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Så var jubileumsfesten, det første 
av tre større arrangementer i 
AMK sin 40-års-sesong, avviklet. 
Og det ble en hyggelig fest på 
alle måter, med ca. 100 til stede, 
med underholdning og mimring 
og nydelig mat. Du kan se mer 
om dette lenger ute i bladet.

Det neste arrangementet er nå 
vårmønstringen lørdag 11. mai på Torvet i Kristiansand, 
og vi håper at riktig mange av våre medlemmer er på 
plass når startskuddet går kl. 10.00. Vi vil nok holde på til 
litt over kl. 13.00, og satser på fint vær og høy stemning. 
Ja ja, høy stemning kan det jo bli selv om det regner, 
 men det er jo ikke helt det samme…

Det siste arrangementet er Hovedløpet lørdag 3. august, 
som – som en del av løypa – går over Tronåsen. Det er 
det nok mange som gjerne vil ha med seg! Vi regner med 

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN

stor oppslutning både fra våre egne medlemmer og fra 
andre klubber, spesielt lenger vest. Vi har satt en øvre 
grense for antall deltakende biler, og oppfordrer derfor de 
som er interessert til å melde seg på jo før, jo heller.

På Vårmønstringen på Torvet i Kristiansand vil det også bli 
utdeling av restaurerings-plaketter, og ikke minst vil det bli 
anledning til å treffe folk fra LMK Forsikring, og det er jo 
en god idé for alle de som ennå ikke har ordnet med LMK 
Forsikring på bilen eller tohjulingen.

Håper vi sees, både på disse arrangementene og på alle 
de andre treffene som skal være utover sommeren!

Beste hilsen
Bernt Erik
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Terminliste 2019

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

Innmelding i AMK

Kvinesdalsturen 2. juni 2019

I år starter Kvinesdalsturen fra promenaden som  
tidligere, men i år blir start kl.10.00. Frammøte fra  
kl. 09.00. Turen går via Tonstad og over Brokke- 
Suleskard. Vi tar en stopp på Tonstad og Fjellbutikken 
og en stopp på Roskrepp før vi kjører over til Rysstad 
og spiser middag på Sølvgården for de som ønsker 
det. Etter dette kjører vi nedover til Evje og turen  
avsluttes der. Velkommen!

Onsdag 24. april blir det lokal vårmønstring kl. 19.00 
på Bjodland i Lyngdal. Felles kjøring fra Coop Lyngdal 
for de som ønsker det, avgang kl. 18.40. Vel møtt alle 
sammen!

Vårmønstring i Lyngdal

April
24. Medlemsmøte vest

Mai
11. Vårmønstring Torvet 
30. Kristi Himmelfartstreff

Juni
2. Kvinesdalsturen 
5. Motorkortesjen 2019 
8. Sørlandets motordag, Mandal

Juli
14. Åseral 
20. Setesdalstreffet

August
3. Hovedløpet 
17. Birkelandsmarkedet

September
6.- 8. Dyrskuet i Lyngdal 
10. Medlemsmøte sentrum 
17. Medlemsmøte øst 
22. Sommerslutt-tur 
25. Medlemsmøte vest

Oktober
8. Medlemsmøte sentrum 
15. Medlemsmøte øst 
30. Medlemsmøte vest

November
12. Medlemsmøte sentrum 
19. Julemøte øst 
27. Julemøte vest

Desember
3. Julemøte sentrum

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

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

I år blir Vårmønstringen lørdag 11. mai fra kl. 10.00 til 
kl. 14.00, og vi ønsker AMK-medlemmer og andre fra 
hele Sørlandet velkommen til å vise frem biler, motor- 
sykler, mopeder, traktorer og hva det måtte være!
Som i fjor, skal arrangementet være på Torvet i  
Kristiansand og vi håper på god oppslutning. Plassen 
på Torvet er begrenset, så vi gjør uttrykkelig oppmerk-
som på at det for mange biler ikke vil være mulig å 
forlate området før arrangementet er slutt, da bilene 
muligens vil stenge hverandre inne. Det kan også bli 
aktuelt å stenge for innkjørsel etter hvert.

Det vil bli satt opp vakter som vil anvise hvor folk skal 
parkere, og disse anvisningene må selvsagt følges  
dersom man ønsker å delta på Vårmønstringen.

Det blir som vanlig utdeling av restaureringsplaketter, 
og vi gjør oppmerksom på at restaureringsplakett utde-
les kun til medlemmer av AMK.

Nyrestaurerte kjøretøy 
må det meldes fra om på forhånd og innen 25. april til 
Håkon M. Omland, tlf. 900 95 891. Disse kjøretøyene 
får egen plassering på Torvet og må melde fra om at 
det gjelder nyrestaurert kjøretøy når de ankommer og 
skal få anvist plass. Det presiseres at med nyrestaurert 
forstås en stor gjennomgang og oppfiksing av kjøretøy-
et, ikke bare litt «småfiks». Kjøretøyet må være  
registrert og naturligvis være mer enn 30 år gammelt.

Vårmønstringen 2019 – AMK 40 år!
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Vår mann i forsikringen

Etter at LMK-forsikringen ble overført til IF, fikk vi en egen 
representant her på Agder. Han har vært på AMK-møter 
både i Arendal, Lyngdal og Kristiansand, og mange har 
han sikkert snakket med på telefonen også, men for veldig 
mange av våre medlemmer er han fremdeles bare et navn 
– Glenn Pedersen.

Fjærbladet tok turen til Arendal og besøkte Glenn  
Pedersen på kontoret hos IF, hvor han holder til mens  
han passer på alle LMK-forsikringene og masse andre 
forsikringer. Og her kom det frem litt av hvert i vår samtale:

Hvordan har det egentlig gått, nå som det er over ett år 
siden IF overtok LMK-forsikringen begynner vel det hele  
å falle på plass?

Ja, det har vært god respons her i Agder, mye takket 
være informasjon innen AMK, som artikler i Fjærbladet og 
informasjon på møtene. Det har vært interessant for meg å 
være med på møter rundt på Sørlandet, både for å bli kjent 
med folk og for å kunne svare på spørsmål av forskjellig 
art. Faktisk har responsen vært så god at jeg har måttet 
utvide virkefeltet noe, i samarbeid med LMK, og når dette 
blir lest i bladet har jeg vært både i Stavanger og på  
Hokksund ved Drammen for å orientere om tilbudet som  
IF gir i forbindelse med LMK-forsikringen.

Ja, det er vel ikke bare IF som har glede av at mange tar 
denne forsikringen, men også LMK?
Jeg pleier å si at dette er veteranfolkets grasrotandel til 
glede for LMK, som får en bit av hver krone som betales 
inn på LMK-forsikringen. Og det gjelder ikke bare  
forsikringen på veterankjøretøyet, det gjelder for alt du har 
forsikret hos IF, fra hus til hytte til hverdagsbil til reise- 
forsikring og hva det nå måtte være alt sammen. LMK får 
en liten bit, og det er det som i hovedsak finansierer LMK 
som en viktig paraplyorganisasjon for alle landets veteran-
klubber. 

I samarbeid med:

Noen kjøretøy trenger 

EKSTRA KJÆRLIGHET
71

28
3_

0 
 In

ho
us

e 
N

O

Velg  
LMK-FORSIKRING

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

Du får blant annet:  

  Spesialiserte skaderådgivere som gir deg et rettferdig og 
smidig skadeoppgjør

 Gode dekninger både på veien og hjemme under lagring

 Opptil 15 % på dine private forsikringer hos If

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

Men hva hvis en kar som har alt sitt forsikret i IF, kjøper 
seg et veterankjøretøy og tar LMK-forsikring på dette, får 
LMK glede av resten av hans forsikringer også?

Ja, det gjør de, men bare hvis han sørger for at forsikringen 
blir registrert med LMK-kode. Og ikke nok med at LMK  
tjener på det, det gjør forsikringstakeren selv også, for 
med alle forsikringene samlet under ett med LMK-koden 
får han også 15 % fordelsrabatt på hele forsikringsbeløpet. 
Det kan det fort bli en del penger av!
Det er også viktig å få frem at mange fra tidligere har hatt 
veteranforsikring på alminnelige vilkår i IF. Den har ikke 
noe med LMK å gjøre, og det er selvsagt også viktig for de 
som har slik forsikring å få denne merket med LMK-koden 
slik at de kan få med seg alle fordelene og rabatten.

Vi har jo også noen medlemmer i AMK som av forskjellige 
årsaker ikke har veterankjøretøy, hvordan er det med dem? 
Har de noen fordeler å hente?

Ja da, dersom de har sine øvrige forsikringer i IF kan også 
de melde fra om å få på plass LMK-koden på sine poliser, 
så får de rabatten og fordelene som følger med. Det er 
ikke noen forutsetning at man skal ha en veteranforsikring 
i bunnen, så lenge man er medlem av en LMK-tilsluttet 
klubb som for eksempel AMK. Men den dagen man  
melder seg ut, forsvinner selvfølgelig alle fordelene så 
snart IF får melding fra klubben om utmeldingen,  
uansett om dette er en selvbestemt utmelding eller om 
vedkommende blir strøket av medlemslista på grunn av 
manglende betaling av kontingent.

Vi har hørt rykter om at det blir gjort noen små justeringer i 
forsikringsbetingelsene?

Det stemmer det. Det har blitt litt uklarheter i forbindelse 
med verdifastsettelse på kjøretøy med verdi under 300.000 
kr. og vi har hatt en sak gående om dette for kort tid siden. 
Det viser seg at det er uhensiktsmessig at eier skal forsikre 
kjøretøyet for et spesifikt beløp så lenge det har en verdi 
under 300.000 kr. Så vi har endret dette slik at alle kjøretøy 
i denne gruppen har dekning opp til 300.000 kr. uansett, 
og de tidligere verdiansettelsene som eier har antydet  
faller bort. Det sparer jo også eier for å stadig å måtte  
gjøre justeringer i forsikringsverdien i takt med pris- 
utviklingen på veterankjøretøy.

Imidlertid gjelder dette ikke for kjøretøy med verdi over 
300.000 kr. Der må eier sette en forsikringsverdi på kjøre-
tøyet og få denne verdien godkjent av LMKs forsikrings- 
utvalg. I slike tilfeller skal det også besiktigelse og foto-
grafier til før forsikringsutvalget godkjenner kjøretøyet og 
deretter sender saken over til oss i IF så vi kan tilrettelegge 
selve forsikringen.

I sommer snakket Fjærbladet med et medlem som ikke var 
helt fornøyd med IF etter et havari i utlandet?

Det er klart det kan være litt vanskelig, spesielt om  
sommeren med ferievikarer på alarmtelefonen. Man kan 
aldri være 100 % sikker på at alle vet absolutt alt om alle 
vilkår og betingelser, som jo er litt spesielle for veteran- 
forsikringen. Men etter det jeg har blitt fortalt la de  
ansvarlige hos IF seg veldig flate overfor medlemmet  
deres, og alt ble ordnet greit og i full forståelse. Og det  
er viktig for oss i enhver sammenheng, at blir det noen 
uenighet eller uheldige episoder, skal dette ordnes opp i 
på en måte som alle blir fornøyd med.

Mange av våre medlemmer har veterankjøretøyet forsikret 
i andre selskaper, sikkert først og fremst fordi de har sine 
øvrige forsikringer der og er fornøyd med det. Men har ikke 
IF noe å tilby dem?

Selvfølgelig har IF noe å tilby! Mange veteranforsikringer i 
andre selskaper omfatter faktisk bare ansvar og brann/ 
tyveri, og da blir det jo en forholdsvis lav pris. Men 
LMK-forsikringen hos IF omfatter som kjent også full  
kaskodekning og redningsforsikring som gjelder i hele 
Europa. Og da er det ingen tvil om at noe billigere skal  
det være vanskelig å finne! Og det er jo bare veteran- 
forsikringen. Slike nye kunder vil også få 15 % rabatt på 
sine øvrige forsikringer dersom de flytter dem over til 
LMK-forsikringen.

Hva vil du da si til et AMK-medlem som har sine  
forsikringer, både på veterankjøretøy og andre eiendeler,  
i andre selskaper?

Til dem vil jeg si at jeg gjerne vil minne dem om det jeg  
har sagt tidligere her, at LMK får en liten andel av  
premieinntektene, og at dette derfor hjelper hele  
veteranbevegelsen. Det er heller ikke umulig at IF kan gi et 
rimeligere totaltilbud enn det de allerede betaler. Og så vil 
jeg spesielt fremheve at det koster ingen ting å be om et 
tilbud! Bare kontakt meg på telefon 488 50 177 eller  
glenn.pedersen@if.no så ser vi hva vi får til.

Og da sier Fjærbladet takk for en hyggelig samtale!

Glenn Pedersen er klar for å gi alle AMK-medlemmer gode tilbud på 
forsikring.

LMK Forsikring holder til her hos IF i Arendal.
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Tid og sted: 22.03.2019, Oddernes menighetshus

Deltakelse: 44 medlemmer

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to til å signere  
 protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Rapport fra Delemarkedskomiteen
5. Regnskap
6. Fastsettelse av kontingent
7. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet
8. Valg av styre, kontrollkomité, delemarkedskomité og  
 valgkomité

Formannen ønsket velkommen til årsmøtet.

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

2. Valg av møteleder, referent og to til å signere  
protokollen
Håkon Omland ble valgt til møteleder.
Rolf A. Sørbø ble valgt til referent.
Arne Øydna og Arnfinn Haugland ble valgt til å signere 
protokollen.

3. Styrets årsberetning
Kasserer leste årsberetningen som publisert i Fjærbladet 
nr. 1/2019. Det kom ingen kommentarer og årsberetningen 
ble godkjent.

4. Rapport fra Delemarkedskomiteen, Birkeland
Planleggingsmøter er påbegynt og det er satt opp lister 
som frivillige kan melde seg på, Torstein Knutsen i vest og 
i Trond Rane øst sørger for å hente inn folk fra hver  
sin region.
Arrangement gikk greit i fjor selv om været var en trussel 
og sikkert holdt en del utstillere borte, ca 30% færre enn i 
fjor. Økning i inngangsbilletten kompenserte nok noe for  

Årsmøtet 2019

litt fravær av publikum slik at resultatet totalt ble  
tilfredsstillende, kr 69.645,47.  

5. Regnskap
Bernt Erik Olsen leste opp regnskapet som var publisert i 
Fjærbladet nr.1/2019. Dette viser et underskudd i 2018 på 
14.783,-. Underskuddet skyldes i hovedsak avskrivninger 
på tidligere investeringer som avskrives over 4 år. Driften 
gikk i overskudd med ca kr 30.000. Egenkapital ved års-
skiftet var kr. 425.380,49.

Kontrollkomitéen har levert revisjonsberetning og  
innstilling som oppsummerte med at regnskapet er ryddig 
og greit ført. Kontrollkomiteen har hatt en gjennomgang 
med kasserer og stilt mange spørsmål, men fant ingen feil 
og mangler.Det kom ingen videre spørsmål til regnskapet 
og det ble godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent
Styret har innstilt på at kontingenten videreføres på samme 
nivå for hovedmedlemmer og husstandsmedlemmer.  
Det kom inn forslag om at husstandsmedlemskap økes 
med 25 kr. fra neste år, slik at husstandsmedlems- 
kontingent da blir 75 kr. Det ble vedtatt. 

I tillegg ble et nytt forslag behandlet under pkt. 7.
Det kom ingen ytterligere kommentarer og innstillingen  
ble vedtatt inkludert forslaget om økning av husstands-
medlemskap.

7. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
Styret hadde innmeldt en sak om et ungdomsmedlemskap, 
dette for å øke rekrutteringen til klubben. Forslaget var i sin 
helhet gjengitt i Fjærbladet nr 1/2019 og lyder slik:

«Styret fremmer med dette følgende forslag til årsmøtet i 
AMK om endring av vedtektene §3:
For å øke rekrutteringen blant unge til klubben, innføres  
et ungdomsmedlemskap med redusert kontingent for  
de ungdommer som ikke kvalifiserer til å få husstands- 
medlemskap. Det foreslås at ungdom betaler kr 150 i årlig 
kontingent fram til og med det året de fyller 20 år.  
Deretter går de over til vanlig hovedmedlemskap.  
Ungdomsmedlemmer får tilsendt Fjærbladet på lik linje 
med hovedmedlemmer.
Dette gjøres gjeldende fra og med kontingentåret 2020. 
Samtidig bør også ordningen med husstandsmelemskap 
vedtektsfestes.
Det er ikke ønskelig å tallfeste kontingenten i vedtektene 
siden kontingent skal fastsettes av årsmøtet hvert år. 
Det blir da et nytt avsnitt i §3, som da vil lyde slik (ny tekst 
i kursiv):

§3 Kontingent
Medlemskontingentens størrelse for det kommende år 
fastsettes av årsmøtet etter forslag fra stytret. Terminen for 
medlemskontingenten følger kalenderåret. Personer som 
er utnevnt som æresmedlemmer i klubben, betaler ikke 
kontingent.

Det er tre former for medlemskap:
•  Hovedmedlemskap
•  Ungdomsmedlemskap som gjelder ungdom inntil  
 det året de fyller 20 år.
•  Husstandsmedlemskap som gjelder for personer  
 (ektefelle og barn) i hovedmedlemmets husstand  
 som har samme adresse som hovedmedlemmet.
 Alle tre former for medlemskap har de samme  
 rettigheter og plikter, men husstandsmedlemmer får  
 ikke tilsendt medlemsbladet siden dette sendes  
 hovedmedlemmet på samme adresse.»

Forslaget ble vedtatt.

8. Valg av styre, kontrollkomité, delemarkedskomité  
og valgkomité

Styre:
Trond Rane leste valgkomitéens innstilling.  
Følgende er i år på valg:
Styremedlem Inge Bråtlund
Styremedlem Tor Sigurd Skåre
Varamann Oddvar Iveland
Varamann Aslak Berntsen

Alle er forespurt om å ta gjenvalg og har takket ja til det. 
De ble valgt.

Kommende styre blir da, forutsatt at styret konstituerer  
seg som tidligere:

Formann:  Håkon Omland
Nestformann:  Ånund Lunde
Sekretær:  Rolf A. Sørbø
Styremedlemmer: Bjarne B. Rysstad
 Inge Bråtlund
 Tor Sigurd Skåre
Varamenn: Oddvar Iveland
                                 Torstein Knutsen 
                                 Aslak Berntsen

Kontrollkomité
Det ble innstilt på at Rune Ludvigsen (ikke på valg) og 
Arne Øydna fortsetter i kontrollkomiteen. Innstillingen ble 
vedtatt.

Delemarkedskomité
Innstillingen for kommende år var:
Knut Suggelia  Ikke på valg
Ånund Lunde  Gjenvalg
Ketil Juul Olsen Ikke på valg
Tor Sigurd Skåre Ikke på valg
Trond Rane Ny  

Innstillingen ble vedtatt.

Valgkomité
Valgkomité har vært Reidar Skaaland, Harald Høyland og 
Trond Rane. 

Formannen syntes det er rart at det er vanskelig å finne 
nye i styret blant 1000 medlemmer. Det vil være sunt å  
få inn et par nye i styret hver gang. Spesielt er region øst 
dårlig representert. Det er en utfordring for valgkomiteen 
som valgkomiteen oppfordres til å se spesielt på neste 
gang. 

Valgkomiteen ble foreslått gjenvalgt og det ble vedtatt.

Rolf A. Sørbø    Arne Øyda   Arnfinn Haugland 
Referent   
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Storslått jubileumsfest
Jubileumsfesten i anledning AMKs 40 års jubileum 
ble avholdt fredag 22. mars. Det ble en veldig fin 
fest, med ca. 100 feststemte medlemmer til stede da 
formannen, Håkon Omland, ønsket velkommen.

Etter et velsmakende koldtbord med mye forskjellig mat 
var fortært, gikk praten lett rundt bordene og latteren satt 
løst. Vi fikk så se en film som Øyvind Eikelia hadde laget 
for anledningen, med høydepunkter fra AMK sine  
arrangementer i 2018. Her var det mange kjente fjes å se!

Etter dette var det sang og musikk ved June Myhrstad 
og Reidar Skaaland før det ble servert kaffe og nydelige 

bløtkaker. Og underveis ble det også plass til et aldri så 
lite gratislotteri, slik at 12 av deltakerne kunne få med seg 
en premie hjem.

Håkon Omland laget også et lite intervju med de tre som 
var på festen, som var på medlemslista også i 1979.  
Det var Ove Sandve (medlem nr. 1), Oddvar Bjerland  
og Steinar Thorsø.

Klokka ble visst over 23 før de siste trasket ut av  
festlokalet. 

Vi gleder oss allerede til femtiårsjubileet!

Tre «veteraner» i veteranklubben, fra venstre Steinar Thorsø,  
Ove Sandve og Oddvar Bjerland.

Håkon Omland ledet festen med sikker hånd, som alltid.

June Myhrstad sang, med Reidar Skaaland ved flygelet. Kjøkkenoppgavene og oppvasken ble ordnet av Natalie Marie Øen (t.v.)  
og Marie Holte, som begge gjorde en stor innsats.
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Medlemsmøte i Lyngdal, 30. januar 2019
Omlag 35 medlemmer møter opp denne kvelden, i kaféen på Mega, det er bra til å vera på denne  
årstida. Olav Hægeland ønsker alle velkommen, og ønsker godt nytt år. Eit par karar er her for første 
gong: Magne Støle og Kjell Gulbrandsen, dei presenterer seg.

Olav seier litt om kveldens program, og gjev ordet til  
Torstein Knutsen, som kjem med kunngjeringer frå styret:
- Årsmøtet skal vera den 22.03. i Oddernes Menighetshus.
- Birkelandsmarkedet skal vera den 17.08.19, det trengs 
dugnadsfolk og på vår-møtet i vest vil Torstein ha klar ei 
liste der folk kan skriva seg på for ca to timars innsats for 
markedet.
- Rysstad-treffet blir den 20.07.19, nøyare kunngjering i 
Fjærbladet.

- I samband med åpning av museum på Lillehammer ved 
LMK 9.06.19, blir det arrangert billøp kalla «Konvoi»,  
der folk kan kjøra deler av strekninga eller heile løpet.  
Frå Kristiansand går løpet 5.06. til Arendal, kontaktmann  
er Torstein Knutsen.
- Kvinesdalsturen blir den 2.06.19, den blir ekstra lang i 
år: til Tonstad, Suleskard - Brokke, middag på Sølvgarden. 
Fjærbladet vil skriva meir detaljert om turen.
- Åseral-turen blir den 14.07.19.
- Det skal òg vera ein jubileumstur, men den er under 
planlegging.
- Forsikring. Torstein minner om at folk bør sjekka at kjøre-
tøya er forsikra for rett sum.

Nå er det tid for ei framvising av bilete og video-snuttar frå 
Tysklandsturen i haust, som fleire av våre medlemmar var 
med på. For ikkje hindra sikten legg Olav Nilsen seg på 
kne på golvet og styrer framvisinga på ein tv. Den omfattar 
besøk på fleire bilmuseum i Tyskland, og viser dei ulike 
bilmerke frå bilens begynnelse og fram til i dag, mykje 
interessant å sjå.

Det er tid for matpause, kaffe og rundstykke ventar.  
Folk kosar seg, og pratar godt.

Etter pausen får me ein bolk med Olav og Torstein, om  
korleis det kan gå ved kjøring på kalde dagar. I følge 
Torstein er diesel-bilar på småkjøring på kalde dagar, med 
topp forbruk av straum til oppvarming av bil og seter m 
meir, og kanskje mange år gamalt batteri, utsatt for  
brå-stopp, egentleg logisk når ein tenker seg om. Det er 
då sannsynlegvis på tide å skifta batteri.
Olav viser eit apparat som kan måla straum-effekten i 
batteriet. Det skal visa 12,8 - då er det heilt fullt. Det kjem 
fleire spørsmål frå salen. Så er det tid for avslutning, og me 
seie takk for i kveld.

Turid
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Februar-møtet i sentrum ble et besøk hos bilforhandleren Lexus i Sørlandsparken i Kristiansand,  
og det var et hyggelig møte med mange fremmøtte og med riktig god mottakelse.

På besøk hos Lexus

Det var mange fine biler å se på i butikken, og det var god 
anledning til å prøvesitte og sammenligne de forskjellige 
modellene. Selv om dette jo er nye biler, og derfor omtrent 
30 år for nye for en veteranklubb, så er det jo ikke til å 
komme forbi at også veteraneiere må ha en hverdagsbil! 
Da kan det være greit å ha oversikten over hva markedet 
kan by på.

Selgerne hos Lexus orienterte og forklarte, og det var  
anledning til å stille spørsmål underveis, noe mange  

benyttet seg av. Om besøket vårt resulterte i noen salg vet 
ikke Fjærbladet, men om det ikke ble noe var i alle fall ikke 
det selgernes skyld!

Sannelig ble det også servering – deilig tapas sto på  
bordet og det gjorde i grunnen kvelden enda mer  
vellykket. Takk for besøket!

Hyggelig møte i Arendal

Til februarmøtet i Arendal hadde vi fått besøk av Ånund 
Lunde og Bernt Erik Olsen som hadde tatt turen fra  
Kristiansand for å vise bilder og fortelle fra Tysklandsturen 
som AMK arrangerte i fjor høst.

Bildene vakte interesse, og det falt mange kommentarer 
underveis. Og da det ble opplyst at det ble arbeidet med 

en tilsvarende tur til høsten (med besøk også på andre 
museer) ble interessen straks stigende. Det spørs om ikke 
Aust-Agder blir bedre representert på turen til høsten enn 
de var på forrige tur!

Etter kaffe og kaker og en hyggelig prat var alle enige om 
at det hadde vært et greit møte.
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Medlemsmøte  27. februar, Lyngdal

Olav Hægeland ynskjer alle velkommen, masse folk og 
masse deler, det er bra! Spesielt velkommen til Svein Åge 
Rafoss, som reiser seg og presenterer seg, han er her for 
første gong. Olav vil gjerne høyra om nokon held på med  
å restaurere kjøretøy, nå i vinterhalvåret.

Andreas Forgard kan fortelja om at han og fleire andre  
er i gang med å sette i stand ein gamal buss, i Buhølen. 
Det ein Chrysler 1950 mod. bensin, bygd i Flekkefjord  
hos Axelsen. Skeie Mek. har sandblåst deler av bussen. 
Men, det er ein stor jobb med det øvrige, ja, fleire års 
arbeid.

For ei tid sidan laga blada Lindesnes og Lister ein fin 
reportasje med Torstein Knutsen og veteranbil, noko 
tidlegare om Øystein Klev og hans bil. Det er hyggeleg 

at klubben blir lagt merke til! Same journalist vil kome på 
Dyrskue, Lyngdal og lage stor reportasje, det er bra!

Torstein får ordet, og minner om påmelding til kolonne- 
kjøring til LMK-samling Lillehammer, opning 1. pinsedag.
Så opnar delemarkedet, og folk stimer til. Mangt og mykje 
skiftar eigar, for ein rimeleg penge, og folk er godt nøgde. 
Etter kvart blir det kaffepause, det er god stemning rundt 
borda, og folket kosar seg med mat og kaffe, og pratar 
veldig.

Siste post på programmet er ein film frå Trekkferje- 
festivalen i 1985. Koselege klipp, der ein og annan har  
blitt nokre år eldre. Takk for ein grei kveld!

Turid

Denne kvelden pleier det å vera Delemarked, slik og i år. Det er ein mild kveld med skodde,  
både på turen bort, og turen heim, men riktig mange møter opp, borti 45 stykke.
Mange av desse har teke med seg bildeler og anna, og på kafeen er det god plass til alt saman.

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 

2. Jubileumsmarkering neste år
Oppfølging av forrige møtes forslag:
• Kvinesdal kommune er kjempegiret på opplegget vårt for  
 et jubileumsløp. Inge holder kontakten. Vi må tilby mulighet 
 for overnatting på Utsikten. Vi vurderer både start og stopp 
 i Kvinesdal i og med at kommunen er så positiv,  
 alternativt start i Flekkefjord. Vi antar stor interesse. Derfor  
 settes en grense på 200 biler. Inge har satt sammen  
 5-6 medlemmer i arrangementskomiteen. 

• Vi holder kontakt med filmklubben, også for engasjement  
 utover jubileumsløpet, eventuelt også på flere ting  
 gjennom jubileumsåret. Inge kontakter klubben om dette.

• Vi bruker 40-årslogoen på arrangementene i år.  
 Bernt Erik kontakter Øyvind Eikelia.

• Bernt Erik har skrevet et innlegg i Fjærbladet som er i  
 trykken om at vi premierer noen nye medlemmer og  
 ververe. Den som verver flest, får en premie. I tillegg  
 trekkes en vinner blant alle som verver i år fram til  
 1. oktober. Det trekkes også to vinnere av gavekort blant  
 nye medlemmer.

• Det kom forslag på at vi kan verve abonnenter til Norsk  
 Motorveteran. Vi kan få inntekt fra første års abonnement.  
 Vi planlegger med et forsøk på vårmønstringen. Bernt Erik  
 skaffer plakat og noen blader.

• Vi har fått fått et par tilbud på jubileumsmiddag 22.mars.  
 Vi har fått tilbud fra Oddernes menighetshus,  
 1.etg. Årsmøtet kan vi ha fra 18 til 19 i kjellerlokalet. 

3. Ulike arrangementer 
Kristi Himmelfartsturen: Det ble nevnt på siste møte i øst at vi 
skal få en dato snart for et møte med Froland for å planlegge 
årets arrangement. 
Birkelandsmarkedet: Ånund har deltatt i møte med Birkeland. 

Erfaringen fra i fjor tilsier at vi i år må være enda et hakk mer 
strukturert i planlegging og gjennomføring. Det er et forslag at 
hver avdeling får en kvote de må stille med på arrangementet. 
Vi må totalt ha ca 40 stk.

4. Eventuelt
Nytt sveisekurs hos Aslak blir annonsert i Fjærbladet som 
kommer ut før påske.

Vårmønstringen planlegges 11. mai i år. Ånund har ansvar 
for en komité. Vi vil gjerne ha litt mer show på arrangementet. 
Ånund trommer sammen noen deltakere.

I Setesdal er det så langt lagt opp til at årets arrangement blir 
på fotballbanen på Rysstad. 

Konvoien skal gå i juni. Bernt Erik har kontakt med hovedar-
rangør og Tor Sigurd og Aslak kan bistå Bernt Erik med lokal 
koordinering. Onsdag 5. juni starter konvoien i Kristiansand 
på veien videre mot øst. Det blir stopp i Lillesand, Arendal og 
på Brokelandsheia. Neste stopp blir Telemarks ansvar.

Referat fra styremøte den 22. januar 2019

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 

2. Jubileumsmarkering i år
• Håkon gikk gjennom planen for jubileumsfesten. 

• Jubileumsløpet 3.august. Flekkefjord kommune er svært  
 positive til å involvere seg og legge til rette for løpet.  
 Løpsruta ble diskutert i møtet. Håkon har dialogen med  
 involverte i vest.

Referat fra styremøte den 12. mars 2019

3. Ulike arrangementer 
Kristi Himmelfartsturen: Det er ikke noe nytt om  
planleggingen. 

Birkelandsmarkedet: Det blir møte i styringsgruppen dagen 
etter dette styremøtet. Derfor var det ikke noe å drøfte denne 
gang.
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Vervekonkurranse

Vi premierer både de som verver og de som blir vervet. 
Premiene består av ett års abonnement på bladet Norsk 
Motor Veteran, Norges største veteranbilblad.

Opplegget vil da bli slik at det medlemmet som verver flest 
nye, får en premie, og i tillegg trekkes det ut en premie 
blant alle medlemmene som har vervet ett eller flere nye 
medlemmer til oss. Og på toppen av det legger vi inn to 
premier som trekkes ut blant de nyvervede medlemmene.
Konkurransen vil gå gjennom hele jubileumsåret, men 
avsluttes 1. oktober, slik at resultatet av konkurransen kan 
offentliggjøres i årets siste utgave av Fjærbladet.

Rent praktisk gjøres det slik at den som har vervet et nytt 
medlem sender inn navn og adresse, telefon og eventuell 
epost for det vervede medlemmet til redaktøren, enten på 
SMS, epost eller i posten. Adresse finnes på side 2 i  
hver utgave av Fjærbladet. Så sender kassereren ut  
kontingentgiro til det nye medlemmet, og når denne er 
betalt blir dette registrert i konkurransen.

Høres ikke dette flott ut? Lykke til med vervingen!

Siden AMK har 40 års jubileum i år, har vi satt i gang en aldri så liten verve- 
konkurranse, som alle kunne lese også i Fjærbladet nr. 1. Vi oppfordrer derfor alle 
medlemmene til å skaffe oss nye medlemmer! Det er allerede kommet noen på lista!

Hjemmebesøket

1963 convertibles:

bc 348 018
7

023060

503482

87018

KLUBB SPESIAL

Grenland 

innfridde!

Veteranbiler

brenner!

Fartsglade 

Mister Lister

Nr. 18-2018 – Årgang 28 – Pris kr 99,00

18
49

DETROITS 

TORINO 

Goodwood 

Revival

Ekte 68’er-biler

Mercury 
  vs. Buick

GRATIS annonsering i bruktmarkedet!

BRØDBIL 
FOR MAKS 
ETT BRETT!

Flystæsj-
samler 
på 18

Datsun 1500
pickup

bc 0348 001

7 023060 603489

90001

KLUBB SPESIAL

Nr. 1-2019 – Årgang 29 – Pris kr 129,00

19
08

Utbrett-modellen Herald

Citroën fyller 100!

Troll uten 
innmat funnet!

GRATIS annonsering i bruktmarkedet!

Just give 
me a Break! 

“OBOS-Mustangen” 
er 50 år!

bc 348 002

7

023060

603489

91002

KLUBB SPESIAL

KRAFTFULLE Kurtis

Nr. 2-2019 – Årgang 29 – Pris kr 129,00

19
12

Praktiske Peugeot 304 og 305

Bilhistorien fra Thomson til Bollée 

Norges 
eldste 

Renault

Nest siste hel-britiske Vauxhall

GRATIS annonsering i bruktmarkedet!

FAKA News: «Jetskuteren» 

Norske BENTLEYS    gjennom        tidene 

KLUBB SPESIAL

Gratulerer!
Du har vunnet ett -1- års 
abonnement ( 10 blader ) på 
Norsk Motorveteran
til en verdi av
kr. 945,-

US Car Club Agder sin terminliste for året

Alle klubbens arrangementer med mer info kan sees 
på Facebook, det er bare å søke på US Car Club Agder 
USCCA. Her tar vi med en del spesielt interessante treff 
og oppfordrer AMK-medlemmene til å slutte opp  
også om disse arrangementene.

13. april: RUSTLØSEREN - Åpen fest for alle veteran- 
interesserte på Boen klubbhus kl. 20.00.

4. mai: Åpen kafé for alle på Boen klubbhus  
kl. 12.00-17.00.

24.-26. mai: Sørlandstreffet på Roligheten Camping.  
Am car treff . Åpner fredag 24. mai kl. 12.00.

6. juni: National Motordag på Øvre Torv i Kristiansand  
kl. 17.00-21.00.  Åpent for alle typer veterankjøretøy.

4. juli: Felles cruising.

29. september: Høstmeeting bil/motorsykkel på  
Boen klubbhus. Åpent for alle veteraninteresserte. Kafé.

26. oktober: End of Season. Åpen fest for alle  
veteraninteresserte på Boen Klubbhus kl. 20.00.

14. desember: Julekafé på Boen klubbhus.  
Åpent for alle kl. 12.00-17.00. Risgrøt, gløgg m.m.
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Citroën fyller 100!
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KLUBB SPESIAL
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Praktiske Peugeot 304 og 305

Bilhistorien fra Thomson til Bollée 

Norges 
eldste 

Renault

Nest siste hel-britiske Vauxhall

GRATIS annonsering i bruktmarkedet!

FAKA News: «Jetskuteren» 

Norske BENTLEYS    gjennom        tidene 

KLUBB SPESIAL

AMK har inngått en avtale med Norsk Motorveteran
Dersom du vurderer å inngå et årsabonnement med dem så er det derfor supert om du bestiller her,

da støtter du samtidig Agder Motorhistoriske Klubb.

Norsk Motorveteran henvender seg til alle som liker å lese om gamle biler,
motorsykler, traktorer, busser, tog og fly. 

Abonnementsprisen er kr. 895,- for 10 blader
Inkludert får du også med to samlepermer uten ekstra kostnad ( verdi 160,-)

Disse to permene har plass til en komplett årgang. Gjelder ikke eksisterende abonnementer.

Dersom du ønsker et abonnoment ta kontakt på: amk@lmk.no
De vil da sende neste blad sammen med faktura for årsabonnementet.
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AMK inviterer til Jubileumsløp
lørdag 3. august 2019 

med start fra Flekkefjord sentrum
 (følg skilting!),

en tur over Tronåsen  
og til mål i Kvinesdal.

Det serveres lunch etter ankomst mål.
Denne er inkludert i startkontingenten for både sjåfør og passasjerer.

Vi vil derfor gjerne vite hvor mange det kommer
i hver bil/på hver MC av hensyn til serveringen.

Oppgitt tall er selvsagt ikke bindende, men bare for at vi får en anelse  
om hvor mye mat vi trenger.

Startkontingent er kr. 400,- som betales inn
samtidig med at påmeldingsblanketten sendes inn

til oppgitt adresse på blanketten.

Påmeldingsfrist 20. juni 2019 

Jubileumsløpet 2019 

Påmeldingsblankett

Navn:

Adresse:

Postnr./sted: 

Telefon: 

E-postadresse: 

Biltype og merke: 

Årsmodell:           Reg.nummer:

Antall passasjerer i bilen (på tohjulingen) inkl. sjåfør:

Denne blankett sendes i posten til AMK, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand,
eller den kan sendes på E-post til berneol@online.no 
Det er da ikke nødvendig å sende selve skjemaet, bare en e-post med de  
opplysninger som det spørres om over her.

Betaling:
Startkontingenten på kr. 400,- overføres til AMK sin løpskonto 9480.11.22714 samtidig som  
påmeldingen sendes inn. Påmelding blir ikke registrert i vårt system før betalingen er kommet inn.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser i løpet, og tar forbehold om at  
påmeldingen må stoppes før påmeldingsfristen går ut.
Påmeldingsfristen er 20. juni 2019. 
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Planleggingen av en ny Tysklandstur 
med flere flotte bilmuseer er startet. 
Tidsrommet vil bli 16. - 20. okt., 

bare så det er nevnt dersom det er 
noen som allerede nå vil sette av 
disse dagene. I neste utgave av 
Fjærbladet vil det komme masse 

infor, og da blir det også anledning 
til å melde seg på. Vi nevner allerede 
nå at det ser helt klart ut for et besøk 
på det franske nasjonale bilmuseet 
(Schlumpf-samlingen) i Mulhouse,  

i tillegg blir det flere andre  
interessante museumsbesøk.  

Det legges også opp til mulighet for 
alternative aktiviteter for de som har 
lyst til noe annet enn bare veteran- 
biler… Begrenset antall deltakere, 
selvsagt, så her blir det «først til  

mølla». Følg med i Fjærbladet nr. 3!

Ny Tysklandstur  
til høsten!

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!
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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

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!
Vi har også fått nye flotte klistre-
merker med logo!

Følgende artikler kan vi selge:
Piquet-skjorte i svart, blå eller hvit 
med logo, str. M, L, XL og XXL i 
alle farger, koster kr. 150 pr. stk. 
100 % bomull og god kvalitet!

Kaffekrusene leveres i hvitt eller 
svart, med lokk, og koster kr. 100 
pr. stk. levert i gaveeske.  
God presangidé til svigermor?

Nye klistremerker med logo koster 
kr. 15 pr. stk.

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

Grillmerke med logo, emalje,  
koster som før kr. 100 pr. stk.
 
AMK-pin har vi noen få igjen av, 
disse koster kr. 30 pr. stk.

Alt kan bestilles hos Fjærbladets 
redaktør eller kjøpes på noen av 
klubbens arrangementer. Innkjøp 
over kr. 300 leveres fraktfritt, ellers 
kommer porto i tillegg. Det ved-
legges giro i pakken (trenger ikke 
forhåndsbetales).

Klubbartikler
MERCEDES-BENZ KLUBBEN AGDER

VI MINNER OM …

Vårmønstring lørdag 4. mai fra kl. 10.00 hos Lyngdal 
Karosseri og Auto, Lyngdal. Vi kjører en tur i omegnen, 
prater og sparker dekk, og Autoen spanderer som 
vanlig pølser. Velkommen!

Grillparty på Kvarstein Gartneri, Vennesla, mandag 
27. mai kl. 18.00. Hver enkelt tar med seg det kjøtt  
han/hun vil grille, og noe å drikke, og klubben sørger 
for salat etc. Velkommen!

SOMMERTREFF I DANMARK!

Nå er det på hjemmesiden til den danske Mercedes-
klubben lagt ut program med påmeldingsskjema, se 
link: https://danmark.mercedes-benz-clubs.com

Treffet finner sted i tiden 9.-11. august på et utmerket 
hotell i Roskilde som ikke er så langt fra København. 
Danmark er et perfekt land for veteranbilkjøring.  
Man kan velge å kjøre på flotte veier utenom motor-
veiene. Liten fare for koking i radiatorer på grunn av 
bratte bakker også.

Danske Mercedestreff er kjent for å være koselige med 
avslappet stemning med mye fokus på dekksparking 
og hygge. Det pleier alltid å dukke opp nordmenn på 
treffene, og folk kommer som regel igjen. En fin anled-
ning til å bli kjent med andre Mercedesentusiaster. 

Selv vil vi kjøre til Oslo og har bestilt overfart med 
DFDS torsdag ettermiddag med ankomst København 
fredag formiddag. Det er relativt kort og grei vei fra 
fergen bort til Roskilde, slik at vi er der i god tid før 
treffet starter kl. 1400. Når treffet er ferdig søndag vil vi 
kjøre bort til fergen som trafikkerer mellom Sjælland og 
Jylland (Molslinjen). Når man kommer i land ved Århus 
er det ikke så langt opp til Hirtshals og fergen hjem til 
Sørlandet. Man trenger jo ikke ta DFDS hvis en ikke 
vil legge i vei på E18 til Oslo, fordi man kan jo ta Color 
Line fra Kristiansand og Molslinjen fra Århus begge 
veiene. 

Det hadde vært ekstra hyggelig om vi kunne vært flere 
fra vår Agderklubb som tok turen. Vel møtt i Roskilde!

Mit freundlichen Grüßen
Sverre Monsen, tlf +47 94149229

Årsmøte i avdeling Agder

Årsmøtet i avdeling Agder gikk av stabelen i slutten av  
januar og 17 medlemmer hadde møtt frem. Det ble en  
riktig hyggelig kveld, som bildene viser, og nedenfor  
gjengir vi protokollen fra møtet.

Innkallingen til møtet ble godkjent. Håkon Omland ble valgt 
til dirigent og Bernt Erik Olsen til møtesekretær.
Årsmelding for 2018 ble godkjent uten bemerkninger.
Revidert regnskap for 2018 ble godkjent uten  
bemerkninger.

Valgkomitéen v/Helge H. Svendsen la frem sitt forslag, 
som lød på at Sverre Monsen velges til ny formann, mens 
avtroppende formann Håkon Omland velges til styre- 
medlem. Sekretær/kasserer Bernt Erik Olsen gjenvelges. 
Alle valg gjelder for to år.

Styret består dermed av følgende:
Sverre Monsen, formann, valgt for to år
Håkon Omland, styremedlem, valgt for to år
Bernt Erik Olsen, sekretær/kasserer, valgt for to år
Jarle Boye, styremedlem, på valg neste år
Kaare Grue, styremedlem, på valg neste år
Reidar Skaaland, styremedlem, på valg neste år.

Revisor Olav Y. Espelid ble gjenvalgt, og det samme  
ble valgkomitéen, som består av Helge H. Svendsen og 
Egil H. Salvesen.

Det beste utvalget
av slitedeler til din bil!

Velkommen

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

TM

Mandal Bilder AS
Kvitmyrveien 47 
Tlf: 38 26 00 66

Åpningstider:
Man: 08 - 16 (tors. 18)
Lør: 10-14

Alt du trenger 
til bilen!

Vi kan tilby ekstra gode priser til medlemmer 
i Agder motorhistoriske klubb. 
Kontakt oss for tilbud!

Støtt AMK når du tipper!
AMK er tilknyttet Grasrotandelen hos Norsk Tipping. Det betyr 
at alle som vil støtte AMK kan bestemme at 5 % av det han/hun 
tipper for, blir overført vår klubb fra Norsk Tipping. Prisen for  
tippingen er det samme og dette koster ikke noe. Ordningen  
gjelder for alle spill som går via Norsk Tipping og spillekortet ditt.

Gi beskjed om at du vil støtte AMK med  
grasrotandelen når du skal tippe neste gang. 
Hvis det blir spørsmål om klubbens nummer, 
kan du oppgi 990 938 873. 

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen!

Søgne Veteran- og Trekkferjeklubb, 
Søgne

Kjell Gulbrandsen, Lindesnes
Karin Sæther Nilsen, Arendal

Kristian Sæther Nilsen, Arendal
Sverre Rømteland, Lindesnes

Torbjørn Fidje, Froland
Tom Fredrich, Brennåsen

Ole Vidar Hovdestad Nilsen, Froland
Svein Kjempekjenn, Arendal

John Petter Rasmussen, Kristiansand
Peter Bende, Evje

Roar Pedersen, Mandal
Kåre Stuestøl, Lyngdal

Trond Arvid Fiane, Bjorbekk
Jørgen Jarl Jernes, Kristiansand
Trond Arne Berg, Kristiansand

Nye medlemmer  
i AMK siden sist
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Trekkferjefestivalen
22. og 23. juni 2019

Åpningstider begge dager kl. 11-16. Gratis inngang.

Holmen i Søgne

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

Camping i Ospedalen
fra fredag 21. juni!


