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Kjære venner!
Så er det siste utgave av  
Fjærbladet i 2018 som er  
kommet ut. Et usedvanlig tykt 
og innholdsrikt blad med en stor 
reportasje fra klubbturen til  
Tyskland. Denne turen ble så  
vellykket at vi satser på å  
arrangere en ny tur høsten 2019, 
bare så det er nevnt.

Vår jubileumskalender bidrar godt til tykkelsen på  
bladpakka du nettopp har åpnet, og vi håper denne  
vil falle i smak. Blir dette populært blant medlemmene, 
kan det saktens være at vi lager en ny kalender for  
2020 også!

2018 har vært et begivenhetsrikt år for veteranhobbyen, 
men vi har ingen grunn til å tro at det blir noe mindre i  
jubileumsåret. Terminlista på side 3 i dette bladet viser 
klart at det er liv og røre i klubben. Og i kalenderen er alle 

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN

våre arrangementer avmerket, så nå er det bare å  
stille opp!

Kanskje det morsomste vil bli årets Hovedløp  
(jubileumsløp) som legger løypa over Tronåsen som  
en del av løpet. Her kan det nok bli fullt på startplassen! 
Og med et begrenset antall plasser i løpet er det nok lurt  
å være rask med påmeldingen når invitasjonen kommer!

Men før jubileumsåret inntreffer skal vi feire jul og nyttår, 
mens veterankjøretøyene står godt lagret innendørs og 
venter på våren. Og da vil jeg bare benytte anledningen  
til å ønsker alle AMK’ere med familie en velsignet god jul 
og et riktig godt nytt år! 
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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

Medlemsmøter

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

Det er klart for medlemsmøter i 2019, men det er ennå 
ikke helt avklart hva som er programmet på møtene. 
Det vil bli sendt ut SMS med påminnelse før møtene, 
men sett gjerne av datoene allerede nå!

Tirsdag 8. januar blir det medlemsmøte i sentrum
Tirsdag 15. januar blir det medlemsmøte i øst
Onsdag 30. januar blir det medlemsmøte i vest
Fredag 1. februar blir det medlemsmøte i Setesdal
Tirsdag 12. februar blir det medlemsmøte i sentrum
Tirsdag 19. februar blir det medlemsmøte i øst

På grunn av klubbens jubileum blir årsmøtet forskjøvet 
til mars, og holdes denne gang på en fredag, nærmere 
bestemt 22. mars, og det vil da bli kombinert med en 
jubileumsfestmiddag etterpå. Nærmere informasjon 
kommer i neste utgave av Fjærbladet.

Årsmøte 2019

Januar

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

Februar

1. Medlemsmøte Setesdal - Bygland 
12. Medlemsmøte sentrum 
19. Medlemsmøte øst 
27. Medlemsmøte vest

Mars

1. Medlemsmøte Setesdal - Valle 
22. Årsmøte/jubileumsmiddag 
27. Medlemsmøte vest

April

2. Medlemsmøte sentrum 
5. Medlemsmøte Setesdal - Bygland 
9. Medlemsmøte øst 
24. Medlemsmøte vest

Mai

11. Vårmønstring Torvet 
30. Kristi Himmelfartstreff

Juni

2. Kvinesdalsturen 
5. Motorkortesjen 2019

Juli

14. Åseral

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.
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Hyggelig LMK-møte 

Folk begynte å strømme inn ganske tidlig, og salen ble  
helt full, nærmere 80 av våre medlemmer hadde møtt frem 
– fra hele Sørlandet. Veldig bra!

Etter at formannen hadde ønsket alle velkommen, fikk  
generalsekretæren ordet og holdt et interessant innlegg 
om alle de ballene LMK har i lufta nå. Det er jo slik at  
tidligere ble svært mye av LMK sin kapasitet bundet til  
forsikringssaker og administrativ håndtering av nytegnin-
ger og endringer, men etter at IF tok over som forsikrings-
kontakt, har dette selskapet tatt det meste av arbeidet, 
som for øvrig er blitt forenklet betydelig.

Dette har medført at LMK har fått bedre tid til å  
konsentrere seg om de oppgavene som egentlig er  
primære for organisasjonen, først og fremst informasjon til 
bestemmende myndigheter om veteranbevegelsen og de 
behov som foreligger. LMK er også opptatt av at vetaran-
hobbyen skal være synlig, og oppfordrer medlems- 
klubbene til å vise seg frem i flest mulig anledninger lokalt.

Representanten fra IF var på sin side godt fornøyd med 
forsikringstegningene som har funnet sted, men påpekte 
også at prisgarantien fra IF (som ble gitt for ett år)  
faller bort fra nyttår. Det er derfor veldig lurt å sørge  
for veteranforsikring og annen forsikring før nyttår.  
Han ville lage et innlegg om det til Fjærbladet (se siste 
side i dette bladet!).

Etter innleggene ble det servert kaffe og bløtkake, og som 
vanlig der AMK-folk er forsamlet forsvant to skikkelig store 
bløtkaker som dogg for sola. Deretter ble det anledning til 
spørsmål fra salen før vi etter hvert gikk hver til vårt.

Mange ga uttrykk for at slike møter kunne vi ha flere av,  
og det har styret merket seg. Og som det fremgår av  
bildene, var stemningen god og munter.

AMK lager jubileums- 
kalender!
I forbindelse med at  
AMK har 40 års jubileum  
i 2019, har vi produsert en 
årskalender som du har 
fått sammen med dette 
bladet.

I tillegg til det en kalender vanligvis viser, har vi også 
lagt inn alle de arrangementene vi skal ha i klubben i 
2019 så langt vi nå kjenner til. Men selvfølgelig kan  
det bli forandringer! I så fall, vil dere bli varslet over 
SMS om disse.

Vi vil gjerne rette en hjertelig takk til de fire firmaene 
som har sponset oss når vi har fått trykket denne  
kalenderen, og oppfordrer medlemmene våre til å  
huske på disse firmaene når det skal handles inn!

Også en stor takk til de 12 bileierne som tålmodig  
har stilt opp med sine flotte biler som fotomodeller. 
Redaktøren hadde en liste over biler, men kom ikke  
så langt nedover denne lista siden alle de 12 som  
først ble spurt, svarte ja uten betenkningstid!
I utgangspunktet er dette en engangsforeteelse, men 
dersom kalenderen slår godt an blant medlemmene 
våre, kan det saktens være at vi kan gjøre det til en  
fast årlig begivenhet. Men det er avhengig av at  
medlemmene gir tilbakemelding!

Dersom noen skulle ønske å kjøpe flere kalendere  
enn den ene hver enkelt har fått, selger vi restopplaget 
for 50 kr. pr. stk. pluss frakt. Det er bare å sende en 
SMS eller melding til redaktøren, så ordner det seg.

I oktober ble medlemsmøtene i sentrum og øst slått sammen til ett stort møte,  
samtidig som selvsagt også medlemmene fra vest ble innbudt til møte i Kristiansand.  
Anledningen var at vi fikk besøk av Stein Christian Husby, som er generalsekretær i LMK.  
I tillegg kom også vår mann i IF, Glenn Pedersen, til møtet.

Stein Christian Husby og Glenn Pedersen. Flotte bløtkaker fra Lyngdal.

Det ble kø mot bløtkakebordet. Stein Christian Husby hadde mye å fortelle oss.

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. 

40 år 1979 - 2019

Kontakt  
Glenn Pedersen tlf. 488 50 177 eller  glenn.pedersen@if.no Ægirs vei 8A, 4632 KristiansandTel. 38 09 46 70

Shell Walhalla

LMK Forsikring får du hos IF

Det beste utvalgetav slitedeler til din bil!

Velkommen

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00
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Medlemsmøte, Lyngdal, 26. september

Denne kvelden skal me prøva noko nytt: møtet er lagt til 
kafeen i Coop Extra, midt i Lyngdal sentrum. Det forrige 
lokalet er nå fjerna frå jordas overflate, til fordel for ein 
parkeringsplass.

Det strøymer på godt med folk, til sist 45 damer og menn, 
visstnok ny rekord. Olav Hægeland ynskjer alle vel møtt. 
Olav mimrar litt om fortida, dei første møtene i AMK vest 
vart haldne på Lyngdal Inn, - for så å ta i bruk Rosfjord 
gamle skulehus, der klubben var i ei årrekke.  
Den epoken er altså nå over.

I kveld er her fem nye medlemmer som han bed  
presentera seg, og seie litt om kva dei driv med.  
Me blir litt kjent med Olav Nilsen, Lyngdal, Erling Johnsen, 
Lyngdal, Hans Tore Smith Danielsen, Farsund, Hans Olav 
Penne, Lista, og Thor Stensland, Lindesnes. Hyggeleg 
med nye medlemmer frå heile distriktet!

Olav tek ein gjennomgang av klubbens turar og aktivitetar 
i løpet av sommarsesongen, kanskje med hovudløpet frå 
Mandalsområdet som fremste foretak, eit svært vellukka 
arrangement der komitéen Thore Jørgensen, Øystein Klev 
og Torstein Knutsen haustar stor applaus og gode ord for 
flott planlegging og gjennomføring.

Veteran-gudstenesta i Åseral kyrkje, med bygdedag,  
mat og sosialt samvær blir og halden fram som svært 
populær og vellukka, med kjempeoppslutning av folk og 
bilar frå Amk.

Så har me Dyrskue i Lyngdal, der innsatsen som vanleg  
er stor både frå traktorlaget og AMK. Ganske bra  
arrangement, men dessverre noko hemma pga regn,  
med mindre folk og færre veteranbilar på utstilling enn  
det pleier å vera.

Torstein Knutsen får ordet, han gjer rede for onsdags- 
turane klubben har hatt i 2018. Det har vore til Vrålstad, 
Konsmo, til ny verkstadhall og gamal motor på hjul, til  
Nøkland, Eiken for å sjå på samling gamle saker og ting 

hos Nils Linjord. Til Lista Skøytemuseum, Borhaug, der det 
mellom anna ligg ei ekte Lista-skøyte, bygd der i si tid,
til Mandal til Alf Danielsen, som og har samla mangt og 
mykje, og til Hægebostad, til Odd Jan Urevatn og hans 
samlinger. Det har vore koselege turar med god  
oppslutnad.

Nå står det igjen ein tur, onsdag 3. oktober til Sira,  
til pølsefabrikken der.

AMK er 40 år til neste år, og det er tanken å arrangere eit 
løp i den forbindelse, i Flekkefjord-distriktet.

Angåande forsikring kjem Torstein med ny ei anbefaling 
om å melda seg inn i IF.

Det blir utdeling av Dvd fra Hovedløpet, for dei som har 
deltatt. Olav spør om nokon held på med noko spesielt,  
og Andreas Forgard fortel at i Åseral er det nokre karar 
som har gjeve seg i kast med å restaurere ein gamal buss, 
kalla Byremo-ruta, eit omfattande prosjekt.

Det er klart for kaffe og mat. Denne gongen er det kafèen 
som syter for det, det får Olav Vegge til å stå fram og  
minne om at tidlegare har Olav Hægeland stått for å  
smørja rundstykke til kvart møte, rikeleg, med to-tre 
rundstykke til kvar, likeså kokt kaffe. Han takkar for denne 
spesielle tenesta, publikum er med og applauderer kraftig. 
Folk kosar seg med mat og kaffe og drøs, rundt småbord i 
heile lokalet.

Dette lokalet er litt stort, med ein vinkel, det gjer at det  
er litt vanskeleg å høyra kva som blir sagt når ein sit i ut-
kanten.  Kanskje ein bør laga eit slags langbord,  
og kanskje ta i bruk ein mikrofon for framtida?

Etter kaffe-økta seier me takk for denne gongen og tek på 
heimveg.

Turid

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

1. Forrige referat: Ingen kommentar. 

2. Jubileumsmarkering neste år: 
Klubben er 40 år neste år. Det må markeres skikkelig.  
Oppfølging av forrige møtes forslag:
•  Bernt Erik har snakket med trykkeriet og får et par  
 forslag til logo.
• Forslaget om å premiere ververe og nye medlemmer i  
 klubben samt klistremerke til å sette på bilen ser vi på  
 etter nyttår.
• Jubileumsløp som går via Tronåsen. Inge har snakket  
 med filmklubben om å lage film. Vi tenker på løype fra  
 Flekkefjord til Utsikten med mulighet for overnatting.  
 Det planlegges med middag kort etter løpet. Inge snakker  
 med Utsikten. Vi setter opp en komité for løpet.  
 Inge tar det opp på neste medlemsmøte i Lyngdal.
• Vi kan gjøre litt stas på 1979-modellene.
• Et vinterløp med overnatting, en gang i slutten av mars.  
 Vi holder muligheten åpen, men salting av vei kan legge  
 en demper på interessen.
• Jubileumsfest med 3-retters festmiddag blir 22. mars.  
 Håkon blir festkomitésjef. Vi må finne egnet sted. 
• Markering på Vårmønstringen og på Froland. Vi har stor  
 frihet på torvet til å finne å ting til Vårmønstringen. Vi bør  
 ha en komité for Vårmønstringen. Ånund oppnevnes til å  
 sette sammen en komité.

3. Ulike arrangementer 
Kristi Himmelfartsturen: Evaluering er ikke kjent siden  
styredeltaker som var med på det, var heller ikke til stede 
denne gang.

Birkelandsmarkedet: Styredeltaker som var med på  
evalueringen, var ikke til stede på styremøtet, så 
 evalueringsresultatet utestår til neste gang.

4. Terminliste
Fellesmøte 16.oktober ansees å være en suksess med  
deltakelse fra leder av LMK. 

5. Eventuelt
Det kom opp forslag om å innføre et ungdomsmedlemskap 
med redusert pris til og med året man fyller 18.  
Bernt Erik lager et forslag til årsmøtet.

Jubileumskalenderen er i arbeid.

Sveisekurset 8. og 10. november hos Aslak er nå fulltegnet.

Tysklands-turen er gjennomført og en suksess.  
Det vurderes om en slik tur kan gjentas.

Det var stor takknemlighet for initiativet vi tok til å sponse  
restaurering av en varebil, fra 1908, som kom til Norge, til 
Freia sjokoladefabrikk med 2 kr pr medlem. 

Mercedes-klubben ønsker å kjøpe en side i Fjærbladet for  
å forenkle distribusjon. Styret er positive til forslaget rent  
prinsipielt. Dette kan kanskje være aktuelt for andre klubber 
også. Vi tar det som en prøveordning ett år først.

Vårmønstringen planlegges 11.mai i år. Bernt Erik sender 
terminlista til Grimstad.

Referat fra styremøte 
den 23. oktober 2018
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Med AMK til Tyskland

Oppslutningen ble i grunnen lavere enn vi hadde sett for 
oss, men til slutt ble det en flott gjeng på 21 stykker pluss 
reiseleder Olav Breen og sjåfør Jens Øydna, og ingen  
skal være i tvil om at vi hadde det moro!

På sidene fremover skriver vi litt – og viser mange bilder – 
fra de museene vi besøkte. Her skal vi fortelle litt om selve 
turen, som begynte grytidlig en onsdags morgen på 
Kjevik. Vi kom oss om bord på Osloflyet, og etter flybytte 
på Gardermoen kom vi til München hvor bussen sto og 

ventet på oss. En flott buss fra Risdal Touring, med rikelig 
plass for oss alle og vel så det!

Turen gikk først til BMW-museet i München. Det var  
interessant å se, men kanskje ikke fullt så rikholdig som vi 
hadde tenkt oss på forhånd. Men været var fint og varmt 
og de hadde uterestaurant, så tiden gikk fort likevel!  
Etter museumsbesøket kjørte vi til Stuttgart, hvor vi ble 
innlosjert på et riktig flott hotell.

Deltakerne på turen, fra venstre: Svein Byremo, Olav Nilsen, Georg Ådneram, Magne Støle, Ånund Lunde, Håkon Omland, Anders Søvik Omland, Jan Olaf 
Rysstad, Aslak Berntsen, Arne Øydna, Kaare Grue, Trond Hellestøl, Arvid Lantz, Bernt Erik Olsen, vår utmerkede sjåfør Jens Øydna, Gustav Karlsen, Jon 
Stigersand, Svein Evje, Svein Arild Strædet, Sølvi Noraas, Anne Karen Karlsen og Henny Ann Strædet.

I sommernummeret av Fjærbladet sto det en invitasjon til å være med  
AMK på tur til Tyskland – seks museer på fem dager! Nå ble det i grunnen  
 

Torsdag morgen gikk turen – etter en usedvanlig god 
frokost – til Porsche-museet. Her var det mye å se på og  
til og med mulig å få seg en «kjøretur» i rally-simulator. 
Vi får være glade for at det bare var en simulator, ellers 
hadde vi sittet igjen med mange totalvrak.

Etter Porsche gikk turen til Mercedes-Benz-museet som 
nok ble ett av turens høydepunkter. Dette museet er 
bygget opp slik at man tar heisen helt til topps og deretter 
spaserer ned gjennom etasjene på gangvei. Og på toppen 
finner man da de aller eldste bilene, og så blir de nyere  
og nyere etter hvert som en kommer nedover.

Det må være lov å si at Mercedes-Benz har vært flinke til 
å ta vare på historien sin, og flinke til å presentere den. 
Utrolig mange flotte biler av ulikt slag. Og i kjelleren var  
det butikk med mange bøker og forskjellige slags  
reklameartikler og lignende. Mange fikk handlet seg litt 
der.

Tilbake til samme hotellet, og etter en god natts søvn gikk 
turen på fredag nordover til Sinsheim tekniske museum. 
Her var det mange flotte biler, og i tillegg til dette var det 
fly, tog, musikkinstrumenter, krigsutstilling og all verdens. 
Og selvfølgelig en stor butikk her også! Dette var nok også 
et høydepunkt for de aller fleste. Og da vi hadde sett oss 
mette på alt dette museet kunne tilby, kjørte vi til Göttingen 
for overnatting, også her på et riktig flott og greit hotell.

Lørdag morgen gikk turen til Einbeck, hvor PS Speicher- 
museet tok i mot oss. Dette museet er delt opp i to 
avdelinger, som ligger et par mil fra hverandre. Og siden  
vi måtte betale inngangspenger begge steder må det 
kunne regnes som to museer.

Den første avdelingen besto av noen biler og masse 
mopeder og motorsykler og en del «minibiler» av ulikt 
slag. Her tilbrakte vi et par timer før vi dro videre til  
avdelingen for lastebiler og busser, som var i et stort  

Klar for avgang i München Uterestaurant på BMW-museet

Mange ivrige fotografer
Georg Ådneram, Magne Støle og Ånund Lunde 
tok seg en pust i bakken

Klar for en rask museumslunsj Håkon Omland og Jon Stigersand tok seg en liten pause
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Mercedes-Benz-museet
industrilokale og hvor det sannelig også var nok av  
spennende ting å se.

Da vi hadde gjort oss ferdig i Einbeck kjørte vi til  
Hamburg og fant hotellet vårt, og søndag morgen besøkte 
vi et jernbaneminiatyrmuseum i Hamburg sentrum. Helt 
fantastisk, var alle enige om. Og så gikk turen nordover, 
med en kort stopp for Harry-handel på grensen mellom 
Tyskland og Danmark, og endte på kaia i Hirtshals.  
Overfarten gikk stille og rolig, og sent søndag kveld var  
vi alle hjemme igjen, glade og fornøyde etter en flott tur. 
Det blir nok tur til høsten igjen!

Bildene på disse sidene og fremover i bladet viser en liten 
del av det vi så. Noen av bildene er tatt av Olav Breen og 
resten av Fjærbladets redaktør.

Tyskland på sitt aller beste!

Venter på bussen i Hamburg

Utenfor museet i Hamburg

En god idé!
På modelljernbanemuseet så 
redaktøren noe han aldri har 
sett før – låsbare småskap med 
kobling for telefonlading inni.
For de som ikke har med seg 
annet fotoapparat enn telefon 
på et sted som dette, hvor fotomulighetene står i 
kø, kan det fort bli dårlig med strøm på batteriet. 
Da er det fint å kunne ha et sted å lade, til og med 
gratis, hvor hver enkelt telefon kan låses inn og så tar 
telefoneieren nøkkelen med seg, og henter telefonen 
senere uten å risikere at langfingrede medmennesker 
har tatt den med seg mens den lå på lading.Virkelig 
et eksempel til etterfølgelse også her hjemme!

Mercedes-Benz-museet i Stuttgart ble åpnet i mai 2006  
og er i seg selv en arkitektonisk perle, samtidig som 
vandringen gjennom museet er lagt opp strengt kronolo-
gisk. Man tar heisen fra vestibylen og opp i øverste (sjette) 
etasje, hvor de eldste bilene og motorene er utstilt, og går 
deretter på en slak, sirkulær gangbane nedover i etasjene.

I tillegg til biler og motorer fra Mercedes, Benz og  
Daimler, finnes det også en avdeling for salg av klassiske 
og topprestaurerte Mercedes-Benz, hovedsakelig fra  
60- og 70-tallet. Prisene er imidlertid også deretter, kan 

man si… Så er det naturligvis også en stor butikk med 
souvenirer, reklameartikler, tøy med logo og ikke minst 
bøker, og naturligvis en kafe eller to hvor man kan sitte  
ned og hvile benene og få seg litt i livet.

Men det er jo bilene som fanger interessen best!  
Og bilene, de er prikkfrie og velstelte. Ikke et støvkorn  
er å se på de blanke overflatene!

Bildene på disse sidene viser et lite utvalg av det  
museet hadde å by på.
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BMW-museet
BMW-museet i München var det første museet vi besøkte på turen. Dette er forholdsvis nybygget og 
ikke veldig stort. Utstillingen var variert, men med hovedvekt på nyere biler, noe som mange kanskje 
var litt skuffet over. Det var i tillegg lagt vekt på å presentere nyere teknologi, som selvfølgelig også 
forsvarer sin plass på et museum. Men det var kanskje ikke riktig dette vi hadde sett for oss?

Utenom Isetta var det vel knapt en bil eldre enn fra midt på 60-tallet. I alle fall fant ikke redaktøren noe eldre,  
med ett unntak som ble behørig avfotografert.

Og så hadde man en gangbro over til nabobygget, som var nybilforhandleren. Siden BMW jo som kjent eier 
Rolls-Royce, solgte de også slike biler der (men riktignok uten prislapp, heldigvis). Så alle var nok over der en  
tur og kikket på nye biler innimellom pausene på den hyggelige uterestauranten i nydelig varmt høstvær.

Museet er det grytelignende bygget til høyre, 
mens det høye bygget inneholdt kontorer etc.

Den eldste bilen vi så Litt småmorsom utstilling innimellom!

Fra nybilavdelingen
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Porsche-museet

I og med at det i år er 70 år siden den første «ekte»  
Porsche ble presentert, var dette lagt særlig vekt på  
i utstillingen. Men det var eldre ting også, Ferdinand  
Porsche hadde som kjent en lang karriere som bilmann 
bak seg da han startet Porsche-fabrikken.

En ting er jo Volkswagen, hvor Porsche var blant de  
drivende krefter i utviklingen, men også før dette hadde 
han konstruert flere bilmodeller. Den flotteste var kanskje 
en Austro-Daimler fra 1929 (se bilde). Og ellers krydde  
det jo av Porscher i alle varianter, naturlig nok.

Volkswagen var det lagt lite vekt på, men vi viser et bilde 
av en tidlig studie av en Volkswagen sportsmodell som  
nok må kunne sies å være en av inspirasjonskildene til 
Porsche-modellene flere år etter.

I tillegg hadde museet en racerbane-simulator hvor flere 
nordmenn forsøkte seg, med skiftende hell.

I likhet med Mercedes-Benz-museet ligger også Porsche-museet i Stuttgart.  
Dette er et moderne museum med bilutstilling pluss den obligatoriske kafeen og souvenirbutikken.

Utsmykningen utenfor museet var ikke vanskelig å se.

Austro-Daimler fra 1929 Volkswagen i sportsbil-utførelse

Spesialbygd modell for ekstra høye førere Anders Søvik Omland prøvde seg som racerfører 
og fikk gode råd av sin far

Arne Øydna testet simulatoren mens Jan Olaf Rysstad, 
Jens Øydna og Ånund Lunde fulgte spent med

Den aller første Porsche – fra 1948
Vår sjåfør Jens Øydna prøvesatt et noe 
sprekere kjøretøy enn bussen
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Sinsheim tekniske museum

Dette er et museum som man saktens kunne bruke minst 
én dag på, men vi hadde bare noen timer og måtte derfor 
gjøre det beste ut av det. De første halvannen timene  
hadde vi med oss guide som hadde mye å fortelle, til  
dels ganske detaljert.

Mange syntes nok det var moro å kunne komme inn i  
passasjerfly fra forskjellige årganger, blant annet  
Concorde. Det er jo 15 år siden all Concorde-trafikk ble 
avsluttet, så det flyet passet jo godt på et museum!

Det var en spesialutstilling av amerikanske biler i den ene 
hallen, i en annen hall var den permanente utstillingen av 

utrolig mange flotte biler. Avdelingen for militære kjøretøy 
var naturlig nok dominert av tyske tanks og kanoner og  
alt det der, uniformseffekter som nok kunne sette en støkk  
i eldre mennesker som opplevde disse uniformene i  
virkeligheten her hjemme i Norge, og mye annet  
militærrelatert fra krigens tapende part.

Spilledåser som spilte ompa-musikk var det også mange 
av, vesentlig i størrelse XXL (på øyemål tre meter høye og 
fire meter brede….) Uansett, dette var veldig moro og  
det er nok mange som gjerne vil tilbake hit!

Sinsheim tekniske museum ligger i den lille byen Sinsheim i midt-Tyskland og dekker 
et ganske stort område med flere bygninger. Her fant vi biler, fly, lokomotiver,  
spilledåser i maxi-format, militære kjøretøy og litt av hvert annet.  
Selvsagt var det også både kafé og butikk i tillegg!

Det var mulig å komme inn i mange av flyene Dette er faktisk en Volvo militærbil fra 1956, 
med firehjulstrekk og V-8

Her ble bilene stablet i høyden (de hadde vel fortjent bedre…) Denne Mercedes-Benz 770 K ble det 
opplyst at hadde tilhørt Hitler

Flott Opel Admiral cabriolet – ikke mange igjen av disse Bugatti Royale – kun 7 stykker produsert

Flott Maybach sto utenfor og kjørte rundt innimellom
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PS Speicher, avdeling 1

I denne avdelingen av museet var det en fem-etasjers 
bygning med forholdsvis liten grunnflate, sannsynligvis har 
det en gang vært en slags kornsilo her. Det var en del små 
biler og veldig mye tohjulinger, som det også fremgår av 
bildene, i tillegg en del interiør og tekniske ting fra  
femtitallet.Museet var fint og hyggelig, men ble nok litt tamt 
i forhold til et par av de andre museene vi hadde besøkt.

Speicher-museet ligger i en koselig liten by som heter Einbeck, ca. 250 km sør for 
Hamburg. Avdeling 1, som vi besøkte først, lå i en gammel mølle, og i tillegg til  
kjøretøy og butikk og kafé hadde de også en avdeling med «mølle- og mel-museum».

Ånund Lunde utenfor museet.

Georg Ådneram forsøkte seg på «veltepetteren».

Jens Øydna, Svein Arild Strædet, Jan Olaf Rysstad 
og Olav Nilsen koste seg med tohjulingene Stor interesse for gjennomskåret Renault Dauphine

Olav Nilsen og Svein Byremo tok seg en rast midt i museet



24 25

PS Speicher, avdeling 2
Speichers avdeling 2 lå et stykke unna avdeling 1, og inneholdt lastebiler, busser  
og lignende store kjøretøy. Her var det mye å se på! Her fant vi mange for lengst  
utgåtte bilmerker, som Borgward, Matador, Rapid og mye annet.

Den orange Mercedes’en kom fra dansk civilforsvar, så ut som ny

Kringkastingsbil fra Nord-Deutsche Funk Citroën campingbil – lenge før dette ble virkelig populært

Koreansk mini-lastebil med interessant dekor og lakkering, 
skulle tro de hadde sett en Volkswagen! Amerikansk skolebuss (Buick)
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Miniature Wunderland
Ja, Wunderland var virkelig litt av et Wunderland! Dette var et miniatyrjernbanemuseum midt i  
Hamburg sentrum, med landskaper og flotte omgivelser. Faktisk er det verdens største modelljern- 
bane med 12 km spor, 800 lokomotiver og 11.000 vogner, i tillegg til alt det andre med natur og hus  
og biler og fly og jeg vet ikke hva. Alt er laget på stedet, og museet har 180 ansatte.

Det ble opplyst at museet hadde over en million besøkende i året, og vi hadde en klar følelse av at en god del av 
disse var der sammen med oss på denne søndags formiddagen. Og sannelig hadde de butikk og kafé også…. 

Opplegget var virkelig flott, og med jevne mellomrom ble det natt, det vil si at lyset forsvant i lokalene  
og det ble tent lys i gatelykter, vinduer osv. på modellene.
Bildene forteller mer enn ord i dette tilfellet!

Her ser vi både New York, Paris og Egypt i samme «by» – ikke verst!

Peterskirken i Roma Colosseum i Roma

Fra Venezia Flyplass med parkeringshus

Olav Nilsen, Svein Byremo og Arne Øydna studerte detaljene
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Onsdagstur til Sira, 3. oktober

Fjorten kjøretøy startar opp frå Lyngdal, seksten kjem fram, 
då to føyer seg inn i rekka undervegs. Veret er bra, med 
sol og litt vind. Då me nærma oss Flekkefjord, var  
det radarkontroll. Eilef Liland fekk kalde føter då han  
såg politimannen noterte flittig på blokka då han passerte, 
hadde han kjørt for fort? Nå blir det bot, tenkte han.  
Komne fram til Sira, fortalde han dette til Gerhard Skrøvje, 
kalla Bitten. Bitten, som kjørte bak Eilef i sin ærverdige 
svarte Mercedes, sa da at han helste fint på politimannen 
då han passerte, og denne smilte tilbake og strauk ut det 
han hadde skrive på blokka! Ja da så …

Det er rundt førti personar som blir ønska vel møtt til  
Svindland Pølsefabrikk på Sira, av Rune Svindland.  
Han tykkjer det er moro at så mange møter opp, og fine 
bilar er det òg!  seier han.

Olav Hægeland takkar for at klubben får koma, og gjev 
Svindland AMK sitt emblem, noko han set stor pris på. 
Svindland gjev oss ei orientering om fabrikken, som i fjor 
feira 110 års jubileum, og alle åra med blå tall!  
Flott resultat!

Fabrikken starta i Flekkefjord, der den heldt til i over  
hundre år. For relativt kort tid sidan, flytta den til Sira,  
då fabrikken til Halvorsen Kjelefabrikk vart ledig. Det vart 
vanskeleg for Halvorsen på Sira med transport av dei  
svære produkta dei lagar, derfor flytte dei til Kvinesdal,  
der det er adkomst til hamn.

Svindland Pølsefabrikk ominnreda lokala til sitt bruk, og  
har i dag veldig godt egna lokalitetar.I 2017 var  
omsetninga 60 mill. Tidlegare laga dei fleire produkt,  
men i seinare år har dei gått over til kun spekepølser.  

Dei har ca tjue ansette, halvparten nordmenn og resten 
nye landsmenn. Svindland er veldig godt nøgd med dei 
ansette, ein trufast og stabil gjeng, som gjer ein god jobb.
Fabrikken er seld ut av den opprinnelege Svindland- 
familien, og bli i dag eigd av: 1/3 til Nortura, 1/3 til dei 
ansette, og 1/3 til Rune Svindland.

Flokken av gjester blir delt i to, for ei tjue minutts omvisning 
gjennom fabrikken, mens andre halvparten sit og kosar 
seg med spekepølser og flatbrød, og byter om når første 
gruppa har hatt runden. Me får sjå heile produksjonslinja: 
oppskjæring, kverning, røykerom, fryserom  lagerrom, for 
å nemna noko, alt nytt, fint og reint. Dei brukar 25-30 tonn 
råstoff i veka, så her blir det mange pølser; salamipølser, 
elgepølser, reinsdyrpølser og mange fleir typar heng rundt 
i dei forskjellige prosessane. 

Kvar dag kjem Bring og hentar store kvanta som skal til  
dei ymse butikkar rundt forbi. Dei leverer over heile landet, 
og er kjent for sin framifrå kvalitet.

Før me forlet produksjonslokalet, får alle ei lita spekepølse 
stukken i handa!
 
Etter seansen blir det ei kort samling med litt spørsmål og 
samtale, og Svindland får ein god applaus for ei svært 
interessant og fin oppleving, tusen takk!

Takk for denne gongen AMK, nå er det pause med  
onsdagsturar fram til våren.

Turid
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AMK avd. Setesdal 2. november

Det kom en SMS fra AMK om møte på Shell Bygland,  
og et besøk i Setesdal er jo alltid hyggelig, så vi bestemte 
oss for å ta en tur i høstmørket. I det helt nye lokalet på 
Shell Bygland var det allerede samlet et tyvetalls personer 
da vi kom, og praten gikk høylytt. I SMS’en var det  
annonsert enkel bevertning, men i Setesdal er tydelig  
dette et relativt begrep, for her var det først pizza, og  
etterpå ble det fruktkake, kringle og smultringer, i tillegg  
til brus, kaffe og te!

Jan Olsen viste bilder fra sin virksomhet på Cuba, som 
består i å samle brukte sykler, som blir reparert og sendt 
videre til folk som virkelig trenger et enkelt og funksjonelt 
framkomstmiddel. Han viste også et bredt spekter av  

motoriserte kjøretøy, som for oss nærmest så ut som 
skogsvrak, men som her var i vanlig trafikk. Vi så  
eksempler av biler som trolig hadde et karosseri av  
amerikansk herkomst, med motor fra Moskvitch …  
forstilling fra Toyota … og kardang fra Volga! Nesten 
umulig å identifisere bilene. Vi så eksempler på biler som 
utvilsomt en gang hadde vært en Buick, men som nå kjørte 
rundt med en glinsende grill hvor det tydelig sto Chevrolet 
med store bokstaver! Når en skjerm eller et panser i tillegg 
var hjemmelagd, er det ikke så lett … Men som Jan sa, 
dårlig på vedlikehold, men utrolig kreative på å få det til 
å fungere på et vis. Også på det maritime var det ikke så 
lett, en øy med 11 millioner innbyggere, og ingen hadde 
lov til å ha båt!

Hjemveien ble lang og mørk. Tunnelen ved Fånefjell 
stengte kl. 20 på grunn av oppgradering. Vi måtte derfor 
kjøre til Storstraumen, og kjøre på vestsiden av fjorden til 
Byglandsfjord. Veien her er i god stand, men smal.

En koselig tur på mørke høstveier, og en påminnelse om 
hvor godt vi har det i landet vårt, kanskje vi burde klage litt 
mindre? Takk for en fin kveld … og god mat!

Øyvind

Populært sveisekurs

I forrige utgave av Fjærbladet ble det avertert to kurs,  
på en torsdag og en lørdag i november. Og det tok ikke 
mange timene etter at Fjærbladet var kommet i post- 
kassene, før begge kursene var fulltegnet med fem stykker 
på hvert kurs. Og de fem som var blitt med på første kurset 
var Jan E. Jørgensen, Harald Johan Gard, Alf Georg  
Dannevig, Hans Christian Brekke og Jan Vidar Ødegaard, 
som tilbrakte fire interessante timer i Aslaks garasje.

Fjærbladet avla et besøk på kursstedet på torsdags- 
kvelden og fant fem ivrige mann som lyttet intenst til det 

Aslak kunne fortelle. Og alle fem var skjønt enige om at 
dette var et strålende initiativ og veldig lærerikt.

Som bildene viser spente kurset over mange temaer,  
både retting av bulker og sveising og litt av hvert annet 
karosseriarbeid. Og Aslak lover at det skal bli flere kurs,  
så lenge behovet er der. Så følg med i Fjærbladet over 
nyttår, da kommer det nok en ny annonse om kurs!

AMK-styremedlem Aslak Berntsen har tatt initiativ til å lage sveisekurs for våre medlemmer,  
hjemme i sin egen garasje. Og det er virkelig en garasje som egner seg til slikt arbeid!  
Familiebilen får nok ikke plass, men hva gjør vel det?
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Onsdagstur til Hægebostad, 19. september
12-15 veteranbilar starta opp frå Lyngdal på veg mot  
Hægebostad. Veret var bra då turen tok til. Komne til  
Birkeland svinga kolonna over elva og til venstre, og snart 
var me på Helle, hos Odd Jan Urevatn. Her blir me tekne 
vel i mot, og blir vist opp på eit lunt loft over ein garasje, 
der det er gode stolar, sofa og bord. Det blir fullstappa, 
men alle får plass, og får sitja, varmt og godt. Her er og 
mange medlemmer frå indre bygder møtte opp, frå  
Hægebostad, Kvinesdal og Åseral. På ei trappehylle midt i 
trappa står ei ny motorblokk, ikkje pakka opp ein gong.

Olav Hægeland får tak i verten, takkar for at klubben får 
koma hit og deler ut Amk sitt emblem. Odd Jan fortel litt 
om seg sjølv, og det han steller med.  Han arbeider på 

jernbanen med drift og vedlikehald, men likar svært godt  
å mekke kjøretøy på fritida.

Han likar og å ta vare på saker og ting frå tidlegare tider, 
og det ber lokalet preg av, med fine hesteselar og anna 
gardsredskap rundt veggene, sveivegrammafonar, sager, 
ei mengd radioar og mykje meir. Det med hesteredskap 
tilhøyrer fortida, men for fleire av medlemmene betyr det 
noko spesielt, da det vekker  minne om ei tid da dei sjølv 
var nødt til å kjøre og arbeide med hest.

Odd Jan har ein staseleg veteranbil i første etasje i  
garasjen, ein Ford Starliner 1960 modell. Den har han kjøpt 
på Tinget i si tid, desse bygdene er jo kjent for dei riktig 

store, lange amerikanske bilane. Han har og ein Volvo PV, 
ein motorsykkel, eit par Gråtass og mykje anna.

Det er planen at me skal gå og sjå på dette etter kvart, 
men først skal me få mat og kaffe. Verten har hyrt inn med-
hjelparar: ein sit og traktar kaffe i eit sett i ei krå på loftet, 
mens andre driv nede og griller pølser, det kjem stadig 
nye forsyninger opp trappa. Det blir og sendt rundt rikeleg 
med nydeleg bakverk. Me hygger oss veldig. - Jammen  
får ikkje Odd Jan sving på sveive-grammafonen også,  
og underteikna får ein ørliten dans med Olav på ca ein 
kvadratmeter stort dansegolv, det er moro.

Mens me er samla på loftet, set det i gang med sterk vind 
og eit veldig regn. Derfor er det ikkje alle som går ut til dei 
andre garasjane for å sjå der, det var best å vera der ein 
var. Me ser på stasbilen i første etasje og fleire andre bilar, 
m a ein restaurert Ford Mustang, ein urestaurert Chrysler 
og ein bil til, pluss mangt anna. - Me får heller ha resten til 
gode til ein annan gong.

Takk for i kveld, det var hyggeleg å koma til Helle!
På heimvegen regnar det framleis kraftig, og lauv og store 
greiner ligg strødd over vegen. Nå er det haust!

Turid
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Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen!

Melvin Faaland, Lyngdal
Johnny Birkeland, Lindesnes
Torfinn Torjussen, Grimstad

Eirin Zachariassen, Kristiansand
Georg Ådneram, Lyngdal

Magne Støle, Lyngdal
Helge Bjørløw Abusland, Arendal

Svein Frustøl, Brennåsen
Tore J. Nilsen, Fevik
Tone E. Nilsen, Fevik
Amalie Nilsen, Fevik

Velkommen tilbake til:
Steinar Thorsø, 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

15

www.gavinfo.no

nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

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

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

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

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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selges:
Jeg har mange deler 
til Mercedes, både 
til 180 og 190 fra 
femtiårene og MB 200 
fra syttiårene, selges til 
gi bort-priser.

Henv. Reidar 
Christiansen, 
tlf. 926 54 030

Minneord om Kåre Udland

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

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

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

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

R.S.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turid

Kåre fekk Den Gyldne 
Tændplug i 2009

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

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

Tor Arne Walskaar, 
Kristiansand

Sten Martin Simonsen, 
Borhaug

André Nøkland, Søgne

Benedicte Øydna, 
Kristiansand

Geir S.T. Jakobsen, 
Kristiansand

Geir Jørgensen, Kristiansand

Jonas Åberg, Kristiansand

Odd Egil Skregelid, 
Flekkefjord

Bjørnar Jansen, Grimstad
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nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

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

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

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

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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selges:
Jeg har mange deler 
til Mercedes, både 
til 180 og 190 fra 
femtiårene og MB 200 
fra syttiårene, selges til 
gi bort-priser.

Henv. Reidar 
Christiansen, 
tlf. 926 54 030

Minneord om Kåre Udland

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

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

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

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

R.S.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turid

Kåre fekk Den Gyldne 
Tændplug i 2009

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

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

Tor Arne Walskaar, 
Kristiansand

Sten Martin Simonsen, 
Borhaug

André Nøkland, Søgne

Benedicte Øydna, 
Kristiansand

Geir S.T. Jakobsen, 
Kristiansand

Geir Jørgensen, Kristiansand

Jonas Åberg, Kristiansand

Odd Egil Skregelid, 
Flekkefjord

Bjørnar Jansen, Grimstad
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nye medlemmer 
i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

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

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

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

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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www.gavinfo.no

nye medlemmer i  
amk siden sist

14

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!

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 julepresangidé 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 Selges
Austin Mini 1000 Van 1973 modell. 

Bilen har vært i mitt eie i 40 år.  
De siste 25 årene har den kun stått 
i garasjen etter at jeg sveiset ferdig 
rusten på bilen. Bilen er nå klar for 

montering av skjermer og front- 
stykke. Jeg har alt av karosserideler 

som trenges, inkl. ny bensintank,  
bakramme, rep-stykker samt 2  

motorer etc. Jeg har ikke lenger ork 
til å begynne på monteringsjobben, 
og er klar for å selge den. Etter hva 
jeg vet begynner denne modellen 
nå å bli ettertraktet. Bud ønskes - 
fortrinnsvis på mail. Bilen kan ses 

etter avtale.

3 stk innrammede bilder  
av fantastiske klassikere  

(Lincoln, Duesenberg og Cadillac).  
Mål 100 x 67 cm.

Kr 500,- per stykk eller bud.

20 stk «Gresshoppa» nyrebelter, 
nye og brukte til salgs - kr. 100/stk 

eller samlet kr. 1.000,-.

Etter ca. 50 år i veteranbilbransjen, 
velger jeg nå å gi meg og selger alt 

av kjøreutstyr/-klær:
• Kjørefrakk i skinn, merke  

«Barkers of Kensington», engelsk
• Diverse sixpence

• Originale stråhatter
• Bowler (knallhatt)

• Flosshatt i original emballasje
• Kjørehjelmer og hansker i skinn
• Skreddersydd knickers-dress  

med vest str. 48/50
• Sort stripet dress fra 40-tallet,  

str. 48/50
• 2 par sko, str. 40-41

• Gamasjer etc.
Kan besiktiges etter avtale.

2 par MC støvler, retro, str. 40 og 41 
til salgs - kr. 200,- pr par.

Henvendelse Jan Fredrik Wasland
Tel. 948 61 203

Mail: jan.wasland@getmail.no

Medlemsmøte, Lyngdal,  
31. oktober

Godt førti menneske kom saman til møte denne kvelden, 
frå aust, vest, nord og sør. Prest Anders Mathias Larsen 
kjørte til OBS, Rom, Lyngdal, og leita etter gjengen, - men 
fann oss heldigvis etter kvart.

Olav Hægeland ønsker alle vel møtt, og ser eit par nye 
ansikt i flokken. Dei presenterer seg, det er Erik Hartveit, 
som har ein gamal traktor, og driv med hobbyskruing, og 
Melvin Fåland, som jobbar på Eiken Mek. 

Torstein refererer nokre saker frå styret, mellom anna eit 
innspel han har fått ang rabatt-ordning for medlemsskap 
for medlemmer 16-18 år, noko styret er positive til, men 
som må avgjerast på årsmøtet til våren. Han deler og ut 
AMK sitt emblem til Jan Bråtlund, for dei mange gonger 
klubben har vore på Bjodland og nytt stor gjestfrihet - på 
vårmøtet i april - eller lokal vårmønstrimg som det òg blir 
kalla.

Tema for kvelden er vinterlagring av veteranbilen.
Olav tek for seg dette med frysevæske, det blir meinings-
utveksling frå salen, til dømes ang. blanding av ulike 
væsker, alder på væsker. Torstein tek for seg om straum 
og batteri, at batteriet bør vera godt opplada før vinteren.
Olav seier ang. hjul at når han er på veg heim frå  
Vårmønstringa i Kristiansand, tek hjula til å bli fine og  
runde! Sjølv om han har teke nokre småturar i forkant så 
tek det si tid å få dei ut av kvilestilling. Det bli og snakka 
om bensin, kor vidt den skal skiftast eller ikkje, og  
bensinslangar. Dei bør vera armert inni ved skifting.

Ulike tiltak mot mus i bilen blir omtala, gift, boks med lyd, 
ein tennbrikett på kvart dekk skal halde musa vekke,  
heiter det. Fukt-slukarar blir anbefalt å plassera i kjøretøy 
vinterstid, det er mange saker og ting å passa på med 
andre ord. Bremsene bør kjørast varme, til dei er tørre og 
gode, før oppstalling. Det blir og anbefalt å dekka motoren 
med eit teppe, pluss bruka fukt-slukar, for å hindra rå luft, 
viss kjøretøyet står i løe eller garasje uten varme.

Her var mykje av interesse å høyra, men så blir folk  
kaffetørste. Mat og kaffe står klar i kafeen, og det er berre 
å forsyna seg, og kosen er i gang.

Olav kjem på at Anders Mathias Larsen bør få litt ekstra 
merksemd, sidan han har stått for juli-gudstenesta i Åseral 
i mange år, kalla veteranbil-gudsteneste. Det skal ha vore 
svært vellukka arrangement, med både alvor og humor, 
pluss mange andre gode krefter til stades ang. musikk 
og sang, og mange veteranar frammøtt, både bilar og 
personar. Larsen fekk som kjent «Den gyldne tennplugg» 
for dette under gudstenesta i sommar, og i kveld får han 
ein riktig god og velfortent klapp frå medlemmene som er 
til stades, det er hyggeleg.

Det lid på kvelden, og er tid for heimveg.  
Takk for samværet!

Turid

Ønskes kjøpt
Har noen en lignende vindusvisker 

liggende, med eller uten visker,  
er jeg interessert i å kjøpe. 
Vennligst ring 952 98 182 

Hilsen Jarle
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Prisgarantien fra IF opphører snart!

Som et ledd i overføringen av LMK forsikringene fra WaterCircles til LMK sin nye samarbeids- 
partner IF, valgte IF å gi en prisgaranti i ett år til de kundene som hadde LMK forsikring i  
WaterCircles frem til deres avtale med LMK ble avsluttet. Kundene som fortsatt har sin forsikring 
hos WaterCircles har som kjent ikke lenger LMK forsikring, men en alminnelig veteranforsikring. 

Desperasjon hos WaterCircles når næringsgrunnlaget smuldret opp etter at avtalen med LMK  
ble avsluttet, gjorde at WaterCircles forsøkte å underby egne tariffer som forsøk på en priskrig.  
Dette utspillet ble enkelt parert ved at IF har gitt en prisgaranti, som lover samme eller lavere  
pris uansett hva forsikringstakeren måtte bli tilbudt av WaterCircles. Denne prisgarantien  
skal vare ut 2018.

Nå er situasjonen den at vi snart har hatt det første året med samarbeid  med IF om LMK forsikring. 
Dette innebærer at vi også er inne i siste omgang med prisgaranti. Denne garantien opphører  
pr. nyttår. Fremdeles sitter en del LMK-medlemmer med sine forsikringer i WaterCircles,  
og hvis de skal kunne nyte godt av dette tilbudet må forsikringene deres hos WaterCircles  
bringes til opphør innen 2018 og overflyttes til IF. 

Mange veteranklubbmedlemmer plasserer alle sine forsikringer via LMK forsikring, ikke bare  
veteranforsikringen. Dette er med på å gi LMK en sterkere økonomi, noe som kommer  
klubbene til gode og som gir LMK økonomisk mulighet til å fremme viktige saker for alle  
medlemmer innen ulike områder.

De av AMK sine medlemmer som ennå ikke har skaffet seg LMK forsikring hos IF, bør altså  
gjøre det før nyttår. Det trenges ingen ny besiktigelse for å flytte forsikringen. Og det kan lett  
gjøres ved å ringe AMK sin kontaktmann Glenn Pedersen på telefon 488 50 177,  
eller sende ham en mail på epostadresse: glenn.pedersen@if.no

Gjør dette før nyttår!
Enda bedre, gjør det før jul!
Aller best, gjør det i dag eller i morgen, så glemmer du det ikke!


