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Kjære AMK’ere!

Enda et år er på vei ut av hver-
dagen og over i historiebøkene. 
For AMK har det vært et fint år 
med stor aktivitet og mye vete-
ranglede. Høydepunktet  
for klubben var vel det flotte 
arrangementet i Tronåsen, med 
over 300 deltakende kjøretøyer 

og massevis av jublende tilskuere i bakken.

Som det står beskrevet på side 16 (siste side) i dette  
bladet kommer kontingenten for 2017 til å bli sendt ut  
med neste utgave av bladet. Les om dette på side 16!

Og stort mer er det visst ikke å si i dag, bortsett fra at  
jeg selvsagt igjen gjerne vil minne alle om klubbens unike 
forsikringstilbud gjennom LMK Forsikring.

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN

Da ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt 
veteranår i 2017! Sees vi på et treff eller to?

Beste hilsen
Bernt Erik

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

Februar:
21.  Årsmøte, Kristiansand 
22. Medlemsmøte vest

Mars:
14.  Medlemsmøte sentrum
21.  Medlemsmøte øst 
30. Medlemsmøte vest 
 
April:
4.  Medlemsmøte sentrum
18.  Medlemsmøte øst 
26. Medlemsmøte vest

Styret tar forbehold om at datoer kan endres eller  
fjernes ved behov.

Terminliste våren 2017

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

Nestformann: Ånund Lunde, Blokkhusgata 12,
4608 Kristiansand, tel. 932 34 408, aanund@lundeas.no

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

Styremedlemmer:
Inge Bråtlund, Kvåsveien 474, 4580 Lyngdal
tel. 905 70 245, inge@postkassa.org
Pieter Gerrit van der Zalm, Fjellveien 15C, 4838 Arendal,
tel. 476 01 848, pgzalm@frisurf.no
Bjarne B. Rysstad, Helle, 4748 Rysstad
tel. 915 63 661, bjug75@hotmail.com

Varamedlemmer:
Oddvar Iveland, Songdalsveien 217, 4645 Nodeland
tel. 918 65 472, 57oddvar@online.no
Torstein Knutsen, Mandalsveien 1049, 4520 Lindesnes
tel. 907 64 038, tgknutsen@hotmail.com

Kasserer (utenom styret): Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3d,  
4638 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Redaktør: Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3d, 4638 Kristiansand
tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Korrespondenter:
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Kontaktperson til LMK: Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3d,  
4638 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Besiktigelsespersoner:
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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.

Det er mange forskjellige måter å sende innmeldingen 
på. Den kan sendes i posten til kassererens adresse: 
Veslefrikkveien 3d, 4638 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

Sentrum:
Tirsdag 10. januar kl. 19.00 blir det medlemsmøte i 
sentrum. Nærmere informasjon kommer på SMS!

Øst:
Tirsdag 17. januar kl. 19.00 blir det medlemsmøte i øst. 
Nærmere informasjon kommer på SMS!

Vest:
Onsdag 25. januar kl. 19.00 blir det medlemsmøte i 
vest. Møtet holdes som vanlig på Rosfjord skolehus,  
og Ole Jerdal forteller fra sin tid som bilmekaniker i 
USA. Vel møtt!

Medlemsmøter

at AMK som vanlig arrangerer årsmøte i siste halvdel 
av februar, denne gang tirsdag 21. februar 2017.

Alle detaljer om tid og sted pluss årsmøtedokumenter 
kommer i neste utgave av Fjærbladet i slutten av  
januar. Sett gjerne av dagen allerede nå!

Vi minner om …

Også i år har Torshov Bilrekvisita i Sørlandsparken 
vært rause med AMK når vi har kommet dit og spurt om 
gaver til premiering på Birkelandsmarkedet.  
Og det er vi selvfølgelig veldig takknemlige for!

Tusen takk

Fjærbladet ønsker alle  
medlemmene en riktig god jul  
og et godt nytt veteranbil-år!

Vi ses på treff i 2017!
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Den gamle veteranen er blitt en livsstil mer enn et  
stressende prosjekt for å bli ferdig. Det er faktisk hyggelig 
arbeid. Jeg tenker at mange av Fjærbladets lesere har 
samme hobby, men har kanskje litt mer kunnskap om biler 
enn meg. Her blir veien til mens jeg går. Likevel skulle jeg 
gjerne ha kommet litt lenger og kunnet litt mer. 

Fra kun å jobbe med bilen en kort mandag i uken og bare 
i vinterhalvåret, har jeg øket innsatsen litt mer nå. Planen 
er nå å kunne begynne trimming og kanskje prøvekjøring 
til våren. Status nå er at bilen er på hjul, motoren sviver  
og det elektriske anlegg er lagt ut men ikke tilkoplet.  
Skjermer, motorkasse og frontvindu er på plass og ca. 
60% av bilen er ferdig lakket hjemme i garasjen. Jeg er 
fornøyd med fargene som er tilnærmet originalfargene. 
Nær forestående er tilkopling av det elektriske anlegg og 
noe mer trearbeider før bakparten kan ferdigstilles. Jeg er 
også glad for at jeg har fått ferdig trukket seter i lyst pent 
skinn, mens kalesjen fortsatt er brukbar.

En liten, men positiv «motivasjonstur» hadde jeg opp til 
Marnardal og besøkte Svein Arild Strædet i tillegg til en 
tur til Tronåsen for å se bilene som skulle delta i løpet. 
Strædet holder faktisk på med en Hupmobile. Litt påfyll 
av motivasjon trengtes etter litt ekstraarbeid på grunn av 
mislykket arbeid og feilmontering. Et eksempel er fjær-
boltene både fremme og bak som måtte snues. Ganske 
enkelt fordi deksler som skulle settes over ikke passet før 
skruene var snudd. Selv tusenvis av foto underveis ved 
demontering greide ikke å forhindre det. Trodde ombytte 
ville bli vanskelig når bilen sto på hjulene, men det gikk 
bedre enn forventet. 

Jeg har fått mer og mer respekt for karosseriarbeid og 
billakkering. Så godt som alle bildeler er blitt sandblåst  

og noen enkelte rustskader er utbedret og deretter 
grunnet. Det var egentlig lite rust, men tidligere skader og 
reparasjoner krevde både karosseriarbeid med sveising, 
hamring og utforming av profiler. Vanskeligst synes jeg 
likevel det er å sparkle og pusse jevnt. Det har tatt tid. 
Mye av bilen er også lakket i garasjen, men det blir mye 
omlakkering og søl. Det verste er at jeg ennå ikke er god 
nok til dette. Det får bli som det blir, det går litt prestisje i å 
klare å få det til selv. 

Jeg fikk kjøpt et sett fronthjul på aksel fra Sveits, faktisk i 
bedre stand enn det jeg hadde på min bil. Et av mine hjul 
med tre-eiker hadde vært reparert engang og hadde litt 
sleng og noe knirk. De nye hjul passet utmerket og jeg  
har nå fått laget «brønner» for plassering av reserve- 
hjulene på framskjermene. Til Ford blir det produsert  
ferdige «brønner» i Kina og to slike fikk jeg kjøpt. Rett 
plassering var en utfordring, men bilder av tilsvarende 
biler med originale «sidemounts» og litt måling og  
beregning gjorde susen. Verken dører eller hjul berører  
reservehjulene. Fra en kar i Minnesota fikk jeg kjøpt  
gummilister til frontvindu, støtten til reservehjulene og 
gummilister til dette. Mannen var gammel tannlege og 
var vant til å ta avtrykk fra sitt yrke og dreiv derfor nå og 
støpte gummilister. Utrolig hva folk driver på med.  
Reservehjulene rigger godt med fine hjulkapsler, eiker i tre 
og hvite sider på dekkene. Litt jålete, men hvorfor ikke?

I en lang periode har det vært mye gamle bildeler til  
Hupmobile til salgs på eBay - den amerikanske versjonen 
av Finn - men subjektivt sett synes det som om markedet 
har endret seg. Det annonseres dessuten mye nytt juggel 
og helt upassende utstyr for en veteranbil under søke- 
ordet Hupmobile. Det er nå færre originale deler til salgs 
og prisene har steget. Det siste mye takket være styrking 

1929 Hupmobile prosjektet
av dollaren og likeledes svekkelse av vår krone. Jeg  
betaler stort sett med PayPal og har gode erfaringer med 
det. Det meste jeg har kjøpt av deler er svært bra, men av 
og til blir man lurt ved at det ganske enkelt ikke passer. 
Det står ofte i beskrivelsen at det passer en 1929 Hupmo-
bile A, men jeg tror selgerne ikke alltid har peiling og opp-
gir feil. Det er derfor viktig å være på vakt når man kjøper 
på nettet. Jeg er medlem av den amerikanske Hupmobile 
Club. Det har vært en stor fordel med tanke på kontakter 
for råd og kjøp av deler. Ca. 5 - 6 ganger i året kommer 
det en publikasjon på e-post om «deler til salgs» og  
«deler ønskes kjøpt». Mye fint til salgs og nyttige  
annonser.

Skulle gjerne hatt en oversikt over eiere av Hupmobile i 
Norge. Tror det er ca 16 - 20 ulike Hupmobiler i landet, 
men kanskje ikke like mange på hjul. Jeg har hatt kontakt 
med en kar som kjøpte en åpen 7-seter med 8 cyl. fra 
USA. Han hadde ønsket seg en slik åpen bil som ble  
brukt på Vestlandet og spesielt Geiranger for turistkjøring. 
Bilen var i bra teknisk stand, men han ville gi den nye 
seter, kalesje og lakk.

Nå stunder det mot vinter og julebord i garasjen. Jeg har 
de siste fem årene arrangert julebord for noen nære  
venner og støttespillere i desember. Kanskje dette blir  
det siste?

Jan E. Jørgensen
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Onsdagstur til Spangereid, 5. oktober

Denne kvelden skulle me på besøk til Tempo-klubben i 
Spangereid, ei fin kolonne bilar startar ut frå Klokkar- 
gården, Lyngdal, kjører gjennom Lyngdal sentrum og 
vidare over Ballestad-heia til Ramslandsvågen i  
Spangereid, der Tempo-klubben held til i to-tre saman-
bygde brakker. Nokre bilar frå Mandal og Vigmostad har 
kome allerede. Her er ein glad gjeng Tempo-entusiastar 
som møter oss og ønskar velkommen. Me får høyra om 
klubben, som er ni år, og har heile 60 medlemmer.  
Ein del av dei, ca 20 stk, er aktive, og møtest til mekking 
og sosialt samvær kvar onsdag mellom kl 17.00 - 21.00.

Når det blir vår, tek dei gjerne på tur kvar 14. dag. 16. mai 
er det stort treff i Kristiansand, med 400 to-hjulingar. Dei 
har julebord med basar. Dei har hatt to treff i Krågeviga, i 
år med folk frå Bergen til Sarpsborg, til saman 150 stk på 
treff! I fjor var dei på Danmark-tur. Me skjønar det er ein 
aktiv klubb, 3-4 damer er medlemmer, dei prøver å få  
med seg ungdom, men det er ikkje så lett. Dei legg stor 
vekt på det sosiale i klubben.

Dan Larsen og Roar Greipsland er mellom primus- 
motorane for klubben. Nå held klubben på med å legga 
skikkeleg tak på brakkene før vinteren. Klubben diskar 
opp med kaffe, brus og god kaffemat, og me får ei  
hyggeleg stund saman, og praten går godt.
 
Me seier takk for oss, og startar opp igjen, nå til hotellet 
på Båly, for ein del av AMK-folket. Her kjøper me ein liten 
varmrett, som ei avslutning på onsdagsturane 2016.

Takk for ein grei kveld, og for onsdagsturane for i år!

Turid

En liten julekonkurranse

Når nettene blir lange og kulda setter inn, kan det være 
greit å ha noe å bryne hjernen på, selv om det kanskje 
ikke er alt for komplisert.

Bildene nedenfor sto også på omslaget til matrikkelen. 
Kanskje noen av dere har kikket på dem?

Spørsmålet er da følgende:  
Hvilke biler stammer disse bildene fra?  
Vil gjerne ha bilmerke, type og ca. årsmodell.

Dere kan nummerere bildene fra nr. 1 øverst til venstre 
og bortover linja, så nr. 5 i andre rekke til venstre og så 
videre.

Redaktøren utlover premier til de beste løsningene som 
kommer inn, og for at resultatet skal komme med i neste 
utgave av Fjærbladet, vil han gjerne ha løsningene innen 
10. januar.

Løsninger kan sendes på mail til: berneol@online.no eller 
i posten til Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3d, 4638 
Kristiansand.

Lykke til!
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Koselig møte i sentrum
I oktober møttes avdeling sentrum på vårt faste  
lokale i Tveit, og siden det var reklamert med bløtkake 
møtte det opp over 50 medlemmer! Kanskje burde vi 
ha bløtkake hver gang, dersom det er det som skal til 
for å få folk til å komme?

I tillegg til bløtkaka hadde vi besøk av Steinar Støle og 
Jostein Teistedal fra Birkeland, som fortalte litt om Steinars 
lastebilprosjekt som nå på det nærmeste er fullført.  

Som tidligere rapportert fikk han komitéens pris på  
Birkelandsmarkedet for den flotte restaureringen.

Etter bløtkaka viste vi filmen fra Norgesløpet i Grimstad. 
Den ble svært godt mottatt.

Julemøte i øst 22. november
I grått og trist høstvær med lett regn og tåke møttes rundt 
60 til såkalt julemøte i «Fjøset» på Froland Verk. En del 
«gamle kjente» og også noen nye, veldig hyggelig,  
begge deler! Risgrøten smakte som vanlig fortreffelig, 
video-kavalkaden fra året som gikk ble også i år lang, det 
tyder på at aktiviteten har vært bra…

Etter kavalkaden ble tradisjonen med et rikholdig  
kakebord holdt i hevd, og det samme gjorde det som vi 
kaller en utlodning… uten loddsalg! Vi gjør det enkelt og 
trekker ut fra nr. fra påmeldingslista. 

Trond hadde i år skaffet mange og fine gevinster fra  
gavmilde støttespillere, en stor takk for det! Mange dro 
hjemover med en gevinst eller julestjerne. 

Takk til Trond m/frue for en fin kveld, og det samme til 
team Michaelsen for god hjelp! En koselig kveld i «Fjøset» 
på Frolands Verk!

Øyvind
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Medlemsmøte i Lyngdal, 26. oktober
Godt og vel tretti personar tek sete i Rosfjord gamle 
skulehus denne kvelden, der i blant hyggeleg besøk frå 
Kristiansand: Håkon Omland og Bernt Erik Olsen.

Olav Hægeland ynskjer alle velkommen, spesielt gjestene 
frå Kristiansand.
Torstein Knutsen refererer nytt frå styret:
- minner om innmelding i ny matrikkel innan 01.11.2016.
- nå har AMK to tilhengerar, den eine med utarbeida 
innhaldsliste, som betyr at dei som låner denne, må passa 
på at alt innhald blir lagt tilbake i tilhengeren etter bruk, 
slik at han til ei kvar tid er komplett.
- kvar avdeling i AMK skal få sin bag med luer, genserar, 
pins med meir, som er til salgs lokalt.

Bernt Erik får ordet, der han først orienterer om arbeidet 
med ny matrikkel.

Deretter får me ei detaljert innføring i dei nye EU-reglane 
for veterankjøretøy. Det er spørsmål frå salen, som blir 
grundig besvart.

Etter dette tek Bernt Erik for seg LMK-forsikring, som jo er 
gunstig både for veterankjøretøy og andre kjøretøy med 
meir. Me får høyra korleis ein går fram for å teikna slik  
forsikring, krydra med morosame episoder han har  
opplevd som LMK-agent. 

Nå er Torstein Knutsen blitt lokal forsikringsagent, så folk 
kan ta kontakt med han om forsikring. Bernt Erik får  
velfortent applaus for grundige innlegg.

Olav Vegge refererer frå Lister Videoklubb om arbeidet 
med videoen frå Rallye Tronåsen. Klubben er veldig godt 
fornøgd med tilrettelegging frå AMK, og er glade for opp-
draget. Filmen er variert og god, med intervju med både 
samferdselsministeren og deltakarar i løpet, samt filming 
av alle deltakar frå fleire stader i løypa. Filmen er snart klar 
for utsending for dei som har bestilt han, samt til salgs på 
julemøtet og ved kontakt med Olav Vegge.

Olav Hægeland har vore på Antikk-messe i Kristiansand, 
saman med Harald Eide. Der kom dei over ein bibel frå 
1877, som det var notert namna i, til dei som hadde ått 
han. Dei studerte på desse namna, og lurte på om det 
kunne vera forfedrene til Olav Vegge. Ein telefon til han 
bekrefta dette, og nå er Olav Vegge eigar av bibelen til 
sine oldeforeldre, noko han er veldig glad for, og som han 
sa: viss eg ikkje hadde vore medlem av AMK, så hadde 
det aldri skjedd!

Etter alt dette programmet, er det tid for mat og kaffe,  
og pratet slepp laus. Snakket held seg så livleg i lang tid, 
at ein film som blir sett på, kjem i bakgrunnen. Men, det er 
jo greit, det sosiale er kanskje det viktigaste, når det kjem 
til stykke. Takk for ein grei kveld.

Turid

Medlemsmøte øst 18. oktober
Denne tirsdagen var det bare 15 mann som møtte opp 
på AMK-møte på NAF-bygget på Stoa. Litt synd, for Inge 
Bråtlund hadde reist helt fra Lyngdal for å vise bilder og 
fortelle om turen han og en kamerat hadde med hver sin 
A-Ford til Nord-Norge. En spennende tur gjennom noe av 
det fineste av natur som vårt land har å by på, fra både 
landeveien og fra Hurtigruta. Dette er også et tydelig 
bevis på at våre gamle kjøretøy tåler lange turer på både 
smale og svingete veier, ja … det var jo egentlig slikt de i 
sin tid ble bygget for!

Dette er også noe vi har sett på våre mange turer til  
blant anna Jotunheimen og Vestlandet via diverse  
fjelloverganger. Datidens enkle, billige hverdagsbiler som 

Folkevogn, Volvo… og til og med 2 CV, har gått år etter år 
uten problemer, mens svære og dyre biler har hatt både 
varmgang og motorhavari, og har kommet hjem på flat-
vogn eller etter slepetau. Men for all del … bank i bordet!

Denne gang sto grønnsaksuppe med kjøttboller og  
rundstykker på menyen, og med kun 15 mann i salen var 
det rom for påfyll både to og tre ganger!

Takk til Inge for rapporten fra turen til Nord Norge i 
A-Ford, og takk til alle andre for en hyggelig kveld på 
Stoa!

Øyvind
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Litt av hvert av informasjon, nyttig å lese for alle!

Samme bolig, men ny adresse?

I alle landets kommuner skal alle hus nå få veiadresse. 
Dette skjer gradvis. Det skjer faktisk hele tiden nå.  
Og det resulterer i at når Fjærbladet blir sendt til en 
adresse som ikke er med husnummer, så kommer det i 
retur med påskrift «utilstrekkelig adresse». 

Så må redaktøren lete på nett eller kontakte det 
medlemmet dette gjelder for å få tak i riktig adresse, 
og ettersende bladet. Det er ikke farlig med litt arbeid, 
men posten tar jo 33 kroner for ettersending av ett 
stykk Fjærblad i konvolutt, og det er nokså  
unødvendige penger for klubben å betale.

Vi ber derfor om at alle dere som får ny postadresse 
(eller har fått) gir melding om dette slik at vi kan rette 
opp registeret vårt. Se på adressefeltet bak på bladet 
dere leser i akkurat nå. Den adressen som står der er 
den vi har. Er den riktig?

Og selvfølgelig, dere som flytter fra ett sted til et annet, 
må gjerne huske på å sende adresseforandring til 
Fjærbladet også.

Takk, takk!

Servering på medlemsmøter

Det har vært litt ulik  
praksis når det gjelder 
servering på medlems- 
møtene. Noen har servert 
litt å bite i, andre gjør mer 
ut av det. Noen steder  
legger folk igjen 20-30 
kroner, andre steder 
ingenting.

Noen ganger er møtene ute hos bedrifter eller  
lignende, som spanderer serveringen i glede over å  
få besøk av slike hyggelige mennesker som vi er,  
men de gangene AMK har møter på sine «faste» 
møtesteder går serveringen av klubbkassa når det ikke 
kommer noen små inntekter fra deltakerne.

Styret mener at dette bør gjøres likt på alle møte- 
stedene og har derfor anbefalt at det blir opplyst at 
serveringen koster litt, for eksempel 20-30 kroner, slik 
at dette går sånn noenlunde i balanse.

Vi forsøker å få dette organisert på alle møtesteder  
fra nyttår.

Norgesløpet 2017

Det er  Kongsberg Automobilselskap som har påtatt 
seg å arrangere Norgesløpet 2017. Dette finner sted 
16-18. juni 2017, og nå er påmeldingen startet.
 
I fjor var det meget stor interesse for Norgesløpet,  
og dessverre var det begrensninger knyttet til antall 
deltakere. Det viste seg derfor at det raskt var  
fulltegnet i enkelte klasser. Norgesløpet følger retnings-
linjene med hensyn til klasseinndeling i tråd med et 
FIVA-B løp. Vi anbefaler derfor å være tidlig ute med 
påmeldingen!
 
Mer informasjon om Norgesløpet på  
www.norgeslopet.com eller www.lmk.no.

Julegaveidé nr. 1

Har du sikret deg 
DVD-filmen fra Rallye 
Tronåsen 2016? Hvis 
ikke, er vel dette en flott 
julegave til deg selv 
eller andre?

AMK har noen filmer  
på lager fremdeles og 
selger disse for 230 kr. 
pr. stk. inkludert frakt. 
De blir postet samme 
dag som bestillinger 
kommer inn, så her er 
det bare å gi beskjed!

Send mail til berneol@online.no eller SMS til 416 30 263 
så ordner det seg!

Julegaveidé nr. 2

AMK har liggende på lager et antall hvite T-skjorter 
med AMK-logo på. Det begynner å ta slutt på lageret, 
og alle de vi har igjen er i størrelse L. Disse vil vi gjerne 
ha ut.

T-skjortene er i utmerket kvalitet og vi tilbyr dem for  
25 kr. pr. stk. pluss frakt. De kan selvsagt også hentes 
(i Kristiansand) for å spare portoutgiften.

Vi har også et spesialtilbud for de ekstra rause (eller 
med mange å gi julepresang til): Du får fem t-skjorter 
for 100 kroner! Billigere finner du neppe t-skjorter  
noen steder.

Send inn din bestilling på mail til: berneol@online.no 
eller SMS til 416 30 263, så pakker vi, og så kan du 
hente eller få dem sendt etter avtale.

AMK’s hjemmeside

Som de fleste sikkert er kjent med, fikk AMK ny  
hjemmeside for ett års tid siden. Dessverre har det gått 
noe tregt med å komme i gang med siden, delvis på 
grunn av redaktørens noe sviktende kompetanse på 
slike ting.

Som mange sikkert la merke til, averterte vi etter litt 
hjelp til å vedlikeholde siden for en tid tilbake, og fikk 
flere henvendelser fra villige AMK-medlemmer som 
gjerne ville hjelpe med dette.

Nå er det jo slik at jo flere kokker, dess mer søl, så det 
ble bestemt at det var tilstrekkelig å ha én ansvarlig.  
Vi er imidlertid veldig takknemlige for hver enkelt av de 
som tilbød seg å ta et tak, men måtte ta et valg.

Hjemmesiden drives dermed nå av vårt medlem Geir 
Rune Hansen, som er utdannet dataingeniør og som 
har svært god kjennskap til systemet som hjemme- 
siden er bygget opp rundt. Geir Rune er bosatt i 
Kristiansand og har vært medlem i AMK siden 2011. 
Dessuten er han nok litt «miljøskadet» siden hans far 
har vært medlem i AMK helt siden 1983!

Vi oppfordrer alle til å følge med på hjemmesiden, og 
hvis det innimellom er lite nytt stoff, er det redaktørens 
skyld, og ikke Geir Runes!

Hjemmesiden har adressen www.agdermk.no

Den Gyldne Tændplug

Hedersbevisningen Den Gyldne Tændplug er AMK’s 
høyeste (og eneste) markering av at noen har gjort en 
spesielt fremragende innsats for klubben.

Hedersbevisningen blir ikke delt ut hvert år, men det 
mottas forslag hvert år 
fra medlemmene om hvem 
som måtte ha gjort seg fortjent til 
denne. Tændplug’en deles ut på 
klubbens årsmøte i 
februar. Det deles kun ut 
en Tændplug pr. år.
Dersom noen har ett 
eller flere forslag til 
verdige mottakere, ber vi om 
at forslagene sendes styrets 
leder Trond Rane (se 
adresse etc. på side 2) 
innen nyttår.
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Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben! 

Toralf Sivert Sivertsen, Kongshavn
Tore Ramstad, Færvik

Steinar Eek Andreassen, Kristiansand
Jon Magne Horrisland, Øvrebø

Even H. Olaisen, Vennesla

Velkommen tilbake til:
Øyvind Sørensen, Kristiansand

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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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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hjertelig velkommen i klubben!
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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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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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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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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

AMK Styremøte - referat 07.11.2016

Ikke til stede: Bjarne B. Rysstad

Agenda:
Gjennomgang forrige referat
Kr. Himmelfartsturen
Profileringsartikler
Bussturer til arrangementer
Dekorering av den lille hengeren
Forretningsførers deltakelse i styremøtene
Hovedløpet 2017
Eventuelt

1. Gjennomgang forrige referat
Ingen kommentar.

2. Kr. Himmelfartsturen
Etter forrige møte har Rolf hatt en telefonkontakt med 
Magnar Hovatn om de oppfatninger som har versert 
om samarbeid mellom Froland Motorveteraner og AMK. 
Denne telefonsamtalen oppfattes som oppklarende på 
mange punkter. Det ble også klart gitt uttrykk for at  
begge klubber ønsker et konstruktivt samarbeid frem-
over da gode arrangementer bør være i alles interesse 
og det viktigste.
Ut fra dette ønsker AMK å invitere FM til et møte for å 
diskutere hvordan vi kan samarbeide i kommende  
arrangementer for å gjøre dem best mulig. FM kan  
gjerne foreslå tid og sted for et slikt møte.

3. Profileringsartikler 
Trond har hatt en dialog med Bernt Erik om  
profileringsartikler med logo, som:
• Piquetskjorter i M, L og XL
• Krus med logo på to sider
• Paraplyer, store
• Nøkkelringer
• Kulepenner
• Ruteknuser/belteskjærer 

Ånund sjekker med reklamefirma han har kontakt med. 
Vi tar sikte på å fremskaffe grunnlag for å beslutte  
innkjøp på neste styremøte.

4. Bussturer til arrangementer 
Det er konkret forslag om tur til «Classic car show Oslo 
29.-30.04.2017. AMK kommer ikke selv til å stå som 
arrangør av slike turer, men kan formidle forslag om å 
arrangere slike turer til de kontakter som kan tenkes å 
kjøre.

5. «Dekorering» av den lille hengeren
Det ble fremlagt et forslag til dekorering av hengeren  
ett oppussing. Med en justering av størrelsen på 
AMK-logoen, ble forslaget akseptert.

6. Forretningsførers deltakelse i styremøter.
Vi erfarer at det vil være praktisk å ha forretningsfører  
til stede i del av styremøtene. Mange saker som  
behandles, angår hans funksjon og han sitter på så 
mye kompetanse om klubben, at det vil være en fordel. 
Trond kontakter ham om det.

7. Hovedløpet 2017
Trond og Inge deltok på et møte på Birkeland i går om 
Vognmannen. Det kom opp spørsmål om det er noe 
vi kan arrangere sammen. En idé er om vi arrangerer 
AMK’s hovedløp samtidig. Vognmannen er alltid siste 
helg i juni, i år 24. juni. Styret er positive til det.

8. Eventuelt
Ånund skulle lage avtale i forbindelse med Birkelands-
markedet. Det er nå avtalt antall deltakere i komiteen fra 
begge parter, BIL og AMK. Dermed må avtalen justeres. 
Med dette har vi et godt avtalegrunnlag for kommende 
markeder.

Oddvar tok opp om vi skal spare på det gamle teltet.  
Vi kommer aldri til å bruke det igjen, så det kasseres.

Vårt unge medlem Jørgen Nygaard fra Vennesla, 
som vi skrev om tidligere i år her i bladet, har nå 
kommet såpass langt med Escorten sin at det  
nærmer seg lakkering. Fjærbladet ønsker lykke 
til med den videre fremdriften og ser frem til å se 
bilen ferdig på Vårmønstringen 2017.
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RETUR: 
AMK, Veslefrikkveien 3d

4638 Kristiansand
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VIKTIG INFORMASJON 
FOR ALLE MEDLEMMER!

NÅ ER DET SNART NYTTÅR OG TID FOR INNKREVING AV KONTINGENTEN IGJEN.

DENNE GANGEN LEGGER VI OPP KONTINGENTGIRO-UTSENDELSEN NOE ANNERLEDES ENN FØR,  
OG VI BER ALLE MEDLEMMER MERKE SEG DETTE:

Fjærbladet nr. 1 vil komme i postkassene i plastemballasje, og inni denne emballasjen ligger ferdig  
utfylt giro som vi håper blir betalt innen forfall. Men dette gjelder, av praktiske grunner, bare for  

hovedmedlemmene, altså de som vanligvis får Fjærbladet i postkassa.

Husstandsmedlemmer vil få kontingentgiro i konvolutt som tidligere.

Årsaken til dette er at det er en betydelig besparelse i både arbeid og porto ved å sende ut giroen 
sammen med Fjærbladet. Da trenger vi ikke å skrive ut over 1.000 giroer, putte disse i konvolutter og 

frankere dem. Og bare frimerkene koster jo nesten 12.000 kr.  
I tillegg er jo ikke verken konvoluttene eller giro-arkene gratis, de heller.

Nå ordnes alt automatisk til en mye lavere pris.

Når vi gjør så tydelig oppmerksom på dette, er det fordi Fjærbladet jo ikke blir sendt ut i  
plastemballasje vanligvis, men denne gangen er det nødvendig. Hvis dette opplegget fungerer greit, vil 

det bli slik i fremtiden også, at Fjærbladet nr. 1 hvert år kommer innpakket i plast med giro inni.  
Men resten av årets utgivelser vil nok komme som ellers, rett i postkassa uten innpakking.

Vi håper dette skal fungere greit og at medlemmene vil se at det er mange fordeler med denne  
løsningen, og så langt vi kan se, ingen ulemper.  

Og så håper vi selvsagt at alle betaler kontingenten innen forfall!


