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Klar for påmelding! Gave fra Rally Classic 

Restaurering i Øvrebø I år blir det løp igjen!
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Godt nyttår!

Ja, det må bli et bedre år enn det 
vi har strevd oss gjennom i 2020. 
Riktignok er ikke begynnelsen 
på året veldig god, siden vi har 
måttet avlyse medlemsmøtene 
frem til påsketider. Men jeg 
håper og tror at da er situasjonen 
såpass under kontroll og  

vaksinasjonene såpass langt kommet, at de planene  
klubben har for kjøresesongen kan gjennomføres uten 
store problemer.

Spesielt tenker jeg på Rallye Tronåsen som skal gå  
7. august. Og nå er tiden inne for å melde seg på!  
Påmeldingsblankett og informasjon ligger i dette bladet, 
og siden det er en begrensning på antall deltakere er  
det ingen grunn til å vente for lenge med å melde seg  
på, er det vel?

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

Årsmøtet blir i år ikke noe av, dessverre. Men jeg håper 
at det er noe som ikke skal skje igjen. Nå har jo klubben 
et dyktig styre og det er veldig greit at alle har akseptert 
at det er nødvendig å ta et år til, så får valgene komme 
i 2022. Regnskapet er bedre enn fryktet, til og med et 
overskudd ble det i år.

Neste utgave av Fjærbladet planlegger jeg å få ut før  
påske, og da håper jeg at det er mange gode nyheter  
og mange gode tilbud om turer og arrangementer slik at  
vi kan få rørt litt både på oss selv og veterankjøretøyene!

Beste hilsen
Bernt Erik
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Terminliste 2021

Vi tar alle forbehold om at møtene kan gjennomføres, 
avhengig av myndighetenes pålegg i forbindelse  
med corona-situasjonen til enhver tid. Endringer og 
avlysninger varsles på SMS. Foreløpig er alle møter  
avlyst frem til påske.

April
13. Medlemsmøte sentrum
20. Medlemsmøte øst
28. Medlemsmøte vest 
 
Mai
8. Vårmønstring Kristiansand
13. Kristi Himmelfartstur 
 
Juni
6. Kvinesdalsturen
 
Juli
17. Setesdalstreffet
18. Åseral 
 
August
7. Rallye Tronåsen
14. Birkelandsmarkedet 
 
September
3.- 5. Dyrskuet i Lyngdal
14. Medlemsmøte sentrum
19. Sommerslutt-tur
21. Medlemsmøte øst
29. Medlemsmøte vest 
 
Oktober
12. Medlemsmøte sentrum
19. Medlemsmøte øst
27. Medlemsmøte vest 
 
November
9. Medlemsmøte sentrum
16. Julemøte øst
24. Julemøte vest 
 
Desember
7. Julemøte sentrum

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

Slik coronasituasjonen er for tiden, har styret kommet 
frem til at møtevirksomheten i klubben vår må avlyses 
frem til påske. Det medfører at møtet som skulle vært  
12. januar hos Mobile er flyttet til 13. april. Nærmere 
informasjon om dette kommer i neste utgave av  
Fjærbladet som kommer ut før påske.

Det vil være lettere å gjennomføre arrangementer som 
kan skje utendørs (løp, treff etc.) og styret vil arbeide  
videre med hva av årets terminliste som kan gjennom-
føres fra april og utover. Her kommer selvsagt også inn 
at vi til enhver tid må forholde oss til de offentlige råd og 
påbud i den nåværende situasjon.
Dette medfører også at årsmøtet må avlyses.

Styret er enige om at alle verv prolongeres for ett år. 
På side 5, 6 og 7 i dette bladet ligger det årsmelding, 
regnskap osv. som skulle vært behandlet på årsmøtet. 
Dersom noen av medlemmene har noen spørsmål om 
noe av det som står skrevet, kan de henvende seg til 
Bernt Erik Olsen (SMS 416 30 263, mail:  
berneol@online.no eller post: Astrids vei 22,  
4633 Kristiansand) med sine spørsmål.

Spørsmålene vil da bli besvart straks til den som spør, 
og i den grad det vurderes å være spørsmål eller  
bemerkninger av generell interesse, vil spørsmål og  
svar bli tatt inn i neste utgave av Fjærbladet til  
orientering for alle medlemmene.

Styret beklager at det har blitt nødvendig å gjøre det på 
denne måten, men ser få andre muligheter. Nå er det jo 
også slik at det i d senere år har vært  svært begrenset 
fremmøte på årsmøtene, og det gjør det selvsagt lettere 
å ta en slik avgjørelse.

Styret håper at vi kan møtes igjen under tilnærmet  
normale forhold etter påske!

Melding fra styret
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Kulturminnefondet lanserer støtte til veteranbiler
Neste år inkluderer Kulturminnefondet rullende kulturminner som veteranbiler og -busser  
i sin tilskuddsordning, til jubel fra Kulturvernforbundet. 

- Kulturminnefondet har fått mange henvendelser og flere 
søknader om støtte til rullende materiell, forteller styrele-
der Tine Sundtoft. Bakgrunnen er et ønske om å sidestille 
rullende og bevegelig materiell med flytende kulturminner, 
som båter og fartøy, som i dag kan søke Kulturminne- 
fondet som støtte. Styret i Kulturminnefondet har derfor  
enstemmig besluttet å etablere et prøveprosjekt for  
rullende og bevegelige kulturminner.

Kulturvernforbundet, som blant andre har Rutebilhistorisk 
forening, Norsk Jernbaneklubb og Landsforbundet av 
Motorhistoriske Kjøretøyklubber som medlemmer, har 
arbeidet i mange år for at bevegelige kulturminner skal 
inkluderes i tilskuddsordninger.
 
- Dette er en sterk anerkjennelse av disse kulturminnenes 
betydning og de tusenvis av frivillige som jobber med å 
bevare, istandsette og tilgjengeliggjøre historiske kjøretøy 
og transportmidler. Historien til disse kulturminnene er 
også historien om det moderne Norge. Det er derfor  
svært gledelig at Kulturminnefondet nå etablerer denne 
ordningen som vi og flere av våre medlemsorganisasjoner 
har etterspurt i lang tid, sier en glad generalsekretær i 
Kulturvernforbundet, Toril Skjetne.

I stortingsmelding 16 (2019-2020) om kulturmiljø legges 
det frem nye mål i kulturminnepolitikken, som vektlegger 
engasjement, bærekraftig utvikling og bevaring av  
kulturmiljø i et større perspektiv.

- Den nye stortingsmeldingen på kulturminnefeltet vender 
seg mer mot helhetlige kulturmiljø, og med denne  
utviklingen åpner vi for et prøveprosjekt med støtte til  
rullende materiell, sier direktør Simen Bjørgen i  
Kulturminnefondet. Kulturminnefondet har hatt tett dialog 
med Klima- og miljødepartementet om nyorienteringen.
 
- Vi er også glad for at kulturmiljømeldingen peker på at 
det ikke eksisterer gode nok tilskuddsordninger for de  
rullende kulturminnene, og at regjeringen i oppfølgingen 
av meldingen vil se nærmere på hvordan slike tilskudds-
ordninger skal utformes. Prøveprosjektet til Kulturminne- 
fondet er et viktig skritt i riktig retning, legger Skjetne i 
Kulturvernforbundet til.
 
Støtte til rullende kulturminner er et prøveprosjekt med 
oppstart 1. januar 2021, og ordningen skal evalueres etter 
ett års varighet. Rullende og bevegelig materiell omfatter 
et bredt spekter når det gjelder type, alder og historikk, og 
i søknadsbehandlingen kommer Kulturminnefondet til å se 
på følgende forutsetninger:

• Del av kulturmiljø
• Allmenn tilgjengelighet
• Alder, historikk og opprinnelig samt ny bruk
• Opprinnelighet og norsk brukshistorie
 
Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud som gir private 
eiere og frivillige organisasjoner økonomisk støtte til  
bevaring av verneverdige kulturminner. Målet er at et 
mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og kan 
benyttes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. 
Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist, og søknader 
sendes elektronisk på kulturminnefondet.no.

Årsberetning for Agder 
Motorhistoriske Klubb 2020

I 2019 har AMK’s styre bestått av følgende personer:
Formann: Håkon M. Omland
Nestformann: Inge Bråtlund
Sekretær: Rolf A. Sørbø
Styremedlemmer: Oddvar Iveland, Tor Sigurd Skåre og  
Rune Ludvigsen
Varamedlemmer: Torstein Knutsen og Aslak Berntsen

Styret har engasjert Bernt Erik Olsen som forretningsfører 
for AMK. Han har ansvaret for klubbens økonomi (herunder 
kontingent og medlemsmatrikkel), Fjærbladet (redaksjon og 
distribusjon) og en generell sekretærfunksjon for klubben.
I løpet av året har det vært 5 styremøter der også vara- 
medlemmene og forretningsføreren har deltatt. I tillegg har det 
vært felleskorrespondanse på epost når det har vært vanskelig 
å samles til formelle styremøter, for å ta stilling til enkeltsaker.

Medlemsmøter. De oppsatte møtene, inkludert årsmøtet, ble 
arrangert etter terminlista frem til midt i mars, da sentrale  
direktiver for hvordan samlinger kunne skje ble innført. Etter 
det har det bare vært mulig å arrangere en felles kjøretur i 
august og et medlemsmøte i Kristiansand i september, på et 
tidspunkt hvor restriksjonene var blitt midlertidig redusert.  
I tillegg deltok mange AMK-ere på organisert 17. mai-kjøring 
rundt om i kommunene. Gudstjeneste i Åseral i juli ble også 
gjennomført med stor oppslutning.

Økonomi. Økonomien er tilfredsstillende, og ekstra oppløftende 
var det at vi mottok ”corona-erstatning” for inntektsbortfall for 
Birkelandsmarkedet med kr. 45.500. Dette reddet økonomien 
vår dette året. En forutsetning for å få tilskudd fra det offentlige er 
at arrangementene man søker kompensasjon for har inngangs-
penger. For vår del er det bare Birkelandsmarkedet som har 
det, og dermed har det ikke vært mulig å søke om mer enn det 
vi har fått. Det har også vært noen innsparinger på driften,  
samtidig som det ble en ekstra utgift ved at vi sendte ut en 
ekstra utgave av Fjærbladet for å holde best mulig kontakt med 
medlemmene – så lenge vi ikke kunne treffes på arrangementer!

Arrangementer 
Årsmøtet 2020 ble gjennomført 11. februar 2020 med 46  
stemmeberettigede medlemmer til stede. 
Vårmønstringen ble dessverre avlyst. De som hadde meldt seg 
på for restaureringsplakett vil få denne i 2021.
17. mai deltok veterankjøretøy på arrangementene i mange 
kommuner på Agder.
Kristi Himmelfarts-turen ble avlyst.
Kvinesdal-turen ble avlyst.
Bygdeutstillingen i Åseral ble gjennomført i redusert omfang, 
med stort fremmøte av veteranbiler.
Setesdalstreffet 2020 ble avlyst.
Hovedløpet ble ikke arrangert. Vi satser på Tronåsen i 2021.
Delemarkedet på Birkeland ble avlyst. Heldigvis fikk vi noe 
økonomisk kompensasjon fra det offentlige.
Dyrskuet i Lyngdal ble også avlyst.

Fjærbladet kom ut med 7 ordinære utgaver i 2019. Som i fjor 
har bladet også dette året hatt varierende sidetall, ut fra til-
gangen på stoff. Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff 
til bladet! Det satses fortsatt på Fjærbladet som den viktigste 
informasjonskilden og bindeleddet til medlemmene Det legges 

Hvordan søke støtte?
Alle søknader får en samlet faglig vurdering basert  
på de tiltak det søkes om, framdriftsplan og  
framtidig bruk.

Husk dette når du søker om tilskudd til rullende og 
bevegelige kulturminner:

Generelle opplysninger. Gi prosjektet et kort og  
beskrivende navn. Søknaden må inneholde  
informasjon om søker og eier med adresser,  
kategori og andre personopplysninger. Kulturminnets 
beliggenhet må legges inn.

Prosjektet. Beskriv objektet, opprinnelig og ny bruk. 
Beskriv tilstanden og hvilke konkrete tiltak du plan-
legger. Legg inn datoer for realistisk framdriftsplan 
med eventuell tilleggsbeskrivelse. Her kan du laste 
opp bilder og andre vedlegg.

Budsjett. Budsjettet skal vise beregnede kostnader 
for tiltaket du søker støtte til. Du finner hjelpetekster  
for hver post i budsjettet. Her fører du også beløpet  
du søker om.

Vedlegg. Du kan legge inn vedlegg underveis når  
du fyller ut søknaden, og du kan også legge inn flere  
i fanen for vedlegg.

Oppsummering. Legg inn oppstartsår for prosjektet. 
Du kan søke for inneværende år eller neste år. Hvis 
vedlegg og opplysninger mangler, kan du gå tilbake  
i skjemaet for redigering og legge inn flere vedlegg. 

Adresse for innsendelse, og øvrige opplysninger,  
kan finnes på www.kulturminnefondet.no

derfor ned mye ressurser og arbeid for å gjøre bladet så  
attraktivt som mulig. Opplaget er for tiden 1.200. Etter den gode 
mottakelsen jubileumskalenderen fikk da den kom ut første gang 
i 2019, bestemte styret at AMK vil fortsette å gi ut slik kalender 
årlig så lenge vi kan få dekket utgiftene ved sponsing. Kalenderen 
følger Fjærbladets julenummer til medlemmene. Det er fortsatt 
ønskelig at medlemmene oppgir epost-adresse til vårt register. 
Likeså er vi svært takknemlige for å få tilsendt adresse-
endringer når dette er aktuelt. Det koster faktisk klubben tusen-
vis av kroner hvert år å ettersende Fjærblad til medlemmer som 
ikke har brydd seg om å sende adresseendringer.

Hjemmesiden på Internett. Det ble i 2015 etablert ny hjemme- 
side på Internett, hvor det allerede er ganske stor trafikk. Ett 
av våre medlemmer har ansvaret for den tekniske delen av 
driften av hjemmesiden, og den er nå blitt et meget godt 
redskap for informasjon. AMK er også representert med egen 
klubbside på Facebook, med 1.825 følgere pr. nyttår. 

Grasrotandel. Norsk Tipping har et opplegg som gir tippepenger 
direkte til den enkelte klubb, basert på at interesserte registrerer 
klubben som sitt valg på tippekortet. Klubben får da 5 % av det 
beløp det tippes for. AMK kom med i ordningen i 2009 og det 
er nå blitt 75 personer som støtter AMK med Grasrotandelen. 
Fra august 2009 og ut 2020 har klubben totalt fått over 170.000 
kr. fra Grasrotandelen. Styret synes det er beklagelig at ikke 
mer enn 75 av klubbens over tusen medlemmer slutter opp om 
dette, og oppfordrer flere til å gjøre AMK til sitt Grasrotprosjekt. 
Samtidig vil styret takke de 75 som gir klubben et ekstra godt 
økonomisk løft.

Forsikring. Fra 1. januar 2018 har som kjent IF overtatt driften 
av LMK forsikring. AMK er blitt tildelt en egen kontaktperson 
for vår klubb, og han sitter hos IF i Arendal. Styret anbefalte  
etter en helhetsvurdering medlemmene om å overføre sin ve-
teranforsikring til IF, som nå er det eneste selskapet som  
leverer LMK Forsikring slik vi kjenner den gjennom mange år. 
Vi har fått vite at AMK er den klubben hvor flest medlemmer 
støtter opp om LMK Forsikring gjennom IF, og det kan vi være 
stolte av. I tillegg til rimelig veteranforsikring får kunder i LMK 
Forsikring ekstra rabatt på sine evt. øvrige forsikringer i IF, så 
det kan være betydelige besparelser. Styret er imidlertid litt 
forundret over at så mange av våre medlemmer ikke benytter 
seg av dette tilbudet, og vil jobbe videre for å informere enda 
bedre om LMK-forsikringens store fordeler og lave priser.

Medlemmer. AMK hadde ved årsskiftet 1.028 medlemmer. Vi 
har fått noen nye medlemmer i 2020, men ikke så mange som 
vi pleier i et år med normal drift av klubben. En del medlemmer 
er strøket, dessverre mange på grunn av dødsfall. Styret håper 
at AMK får enda flere medlemmer, både yngre og eldre, i årene 
som kommer. Det finnes mange veteraneiere på Sørlandet 
som ikke er medlemmer i klubben, men som likevel deltar på 
våre arrangementer. Det er et mål for styret å få flest mulig av 
disse til å tegne seg som medlemmer i AMK. Mange av med-
lemmene i AMK har i årevis trofast stilt opp som medhjelpere 
og funksjonærer ved klubbens arrangementer. At de samme 
personene blir spurt gjentatte ganger, må sees på som en 
kompliment for vel utført jobb. En hjertelig takk til alle villige 
hjelpere! Men det er alltid plass til flere, og alle hjelpende  
hender, føtter og hoder er til enhver tid svært velkomne!
Styret vil igjen oppfordre medlemmene til å komme med 
forslag og innspill til nye eller eksisterende aktiviteter, og til 
aktuelle temaer for våre medlemsmøter.
Styret vil med dette takke for året som er gått og ser frem 
til enda mer hygge med veteranhobbyen i 2021 enn det vi 
har klart å få til i 2020. 
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Drift Inntekter Utgifter

Salg av diverse materiell 19.344,81         
Annonseinntekt Fjærbladet + kalender 29.400,00          
Refusjon Mercedesklubben Fjærbladet 15.603,00     
Grasrotandelen/Norsk Tipping  28.223,32    
Delvis refusjon av merverdiavgift 2019 40.829,00    
Medlemskontingent 376.525,00    
Corona-tilskudd 45.500,00    
Renteinntekter 1.423,00         
     
Innkjøp av materiell og rekvisita  22.749,46 
Utgiftsdekning til styret  27.000,00 
Diverse godtgjørelser og utgiftsdekninger  47.000,00 
Regnskapsførsel  6.000,00 
Reklame- og internettkostnader  18.586,00 
Trykkeriutgifter  149.100,00 
Portoutgifter  113.369,49 
Netto møteutgifter  33.048,30 
Telefonutgifter (SMS) m.v.  55.117,55
Reisegodtgjørelse LMK-møter  3.500,00     
Gaver og premier  3.380,00 
Kontingent til LMK  26.525,00     
Forsikringer   3.945,00
Bankgebyrer   425,00 
Nedskrivning eiendeler  20.428,00   
 
Overskudd 2020   26.674,33   
 556.848,13 556.848,13  
      
      
Balanse

Til gode Grasrotandelen pr. 31.12.20 9.502,44  
Bankinnskudd 440.777,67    
Egenkapital 450,280,11 

04.01.2021
Bernt Erik Olsen, kasserer   

Regnskapsoversikt 2020  

Til medlemmene i Agder Motorhistoriske Klubb

Kontrollkomiteen har gjennomgått regnskapet for AMK for året 2020.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 26.674,33 etter avskrivninger på kr. 20.428,00.Varelager og eiendeler 
er nå bokført med kr. 0,00 og er således en betydelig reserve for klubben.
Egenkapitalen er nå kr. 450.280,11 og det må sies å være tilfredsstillende, selv om det må være et mål at 
egenkapitalen skal være lik ett års omsetning.

Regnskapet er ryddig og greit ført, og gir en god oversikt over de ulike inntekter og utgifter.
Kontrollkomiteen anbefaler at regnskapet godkjennes.

Kristiansand, 5. januar 2021 

Arne Øydna                    Ånund Lunde

AMK geografisk fordeling 01.01.21 

Kristiansand 296 (36)
Arendal 90 (2) 
Lindesnes 88 (4)
Vennesla 83 (7)
Lyngdal 73 (4) 
Grimstad 65 (7) 
Kvinesdal 47  
Farsund 33 (2) 
Flekkefjord 29
Valle 26 (1)
Birkenes 20
Froland 21 (1)
Lillesand 21 (1)    
Sirdal 17 
Bygland 16 (2)
Tvedestrand 16
Hægebostad 16 (1)
Evje og Hornnes   10 (1)  
Gjerstad 9 (1)  
Vegårshei 10
Åmli 6 
Iveland 5   
Åseral 5     
Risør 4 (2)   
Bykle 3     
           
Resten av Norge   20 
Utlandet 0    
Totalt:  1.029  (72)

Tallene i parentes gjelder husstandsmedlemmer som en del av totalsummen 
Kvinnelige hovedmedlemmer:  34 stk.  /  Kvinnelige husstandsmedlemmer: 46 stk.

Siden det ikke blir anledning til å gjennomgå regnskapet 
muntlig på årsmøtet denne gang, knytter vi noen korte 
kommentarer til enkelte av tallene.

Refusjon Mercedesklubben/Fjærbladet er en inntekts-
post som skyldes at Mercedesklubben disponerer en side 
i Fjærbladet, og at klubben betaler for at Fjærbladet også 
skal sendes til Mercedes-medlemmer som pussig nok ikke 
er medlemmer i AMK.

Medlemskontingenten kommer godt med, og som det 
fremgår av regnskapet utgjør kontingenten i 2020 to 
tredjeparter av klubbens samlede inntekter. Uten denne 
inntekten hadde det ikke vært mulig å drive klubben på 
nåværende nivå.

Corona-tilskudd er penger vi har fått som kompensasjon 
for inntektsbortfall i forbindelse med Birkelandsmarkedet. 

Det er (dessverre) bare arrangementer som har inngangs-
penger som er tilskuddsberettigede, og AMK har ingen 
andre arrangementer enn Birkelandsmarkedet hvor det er 
inngangspenger. Men vi er takknemlige for tilskuddet!

Portoutgifter er en stadig stigende utgift. Det har vært 
undersøkt om det kan lønne seg å distribuere Fjærbladet 
på andre måter enn med posten, men det er dessverre lite 
å hente på det.

Forsikring er for det første forsikring av klubbens eien-
deler, det vil si varelager, tilhengere etc., og for det annet 
klubbens ansvarsforsikring for uhell ved arrangementer 
klubben har. Heldigvis har det ikke blitt bruk for dette!

Nedskriving eiendeler er nedskriving av tilhengeren som 
ble kjøpt inn for få år siden, pluss varelageret (piquet- 
skjorter, vognmerker etc.). Dette skrives ned etter et 
fastlagt skjema og årets nedskriving er siste omgang, slik 
at verdien av varelager er skrevet i 0, i alle fall inntil det 
kjøpes inn nye varer i større omfang.

Kommentarer til regnskapet
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Velkommen til  
Rallye Tronåsen 2021!

Så er det igjen tid for å ønske velkommen til Rallye Tronåsen, som i år feirer 40 års jubileum  
og arrangeres for niende gang. Her kommer de grunnleggende opplysninger, og mer  

detaljinformasjon vil bli sendt ut etter hvert til de påmeldte.

Årets løp går av stabelen lørdag 7. august med start kl. 
10.30. Vi ber om at alle deltakere er på plass kl. 10.00.

Starten vil i år bli fra Flekkefjord sentrum, og med mål på 
Lendemoen (ved Bakke Bru). Det vil bli merket tydelig fra 
E 39 og inn til startområdet.

For påmelding fylles påmeldingsblanketten ut og sendes 
inn i henhold til instruks på blanketten. Startkontingenten, 
som er kr. 600,- pr. kjøretøy, betales samtidig inn til oppgitt 
konto på påmeldingsblanketten. Påmeldingene registreres 
i den rekkefølge de kommer inn, men ikke før start- 
kontingenten er kommet inn på konto.

Det er satt en viss begrensning på antall kjøretøy, og vi tar 
forbehold om at påmeldingen blir avsluttet når dette tall er 
nådd, selv om det skjer innen påmeldingsfristen som er 
1. mai 2021. Er løpet ikke fullt til den tid, vurderer vi å 
forlenge fristen.

Dersom coronaforholdene mot formodning skulle utvikle 
seg slik at det ikke blir mulig å gjennomføre løpet, vil 
innbetalte penger bli returnert. Derfor ber vi om at alle 
som melder seg på også oppgir bankkonto hvor pengene 
eventuelt kan returneres.

Deltakerne må selv sørge for overnatting i den grad det er 
ønskelig. Vi kan anbefale følgende muligheter i nærheten 
av løpsdistriktet:

Grand Hotell, Flekkefjord, tlf. 38 32 53 00
Maritim Fjordhotell, Flekkefjord, tlf. 38 32 58 00
Moi Hotell, Moi, tlf. 51 40 99 00
Egenes Camping, Flekkefjord (hytter), tlf. 38 02 01 48

Velkommen!

Gammelbilens Venner – Bakke Idrettslag –  
Agder Motorhistoriske Klubb

Rallye Tronåsen 2021
Påmeldingsblankett

Dette skjema fylles ut og sendes inn senest 1. mai 2021.  Samtidig innbetales startkontingenten.  
Ingen påmeldinger blir registrert før pengene er kommet inn på konto.  

Det blir sendt bekreftelse på e-post, eller på annen måte til de som ikke oppgir e-postadresse på skjemaet. 
Likeledes sendes det ut nærmere detaljinformasjon til de påmeldte så snart denne er klar.
Det blir begrensning på antall deltakere, så vi tar forbehold om at påmeldingen må stanses  

før den oppgitte fristen 1. mai dersom maksimumsantallet nås innen den tid.
Dersom coronaforholdene mot formodning skulle utvikle seg slik at det ikke blir mulig å gjennomføre 

løpet, vil innbetalte penger bli returnert. Derfor ber vi om at alle som melder seg på også oppgir  
bankkonto hvor pengene eventuelt kan returneres.

OPPLYSNINGER OM DELTAKER

Navn:

Adresse/poststed:

Telefon:     Kontonummer:

E-postadresse: 

OPPLYSNINGER OM KJØRETØY

Merke/type:

Årsmodell:     Kjennemerke: 

Startkontingenten er satt til kr. 600,- pr. kjøretøy. Denne innbetales til konto 9480.11.22714 samtidig  
med at dette skjema, ferdig utfylt,  sendes til AMK, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand eller til e-post: 
berneol@online.no

Dersom påmeldingen sendes som e-post er det ikke nødvendig å kopiere selve påmeldingsskjemaet,  
så lenge e-posten inneholder alle de opplysninger det spørres etter i skjemaet.
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En uventet gave
Like før jul stilte en gjeng fra Rally Classic 2020 opp på 
Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Det var blitt noe  
overskudd på turen de hadde i sommer til Nordkapp 
 (og som vi har skrevet om her i bladet tidligere) – og dette 
overskuddet ville de gjerne dele med noen andre som 
hadde behov for det.

De hadde derfor bestemt seg for å gi 25.000 kr. til  
sykehusets avdeling for barn med kreft, og dette ble  

satt veldig stor pris på under et noe coronapreget  
arrangement utenfor barneavdelingen. I tillegg til  
representanten fra sykehuset som tok imot gavesjekken, 
var også NRK Sørlandet til stede og sendte et kort  
innslag på lokal-TV samme kveld.

Fjærbladet synes dette var et utmerket tiltak og  
applauderer!

I samarbeid med:

Noen kjøretøy trenger 

EKSTRA KJÆRLIGHET
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Velg  
LMK-FORSIKRING

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

Du får blant annet:  

  Spesialiserte skaderådgivere som gir deg et rettferdig og 
smidig skadeoppgjør

 Gode dekninger både på veien og hjemme under lagring

 Opptil 15 % på dine private forsikringer hos If

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

71283_0_LMK annonse x4 generell A4.indd   2 15/12/2017   16:10



1312

Med Ford i hjertet …

Bestefar og pappa har alltid vært glad i å holde på med 
bil, og jeg glemmer aldri når jeg var liten og fikk lov å være 
med bestefar på tur og sitte på planet på hans 28-modell 
A-Ford pickup. Eller når pappa kjøpte ei 65-modell boble 
og 52-modell Gråtass som han restaurerte med meg  
dinglende rundt i garasjen. Så interessen kom tidlig.

Jeg kjøpte min første bil når jeg var tolv år. Det var en  
himmelblå 86-modell Ford Sierra med takluke og  
BBS-felger som jeg kjøpte av pappa. Da var jeg frelst,  
og siden det har det blitt åtte Sierraer, tre Granadaer og  
tre Escorter. Den tredje Escorten ville Bernt Erik ha en  
liten side om i bladet her, så tenkte å vise litt bilder og 
skrive litt om den.

Jeg har alltid drømt om Escort Mk1, og synes uten tvil at 
disse bilene er noe av det fineste Ford har laget. Men med 
prisene som har blitt på de mog med ei tynn lærlinglønn 

som mekaniker var utvalget heller noe dårlig. Men plutselig 
en dag dukket det opp et prosjekt til salgs på Facebook. 
«72 mod Escort Mk1 stv prosjekt selges». Til en grei pris, 
da stasjonsvogn ikke er de mest ettertrakta modellene, 
men jeg visste at de også kunne bli tøffe da en kamerat på 
Hægeland hadde hatt samme bil i svart med utbyggere. 
Så sto den til salgs på Flå i Hallingdal, men heldigvis er 
ikke pappa vanskelig å få med på en kjøretur, så da ble 
det handel. 

Bilen som var spesialbestilt som stasjonsvogn uten  
baksete (ikke varebil da disse har høyt tak og «låvedører») 
som ny, var nå et påbegynt prosjekt i deler. Gulvet var 
sveiset og det var påbegynt montering av skjermbreddere 
i glassfiber. Karosseriet var greit for rust, men det var mye 
småbulker. Bilen ble med til Vennesla og etter 5-6 timer 
kjøring hver vei var den hjemme. 

Planen med bilen er å få bygd en Escort som ikke det 
er så mange av. Det som er gjort av tekniske endringer 
foreløpig er: 
2,0 OHC motor med T9 kasse fra Sierra iS
2x40 Dellorto DHLA forgassere
Grp4 mellomaksel
Banjo bakaksel med 2-link, 2’’ senk og GAZ dempere
Blåbein foran med grove bilstein innsatser og rollertopper
Willwood skivebremser foran
Polyforinger i forstilling
Pedalboks
++

Karosseriet var et kapittel for seg. Taket så ut som det  
hadde gått ett takras på. Bulkete og fælt. Og resten av  
bilen hadde også en del småbulker. Så det meste ble  
pusset ned til bart stål, og med veldig god veiledning og 
hjelp av Steinar på Robstad karosseri, fikk jeg banket, 

sparklet og pusset til det ble slik at jeg ble fornøyd.  
Noe 100% strøken bil blir det ikke, men jeg liker å lære,  
og å prøve å få ting så bra som jeg kan få til selv. Så er  
alt i alt veldig fornøyd med resultatet når lakken kom på. 
Også veldig greit med hjelp fra Escort-konge Espen  
Hauge til å finne riktig lakk-kode. 

Som med mange prosjekter har det stoppa opp alt for mye 
i det siste. Har begynt å montere sammen bilen, men det 
har stoppet opp veldig pga litt for mye prosjekter, flytting, 
Bilcross og alt annet vi bilfolk skal holde på med.  
Heldigvis synker ikke Escorter i verdi med tiden. Men det 
blir utrolig gøy når man en gang kan ut på vegen med 
bredda, knallrød Escort stasjonsvogn med doble  
forgassere, høyt bensinforbruk og et stort smil om munnen 
som bare en gammel Ford kan gi!

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

SALMAKERVERKSTED
KARL V. SØRENSEN

Bil, båt, møbler, div.

Ålefjærv. 371, Kr.sand. Tlf. 38 19 80 20

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

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen!

Hans Christian Larsen,  Færvik

Jon Sindre Lund Gabrielsen, Høvåg

Dag Magne Maberg, Flekkerøy

Kim Atle Grøtteland, Kvinesdal

Tommy Skagestad, Vatnestrøm

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

LÅS – BESLAG – NØKLER –  
LÅSSYSTEMER – POSTKASSER

NØKKEL TIL VETERANBIL?
SPØR OSS!

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

systemlaas.no – post@systemlaas.no

Vi har bredt utvalg av skrue
og bolt i metrisk, fingjenget
og tommes gjenger.
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ER Nytt fra styret

2020 var et begredelig år. Alle vet grunnen, men det er 
ikke noen vits i å dvele med det som har vært. Vi må se 
fremover og fokusere på de aktivitetene som klubben har 
planlagt alene eller sammen med AMK i 2021. Mitt håp er 
at flere av medlemmene våre deltar på treff og aktiviteter. 
Hvis man skulle ønske å få i stand lokale mindre samlinger 
som det medlemmene i og rundt Grimstad fikk til før  
Covid19 i Fjære samfunnshus, så kan klubben dekke kaffe 
og kringle. Vi er mange aktive medlemmer i egenskap av 
MB-klubben fra Kristiansand og østover, men ønsker oss 
mer driv vestover. Føler noen seg kallet?
 
Vår avdeling har en facebookside. Mitt inntrykk er at det  
er få av medlemmene våre som hverken leser eller bruker 
sidene. Den er ypperlig til både å avertere brukte deler, 
biler eller hvis man ønsker seg kjørefølge en solskinnsdag. 
Hvis noen sliter med å få til Gnist så ta kontakt med meg 
eller Styreweb direkte. Viktig å ha for å følge med på  
arrangementer og få meldinger som sendes ut gjennom 
Gnist. 

Årsmøte blir vanskelig å arrangere på vanlig måte. Vi 
vurderte og forkastet et internettbasert årsmøte. Derfor har 
styret i samarbeid med valgkomiteen besluttet å forlenge 
alle nåværende styremedlemmer i et år. Alle sedvanlige 
årsmøtedokumenter blir sendt ut, bl.a. årsberetning og  
årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021. Hvis noen  
har innsigelser på denne fremgangsmåten eller på  
dokumentene i seg selv, må styret kontaktes. Har du noen 
saker/forslag du ønsker skal sendes ut så ta kontakt med 
oss.

Økonomien i klubben vår er bra. Ellers har vi flere  
smørelapper igjen. Disse selges til inntekt for klubben. 

Da er det bare å krysse fingrene for at pandemien snart er 
over og at vi igjen kan stikke hodene under et panser igjen 
uten å tenke på meterregler. Og skulle pandemien vedvare 
lengre enn planlagt, så vil vi som plan B arrangere flere 
felles kjøreturer hvor gjeldende smittevernpålegg ivaretas. 
Til slutt vil jeg minne dere om å vurdere en sikkerhets- 
kontroll til våren. Lurt å bestille i god tid.

Beste mercedeshilsen  
Sverre Monsen

Støtt AMK  
når du tipper!

AMK er tilknyttet  
Grasrotandelen hos 

Norsk Tipping. 

Det betyr at alle som vil  
støtte AMK kan bestemme  
at 5% av det han/hun tipper 

for, blir overført vår klubb  
fra Norsk Tipping.

Gi beskjed om at du vil  
støtte AMK med  

grasrotandelen når du  
skal tippe neste gang.  

 
Hvis det blir spørsmål om  
klubbens nummer, kan du  

oppgi 990 938 873. 

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

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

Klubbartikler

Vårslipp hos Lyngdal Karosseri & Auto AS  
lørdag 15. mai. 
 
Grillkveld på Kvarstein gartneri tirsdag  
25. mai kl 18.00.
 
Rammebil- og Pontontreff (inkl 190SL) på Holmen 
Gård i Gjerstad 27.-29. august.
 
Grillkveld hos familien Boye på Gården Fevik  
søndag 5. september kl. 15.00.
 
Sammen med AMK:
 
AMK Vårmønstring i Kristiansand sentrum  
søndag 8. mai.
 
AMK Setesdaltreff lørdag 17. juli.
 
AMK Åseral kirke søndag 18. juli.

Rallye Tronåsen lørdag 7. august.
 
Styret gjør oppmerksom på at gjennomføring av  
arrangementene betinger av Covid19-situasjonen.  
Noter arrangementene allerede nå i kalenderen din.  
Håper å se flest mulig på arrangementene våre!

Foreløpig oversikt over planlagte aktiviteter 
for medlemmer av MBKN Agder i 2021:

Heldigvis går det mot vår og sommer  

sånn at vi kan få brukt bilene igjen.  

 

Har du forresten husket å bestille  

sikkerhetskontroll? 
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SØRLANDETS STØRSTE UTVALG AV

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

NYE OG BRUKTE BILER

Velkommen til nyåpnet bilbutikk i Sørlandsparken!
– 5 nybilmerker, over 100 bruktbiler og eget bakeri.


