakta av mange gamle vener, som gav 
han positive tilbakemeldinger. På neste klubbmøte tok han 
ordet, og fortalde  morsomme historier om opplevingar i denne 
forbindelse, det blei ei hyggestund utanom det vanlege for oss!

Fjærbladet har tidlegere skrive føljetongen «bygge-prosjektet 
Ford 1924 modell» hos Kåre, som gjaldt oppbygging av ein bil 
Kåre hadde ståande i kassar.  Det var eit artig prosjekt for heile 
klubben i Lyngdal.

På Dyrskuet stilte han alltid opp, helst med gamal lastebil, som 
han somme tider kjørte ut pukk med  til stiane og vegane 
gjennom området frå det «lokale pukkverket». Med hatt eller 

sjåførlue  - og pipe - kom han i kjent stil og gav sitt bidrag.

Kåre var den som alltid hadde vist om ein gamal Ford som stod 
på ein låve i Kvås, og han var pådrivar på Olav Vegge at han måtte 
få bilen i stand. Ved hjelp av fleire eldsjeler innan AMK lukkast 
det å få bilen på svev igjen, og klubben har sidan hatt ein fornøgd 
eigar som medlem. 

Kåre leverte ein gong ein skulestil han hadde gøymt på til 
Fjærbladet, og me fekk fornøyelsen  av å lesa denne på trykk i 
bladet.

Kåre var ein stillfarande mann, men lun - med gode replikkar, 
morsomme påfunn, og god til å fortelja. Han var ein fargeklatt, 
- det var alltid folk og liv rundt Kåre.  Han fekk «den gyldne 
tænnplug» i 2009.

Kåre hadde fast plass under klubbmøta på Rosfjord. Han har 
delteke på alle møtene frå starten så nær som eitt.  Han vil bli 
djupt sakna.

Turid

Kåre fekk Den Gyldne 
Tændplug i 2009

Stor stas hos Kåre, juni 2009: prøvetur med Ford 1924 modell!  
Andrè og Kåre er gode kompisar.

På Tronåsen 2011 fekk Kåre litt hjelp til å komme opp den 
verste kneika

Tor Arne Walskaar, 
Kristiansand

Sten Martin Simonsen, 
Borhaug

André Nøkland, Søgne

Benedicte Øydna, 
Kristiansand

Geir S.T. Jakobsen, 
Kristiansand

Geir Jørgensen, Kristiansand

Jonas Åberg, Kristiansand

Odd Egil Skregelid, 
Flekkefjord

Bjørnar Jansen, Grimstad
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nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

Bilen er i god stand og er nå i daglig drift. 

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,-
Tøymerke med logo 30,-
Klistremerke med logo 10,-
AMK-pin (liten) (ikke mange igjen) 25,-
T-skjorte med logo 
str. M – L – XL – XXL  50,-

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,- 

Tøymerke med logo 30,- 
Klistremerke med logo 10,- 
AMK-pin (liten) (ikke mange igjen) 25,- 
T-skjorte med logo str. M – L – XL  50,- 

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  
sendes varene portofritt. Ellers 
kommer porto i tillegg.Varene 
bestilles hos redaktøren  
(se adresse m.m. på side 2).

Medlemsmøte i Lyngdal, 25.09.2013

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

kjøring med åpen eller lukket veteranbil  
til bryllup og andre festlige anledninger

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

I kveld har berre 15 medlemmer møtt fram, det 
er uvanleg få til Lyngdal å vera, men det er jo ikkje 
alltid det passar for mange. Olav Hægeland ønsker 
alle hjarteleg velkommen. Dernest bed han om eit 
minutts stillhet til ære for Kåre Udland, som har  
gått bort.

Me får referat fra siste styremøte,  Norgesløpet gjekk veldig 
greit. Dei andre arrangementa som har vore, har og stort 
sett gått greit. I Setesdal var det kjempestor oppslutning. På 
Birkelands-marknaden er det behov for større hjelpande 
mannskap, til ein vaktpost her og der ei stund. Klubben har fått 
ny nestformann: Ånund Lunde, Kristiansand, som får rosande 
omtale som ein dyktig mann for AMK, det er bra! Fjærbladet skal 
frå 2014 av koma ut i seks utgåver, men med like mykje innhald, 
istadenfor nå ni utgåver.  Dette for å gje redaktøren gunstigare 
arbeidstilhøve. Hovudløpet 2014 er tenkt i Evje-området.

Når det gjeld arrangement i sommar, deriblant dyrskue, er 
desse nå vel i hamn, og folk er godt nøgde. Framover så blir 
det kveldstur til Kenneth Trælandshei, onsdag den 2.okt.13, frå 
Klokkargården kl. 18.00, hyggeleg! Olav fortel om rydding på 
Landbruksmuseet, sidan gjenstandane der skal få ny tilhaldsstad 
på dyrsku-plassen, og om ein skurdtreskar som er vanskeleg å 
starte. Eilef fortel om fin tur til Ådne Buås. Svein Byremo fortel 
om greie veteranturar, til Ål og til Danmark.

Det blir ein del diskusjon omkring julemøtet i november, mellom 
anna om påmelding, sjå eigen annonse annan stad i bladet. Så må 
me ha mat, i dag er det Karsten Hansen som er kaffe-kokar, og 
kona hans som har laga deilege rundstykke!  Dessutan har kona 
til Peer Højrup baka to kaker til møtet, flott!  Tusen takk, gode 
damer! Etter kaffepausen blir det vist video fra tidlegare løp.

Takk for i kveld!

Turid

Vi ønsker de nye medlemmene 
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Anne-Grethe Løvdal, Mosby 
Martin Løvdal, Mosby 
Sverre Monsen, Færvik 

Tommy Rysstad Homme, Grendi 
Johan Ringsby, Kristiansand 

Roy Olsen, Kristiansand 
Karin E. Sissener, Arendal 
Tor Petter Hudalen, Risør 
Liv Karin Løvdal, Mosby

selges:

Jeg har en Chrysler Le Baron 1983 mark 
cross cab.  Dette er den eneste her i Norge.  
Selges for 69.000 .
Henv. Ove Sandve, tlf. 905 43 224

julemøte sentrum
Også i år arrangerer vi julemøte i sentrum 
– tirsdag 26. november kl. 19.00 på 
Offisersmessa, Gimlemoen. 
Det blir servert juletallerken og bløtkake,  
og det blir musikalsk underholdning og 
anledning til hyggelig samvær.
Påmelding pr. telefon til Håkon på 900 95 891 
eller på mail til Bernt Erik, berneol@online.no
Vel møtt!

påmelding til  
julemøtet i lyngdal
den 27.11.2013, kl 19.00, Akersmyr  
(hos Lindland)
Den som ønsker å være med på julemøtet, 
kan melde seg på, fra mandag 04.11.13 etter 
kl 18.00 til Olav Hægeland,  
mob. 97978307 eller 38343367.
«Først til mølla-prinsippet» gjelder!

Det tradisjonelle novembermøtet i regi av AMK blir i år tirsdag 19. november.  
Møtet starter kl. 18.00, og det blir som vanlig servert risgrøt, og det blir også i år en 
video-kavalkade på storskjerm fra de mange store og små arrangementer gjennom et 
langt veteranår. Her er klipp fra mange løp, turer, treff og møter fra både AMK, Froland 
Motorveteranklubb og GMV… og ellers. Etterpå blir det kaffe og kake.

Lokalet rommer maks. 90 personer, så vær tidlig ute med påmeldinger! Først til mølla… 
Denne er bindende og kan gjøres på telefon 976 14 518 eller på e-post oeikelia@online.no. 
Prisen er som i fjor, kr. 100,- pr. pers. og betales på stedet.

julemøte i Froland!

Innkjøps- og  
rabattavtaler

Vi minner om klubbens  
rabattavtaler: 

LMK forsikring: gir AMK- 
medlemmer svært gode tilbud på 
forsikring både av veterankjøretøy 

og alle andre eiendeler. Be om 
tilbud på tlf. 67 20 60 30 eller send 

en mail til: lmk@watercircles.no

Per Hagen AS:
Oppgi kundenummer 500434 

Bilextra Kristiansand.  
(Bang og Folkestad AS)

Oppgi kundenummer 101130  
og vis medlemskort

Bilextra Lyngdal:  
Vis medlemskort

Bilextra Arendal:  
Vis medlemskort

Würth Arendal (Stoa):
Vis medlemskort

Bilteknikk Sør
Sørlandsparken: Vis medlemskort

LMK-Stafetten 
9. - 19. august 2017

På veg fra hobby mot kultur på hjul.
Et landsdekkende prosjekt arrangert av de Motorhistoriske  

Kjøretøyklubbene i LMK.

Har du kjøretøy  
eldre enn 30 år?

Delta i stafetten og vis din 
kulturskatt fram i valgåret.

Være med i et felles løft  
for at våre politikere skal  
få øynene opp for at våre 
kjøretøy ikke er avgifts- 

objekter, men

Kultur på Hjul.

Samlet kan vi vinne fram!

Gå inn på Facebooksiden 
LMK-stafetten 2017  

eller nettsiden lmk.no  
og finn ut hvor og når  

stafetten er i ditt distrikt.  

Det er ingen påmelding. 

Du bestemmer selv hvor langt 
du vil kjøre med.

Denne hyggelige dugnaden  
vil gi din organisasjon  

mulighet til å få anseelse som 

den kulturorganisasjonen den er.

Start planleggingen din nå!

Som mange sikkert har fått med 
seg, har AMK fått nye piquet- 
skjorter til salg (se bildet). I tillegg 
har vi også fått flotte kaffekrus 
(termo) i svart eller hvitt, med logo. 
Og så har vi naturligvis fremdeles 
noe igjen av det gamle lageret!

Følgende artikler kan vi selge:
Piquet-skjorte i svart, blå eller hvit 
med logo, størrelse 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 julepresangidé til svigermor?

AMK-caps (se bildet), leveres kun 
i svart, kr. 50 pr. stk.

Grillmerke med logo, emalje, kos-
ter som før kr. 100 pr. stk.
Klistremerke med logo koster som 
før kr. 10 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 ved-
legges giro i pakken (trenger ikke 
forhåndsbetales).

Klubbartikler

Til salgs
Mazda 626 GLX 1987 mod. (modell-
serie fra 1983 til 1987) skal til  
gjenvinning. Før den skrotes kan 
du få eller kjøpe deler fra bilen. Evt. 
kjøpe hele bilen for vrakpant. Man-
ge gode deler, elektriske vinduer 
og takluke, grill med ekstralykter, 
servostyring ++. Henvendelse  
Olav, tlf. 481 36 339.

Ønskes kjøpt
Ønsker å kjøpe vedgassgenerator. 
Alt av interesse, komplett og deler.
Allan Fillip Solberg 905 01 946.
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TREKKFERJE-
FESTIVALEN

 PÅ HOLMEN I SØGNE

2017

17. og 18. juni
Kl. 11 - 16

Gratis inngang

Ferjetransport
Veteranvognutstilling
Markedsplass
Salg av antikviteter
Fant- og fintfolktreff
Kunst og brukskunst
Historisk kystmiljø
Underholdning

Camping i Ospedalen fra fredag 16. juni


