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Godt nytt år!
Så er det på’an med et nytt år, 
et nytt veteranår med mange 
interessante arrangementer  
og mange store planer.  
Men ingen planer og ingen  
arrangementer blir noe av der-
som ikke medlemmene slutter 
opp om dem, og derfor håper vi 
at vi får se riktig mange av våre 

medlemmer på ett eller flere av årets samvær i klubben.

Årets Vårmønstring er fastsatt til lørdag 2. mai på Torvet 
i Kristiansand. Torvet har vist seg å være et fint sted å 
holde vårmønstringen, først og fremst fordi den sentrale 
plasseringen trekker mange utenforstående tilskuere,  
og det er god reklame for hobbyen vår. Så bare vi er  
heldige med været, så er alt bra …

Som omtalt i forrige utgave av Fjærbladet skal AMK 
på tur til Fredericia i Danmark i mars.  

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN HAR ORDET

Vi sendte ut SMS om dette til medlemmene rett over 
nyttår, siden det passet nokså dårlig inn i tidsplanen med 
annonse i dette Fjærbladet. Men SMS får alle, og det er 
ganske utrolig at turen ble så godt som fylt opp i løpet  
av to-tre dager.

I skrivende stund er det et par ledige plasser, men om  
det er det fremdeles når denne artikkelen leses, er ikke 
godt å vite. Hvis det er noen som har veldig lyst på turen, 
så får de kontakte meg og høre om det er noe ledig.  
Eventuelt kommer vi muligens til å etablere en venteliste. 
Vi får se! Det blir uansett sikkert en fin tur.

Så sees vi da forhåpentligvis på Torvet 2. mai, eller  
på Kristi Himmelfartsdag, eller på Kvinesdalsturen,  
eller på Hovedløpet, eller på et annet arrangement.  
Det skal bli hyggelig!

Beste hilsen
Bernt Erik

Formann: Håkon M. Omland, Skogveien 13, 4630 Kristiansand,
tel. 900 95 891, m-omlan@online.no

Nestformann: Ånund Lunde, Tangen 112,
4608 Kristiansand, tel. 932 34 408, aanund@lundeas.no

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

Styremedlemmer:
Inge Bråtlund, Kvåsveien 474, 4580 Lyngdal
tel. 905 70 245, inge@postkassa.org
Tor Sigurd Skåre, Strøget 105, 4760 Birkeland,
tel. 994 52 199, torsigurd99@gmail.com
Oddvar Iveland, Songdalsveien 217, 4645 Nodeland
tel. 918 65 472, 57oddvar@online.no

Varamedlemmer:
Torstein Knutsen, Mandalsveien 1049, 4520 Lindesnes
tel. 907 64 038, tgknutsen@hotmail.com
Aslak Berntsen, Gransangerveien 50, 4626 Kristiansand
tel. 957 52 700, aslak.berntsen@gmail.com

Kasserer (utenom styret): Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22,  
4633 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!), 

Redaktør: Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand
tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Korrespondenter:
Turid Liland, Brynebrinken 5, 4560 Vanse, tel. 38 39 78 56,  
tlilan@online.no
Korrespondent øst - stillingen er ledig! Ta kontakt med redaktør.

Kontaktperson til LMK: Bernt Erik Olsen, Astrids vei 22,  
4633 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Besiktigelsespersoner:
Jan Petter Kristiansen, Kvernhusheia 24D, 4634 Kristiansand,
tel. 997 39 848, jpk@proffpc.net

Torstein Knutsen, Mandalsveien 1049, 4520 Lindesnes,  
tlf. 907 64 038, tgknutsen@hotmail.com 

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

Motorsykler og mopeder: 
Ernst Hansen, Lundeveien 67, 4550 Farsund,  
tel. 936 16 875, ernst.hansen@live.no

Tellef J. Tellefsen, Østre gate 14, 4838 Arendal, tel. 957 55 529Birkelandsmarkedet
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Terminliste 2020

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

Februar
11. Årsmøte, Kristiansand
26. Medlemsmøte vest

Mars
10. Medlemsmøte sentrum
17. Medlemsmøte øst
25. Medlemsmøte vest

April
14. Medlemsmøte sentrum
21. Medlemsmøte øst
29. Medlemsmøte vest

Mai
2. Vårmønstring
21. Kristi Himmelfartstreff

Juni
7. Kvinesdalsturen

Juli
18. Setesdalstreffet
19. Åseral, gudstjeneste

August
8. Hovedløpet
15. Birkelandsmarkedet

September
4.-6. Dyrskuet i Lyngdal
8. Medlemsmøte sentrum
15. Medlemsmøte øst
20. Sommerslutt-tur
30. Medlemsmøte vest

Oktober
13. Medlemsmøte sentrum
20. Medlemsmøte øst
28. Medlemsmøte vest

November
10. Medlemsmøte sentrum
17. Julemøte øst
25. Julemøte vest

Desember
8. Julemøte sentrum

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

Som tidligere kunngjort, blir det altså årsmøte i AMK 
tirsdag 11. februar kl. 19.00 på Offisersmessa,  
Gimlemoen (ved Universitetet i Kristiansand). Det blir 
vanlige årsmøtesaker i henhold til klubbens vedtekter. 
Det blir også kaffe og litt å bite i. Årsberetning og  
regnskapsoversikt er trykket i dette bladet. Disse  
dokumentene vil ikke bli trykket opp på nytt til årsmøtet, 
så de som ønsker å ha dokumentene for hånden på 
møtet, bes ta med seg dette bladet.
Da ønsker vi alle medlemmer vel møtt!

Årsmøte

Datoene for medlemsmøter i februar/mars er følgende:
26. februar: Medlemsmøte i vest
10. mars: Medlemsmøte i sentrum
17. mars: Medlemsmøte i øst
25. mars: Medlemsmøte i vest

Alle møtene starter kl. 19.00 så sant ikke annet er  
oppgitt. Det blir sendt ut påminnelse på SMS hvor  
også program for møtet oppgis. Vel møtt!

Medlemsmøter

Giro for betaling av årets medlemskontingent  
ligger vedlagt dette bladet for de som skal betale 
denne. Vennligst betal kontingenten innen forfall  
15. februar! Vi gjør oppmerksom på at av praktiske 
grunner er det bare giro for hovedmedlemmer som 
kommer ut sammen med bladet. Giro til husstands-
medlemmer er sendt ut i posten i konvolutt. De som 
ikke ønsker å fortsette medlemskapet bes vennligst  
gi melding om dette til kassereren. For øvrig vil neste 
utgave av Fjærbladet bare bli sendt til de som har  
betalt kontingenten når bladet skal sendes ut.  
Medlemmer som har avtale om LMK Forsikring og  
som blir strøket fordi de ikke har betalt kontingenten, 
blir innmeldt til forsikringsselskapet og mister de  
fordeler som LMK Forsikring gir.

Kontingent for 2020 

Det er fremdeles noen ganske få eksemplarer igjen  
på lager av filmen fra Hovedløpet 2019. Disse selges 
for kr. 150,- + porto (kr. 30,-) og kan bestilles fra  
kassereren. De som har bestilt filmen, og fått den  
tilsendt i fjor, og som ennå ikke har betalt for den,  
bes vennligst ordne opp i dette snarest.

Film fra Hovedløpet 2019
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I 2019 har AMK’s styre bestått av følgende personer:
Formann: Håkon M. Omland
Nestformann: Ånund Lunde
Sekretær: Rolf A. Sørbø
Styremedlemmer: Bjarne B. Rysstad,  
Tor Sigurd Skåre, Inge Bråtlund
Varamedlemmer: Oddvar Iveland, Torstein Knutsen,  
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 7 styremøter der også  
varamedlemmene og forretningsføreren har deltatt.

Høsten 2019 ba styremedlem Bjarne B. Rysstad seg fritatt 
fra styrevervet av private grunner. Dette ble akseptert og 
varamedlem Oddvar Iveland rykket da opp som fast  
styremedlem for resten av perioden.

Medlemsmøter
Det har så langt det har vært praktisk mulig blitt arrangert 
månedlige medlemsmøter både i øst-, vest- og sentrums-
regionen i vinterhalvåret. Det har også blitt arrangert flere 
møter i Setesdal. Oppmøtet har stort sett vært brukbart, 
selv om det kan synes å være lavt i forhold til antall  
medlemmer i klubben. 

Siden Fjærbladet utgis bare seks ganger årlig har dert 
vært vanskelig å kunngjøre medlemsmøtene med detaljert 
program så lang tid i forveien som påkrevet. SMS brukes 
derfor til informasjon til medlemmene og påminning om 
møter og arrangementer. 

Styret er fortsatt takknemlige for innspill og idéer om  
innholdet på møtene for å gjøre disse mest mulig  
interessante for flest mulig av medlemmene. 

Investeringer og økonomi
Økonomien er tilfredsstillende, selv om de siste årene har 
vist underskudd på driften, først og fremst på grunn av 
avskrivninger på foretatte investeringer, blant annet i telt 
og profileringsartikler. 
Driften i 2019 har gått tilnærmet i balanse.

Jubileumsfest
I og med at klubben feiret 40 års jubileum i 2019 ble det 

Årsberetning for  
Agder Motorhistoriske Klubb 2019  

holdt en jubileumsferst i etterkant av årsmøtet, hvor litt  
over 100 medlemmer deltok. Det ble et svært vellykket 
arrangement, det var alle enige om.

Arrangementer 
Årsmøtet 2019 ble gjennomført 22. mars med 44  
stemmeberettigede medlemmer til stede. Styret ble i sin 
helhet gjenvalgt.

Vårmønstringen ble dette året arrangert på Torvet i  
Kristiansand i et flott vårvær lørdag 11. mai. Hele 270  
kjøretøy hadde møtt frem i det flotte været, og svært  
mange utenforstående tilskuere dukket opp og så på  
alle de fine kjøretøyene. Det ble utdelt hele ti restaurerings-
plaketter, fordelt på en scooter, en lastebil og åtte  
personbiler.

17. mai deltok veterankjøretøy på arrangementene  
i mange kommuner på Agder.

Kristi Himmelfarts-turen i Froland ble også i 2019  
arrangert på Kringla idrettsanlegg i Froland. Etter det  
vi fikk opplyst møtte det frem nesten 500 kjøretøy i et  
nokså regnfullt vær. Fra mange steder rundt i Agder ble 
det arrangert felles kjøring til og fra Froland.

Kvinesdal-turen 2. juni gikk i år til Sirdal og over Suleskar 
til Rysstad, og samlet drøyt 20 biler i et ikke helt godt vær.
LMK-konvoien ble i vårt område arrangert 5. juni.  
Dessverre var oppmøtet mindre enn magert, noe som nok 
skyldes at det var en vanlig hverdags formiddag.

Bygdeutstillingen i Åseral 14. juli hadde som tidligere 
år invitert AMK til kompespising og veteranbilutstilling, og 
før dette var det AMK-gudstjeneste i Åseral kyrkje. Været 
var fint, kirken var fullsatt, som vanlig, og totalt var det 
nesten 250 veterankjøretøy som deltok denne dagen. Etter 
kirkegangen var det bygdeutstilling, kremmermarked og 
komper for de som ønsket det.

Setesdalstreffet 2019 ble som vanlig arrangert på  
Rysstad, i år lørdag 20. juli. Etter en forsiktig start i 2012 
har oppslutningen bare blitt bedre og bedre. I år var det 
over 200 kjøretøy, herav gledelig mange tohjulinger.

Hovedløpet var i år blitt til Jubileumsløp og hadde start 
i Flekkefjord 3. august, hvor det hadde møtt frem 150 biler 
og en håndfull tohjulinger. Løypa gikk over Tronåsen og 
med mål i Kvinesdal sentrum, hvor det ble servert  
middag sponset av Handelsforeningen i Kvinesdal.  

Været var upåklagelig og arrangementet ble gjennomført 
på en helt prikkfri måte.

Delemarkedet på Birkeland ble avviklet på vanlig måte 
17. august. Været var dessverre direkte ufyselig til tider, 
noe som førte til betydelig svikt i antall utstillere og en viss 
svikt også i antall besøkende. Av veteraner var det et par 
hundre personbiler + en del lastebiler og tohjulinger som  
møtte frem. Det økonomiske resultatet ble svakere enn på 
mange år, så vi håper på bedre vær i 2020. 

Brokelandshei-dagene hadde også i år godt vær, og det 
var god oppslutning om veterantreffet både lørdag  
og søndag. 

Dyrskuet i Lyngdal ble som alltid arrangert første helga i 
september og her hadde AMK som vanlig minst én finger 
med i spillet, med utstilling av gamle traktorer, maskiner 
og stasjonærmotorer. Her blir klubben godt markedsført, 
og det er svært positivt. Været viste seg ikke fra sin beste 
side på fredagen, men tok seg opp utover helga, så både 
lørdag og søndag var det over 50 veterankjøretøy på 
AMK-standen.

Sensommerturen i øst 22. september, som markerer 
avslutningen på den aktive kjøresesongen, fikk i 2019  
noe bedre vær enn de siste par årene, og dermed var 
oppslutningen også langt bedre med nærmere 200  
kjøretøy samlet på det «faste» stedet på Øynaheia.

I Åmli har en gruppe veteranentusiaster med tilknytning til 
AMK fortsatt sine månedlige treff  i sesongen, hvor det har 
vært god oppslutning.

AMK Vest har hatt en del «onsdagsturer» rundt i distriktet 
med god oppslutning.

Julemøter er blitt arrangert både i Setesdal, i Froland, i 
Kristiansand og i Lyngdal. Av plassmessige hensyn er  
det forhåndspåmelding til disse arrangementene, og  
oppslutningen var som vanlig god. Det er «først til mølla»- 
prinsippet som gjelder, så det er viktig å være tidlig ute når 
arrangementene kunngjøres i Fjærbladet!

I tillegg har AMK-medlemmer deltatt på en rekke eksterne 
løp og treff i inn- og utland. En del av disse har det vært 
reportasjer fra i Fjærbladet. AMK arrangerte i oktober en 
tur til Tyskland med besøk på bilmuseer, også dette året, 
siden det ble så vellykket i 2018. Det arbeides nå med en 
«museums-tur» til England høsten 2020. 

Fjærbladet kom ut med seks ordinære utgaver i 2019. 
Som i fjor har bladet også dette året hatt varierende  
sidetall, ut fra tilgangen 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 derfor ned mye 
ressurser og arbeid for å gjøre bladet så attraktivt som 
mulig. Opplaget er for tiden 1.150. 

Etter den gode mottakelsen jubileumskalenderen fikk da 
den kom ut for ett år siden, 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 alle medlemmer.

Det fortsatt sterkt ønskelig at medlemmene oppgir sin 
epost-adresse til vårt register. Likeså er vi svært  
takknemlige for å få tilsendt adresseendringer når dette  
er aktuelt.

Hjemmesiden på Internett
Det ble i 2015 etablert ny hjemmeside på Internett, hvor 
det allerede er ganske stor trafikk. Etter noen innkjørings-
problemer har klubben nå fått ett av våre medlemmer til 
å påta seg 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 1.723 følgere pr. nyttår. 

Grasrotandel
Norsk Tipping har innført et opplegg som gir tippepenger 
direkte til den enkelte klubb, basert på at interesserte 
registrerer klubben som sitt valg på tippekortet. Den valgte 
klubben får da 5 % av det beløp det tippes for.
AMK kom med i ordningen i august 2009 og det er nå blitt 
72 personer som støtter AMK med Grasrotandelen. Dette 
er en grei og arbeidsfri ekstrainntekt og styret håper at 
enda flere av medlemmene vil melde seg på denne  
ordningen fremover. Fra august 2009 og ut 2019 har  
klubben totalt fått over 150.000 kr. fra Grasrotandelen.
Styret synes det er beklagelig at ikke mer enn 72 av 
klubbens over tusen medlemmer slutter opp om dette, 
og oppfordrer flere til å gjøre AMK til sitt Grasrotprosjekt. 
Samtidig vil styret takke de 72 som gir klubben et ekstra 
godt økonomisk løft.
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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 og har vært med 
på flere av våre møter allerede. Styret anbefalte etter en 
helhetsvurdering medlemmene om å overføre sin  
veteranforsikring 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 føler vi nok at vi kan være litt stolte av. Samarbeidet 
med vår kontaktperson er aldeles utmerket. I tillegg til den 
rimelige veteranforsikringen får kunder i LMK Forsikring 
ekstra rabatter på sine eventuelle øvrige forsikringer i IF, 
så det kan være tale om betydelige besparelser for den 
enkelte.

Styret er imidlertid fortsatt litt forundret over at det er 
såpass mange av våre medlemmer som ikke benytter seg 
av dette tilbudet i det hele tatt, og vil arbeide videre for å 
informere enda bedre om LMK-forsikringens store fordeler 
og lave priser.

Medlemmer
AMK hadde ved årsskiftet 1.061 medlemmer. Tilveksten 
har vært svært bra i 2019, men dessverre har også en del 
medlemmer blitt strøket av ulike grunner. 

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 medlemmene 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 mye hygge med veteranhobbyen også i 2020. 

Regnskapsoversikt 2019

Drift Inntekter Utgifter
Salg av diverse materiell 8.359,05        
Annonseinntekt Fjærbladet + kalender 22.800,00         
Stevneinntekter 149.665,80     
Grasrotandelen/Norsk Tipping  24.661,53
Delvis refusjon av merverdiavgift 2018 39.431,00    
Medlemskontingent 379.280,00
Provisjon, salg NMV 2.237,50  
Renteinntekter 2.003,00           

Stevneutgifter  86.800,10
Innkjøp av materiell og rekvisita  8.074,84  
Utgiftsdekning til styret  31.000,00
Inventar og utstyr  13.899,55
Diverse godtgjørelser og utgiftsdekninger  46.000,00
Regnskapsførsel  6.000,00
Reklame- og internettkostnader  18.586,00
Trykkeriutgifter  147.944,30
Portoutgifter  97.637,94
Netto møteutgifter  43.719,29
Telefonutgifter (SMS) m.v.  42.489,57
Reisegodtgjørelse LMK-møter      3.500,00
Gaver og premier  23.850,00
Kontingent til LMK      36.505,00
Forsikringer   3.453,00
Bankgebyrer   325,00
Nedskrivning eiendeler  20.428,00
Underskudd 2019  1.774,71    
  
 630.212,59 630.212,59    
     
Balanse
Til gode Grasrotandelen pr. 31.12.19 8.755,42
Bankinnskudd 394.347,36
Innkjøpte varer for videresalg 20.428,00
Egenkapital  423.605,78   
 
 423.605,78 423.605,78    
  
Resultat av arrangementer
Delemarkedet på Birkeland 31.755,70
Dyrskuet i Lyngdal 17.364,00
Jubileumsløpet Tronåsen 13.746,00

Prosjekt jubileumskalender 800,00

AMK geografisk fordeling
pr. 1. januar 2020
Vest-Agder:
Kristiansand 249 (31)
Vennesla 82 (9)
Lyngdal 57 (3) 
Kvinesdal 47 
Mandal 42 (1) 
Farsund 33 (2) 
Lindesnes 32 (2)
Songdalen 31 (3)
Flekkefjord 29
Søgne 27 (1)
Sirdal 17 
Hægebostad 14 (1)
Audnedal 11 (1)
Marnardal 10 (2)
Åseral 5 

Aust-Agder:
Arendal 104  (6)
Grimstad  68  (5)
Valle 31  (1)
Birkenes  25 
Lillesand 24  (1)
Froland  21
Bygland  16  (2)
Tvedestrand  15
Evje og Hornnes  11  (1)
Gjerstad  9  (1)
Vegårshei  9 
Åmli  8  (1)
Iveland  6
Risør  4  (2)
Bykle  3

Øvrige:
Resten av Norge 21

Totalt:  1 061  (76)
Vest-Agder  681  (56)
Aust-Agder  359  (20)
Øvrige Norge  21
Utlandet  0

Kvinnelige hovedmedlemmer: 26 stk.
Kvinnelige husstandsmedlemmer: 51 stk.

Tallene i parentes gjelder husstandsmedlemmer som  
en del av totalsummen.   
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Julemøte i Froland 19. november
Agenda: 
1. Forrige referat
2. Ulike arrangementer
3. Eventuelt

1. Forrige referat. Ingen kommentar. 

2. Ulike arrangementer 

Birkelandsmarkedet: Ånund følger opp initiativet til et møte  
i januar for å planlegge rekruttering til et fast korps. 

Julemøte i øst: Julemøtet på Froland ble fulltegnet og en  
suksess. Dermed regner vi at malen er lagt for videre tradisjon.

Kr. Himmelfartsløpet: Det er litt tidlig å planlegge, men vi 
regner med det blir som vanlig.

Hovedløpet: Løpet blir 8.august. Vi tenker at det bør legges 
i øst et sted. Vi må starte planleggingen fra nå og utover. 
Håkon tar et initiativ i retning øst. 

Terminliste: Årsmøtet 2020 blir 11. februar på Offisersmessen.

3. Eventuelt
Skiltene til bruk blant annet 17. mai, er kommet, men vi har 
ikke fått sett nærmere på dem. Kriterier for restaureringsprisen 
ble diskutert. Fremover må vi kunne kreve bilder før og etter 
restaurering. Så er det klart at vi må vise smidighet og skjønn i 
en overgangsperiode overfor dem som har holdt på en stund 
allerede og ikke har tatt gode bilder. Men en beskrivelse av 
restaureringsjobben må uansett kreves. 

LMK arrangerer en temakonferanse i januar som et tillegg til 
årsmøtet for å styrke arbeid overfor unge og generelt for å 
styrke samarbeidet.

Vi må forberede nytt styre, og valgkomiteen må engasjere 
seg. Om ikke vi får et styremedlem fra Setesdal, bør vi i alle 
fall ha en kontaktperson. Ellers bør vi få inn en representant 
fra østkanten.

Det har vært mye etterspørsel etter filmen fra jubileumsløpet. 
Inge har fått melding om at filmen er ferdig, men at den nå 
skal kopieres inn på minnepinner. De skal bli ferdige litt uti 
desember. Det ble tydeligvis et problem for noen at filmen 
kommer på minnepinne og ikke DVD, men tilbudet var basert 
på minnepinner. De som ønsker på DVD, kan få den for  
kr 200. 

Neste Fjærblad skal være ferdig til trykking 10. januar og vil 
bli sendt ut 20.-25. januar.

Styret diskuterte forberedelser til årsmøtet, men det kommer  
vi tilbake til.

Det oppfordres til å finne gode temaer til medlemsmøtene.  
I januar skal vi til Mobilia og i februar blir det årsmøtet.  
Fra mars og utover må vi ha temaer. 

Neste styremøte: tirsdag 4. februar 2019,  
kl. 18.00 hos Ånund. 

Referat fra styremøte 
10. desember 2019

Etter en heller kjedelig AMK-høst i øst regionen, 
uten møter verken i september eller oktober,  
og uten julemøte i terminlista, fant noen ut at her 
måtte noe gjøres …

Det tradisjonelle julemøtet ville vi ha! Mange gode krefter 
i veteranmiljøet ble enige om at her tar vi et felles løft og 
samarbeider om dette, og slik ble det. Både den lokale 
klubben i Froland, Grimstad og Mercedesklubben stilte 
velvillig opp, det ble bekjentgjort på klubbenes  
hjemme- og Facebook sider. SMS er ble sendt, og  
påmeldingene kom, hele 78 personer … nesten som i 
gamle dager!

Da klokka var 18 gikk praten både livlig og høylytt, og 
Kjell-Ivar måtte klappe både to og tre ganger i hendene  
for å komme til orde, og ønske folket velkommen.

Risgrøten ble servert ved bordene av ivrige hjelpere,  
og folk koste seg. Etter at bordene var ryddet, ble den  
vanlige video kavalkaden fra årets sesong vist, mange 
gode minner og artige klipp!

Siden AMK fyller 40 år spanderte klubben bløtkaker, og 
velvillige fruer stilte opp med hjemmebakt, og tradisjonen 
tro, en liten utlodning … uten lodd! Mange dro hjem  
med en julestjerne eller med ny lue…..sponset av  
Frolandsklubben.

Når festen var over måtte det ryddes, og også dette gikk 
i rekordfart! Omtrent som i en maurtue løp folk rundt med 
bord og stoler, andre vasket opp og ryddet, og dermed 
var det igjen strøkent.

Vi takker alle som bidro, slik at det ble nok et hyggelig 
julemøte i Froland. Jeg tror alle er skjønt enige om at dette 
samarbeidet må vi fortsette med. Nå skal det jo sies at  
det er ikke noe nytt at klubbene samarbeider, vi har jo  
Norgesløpet 2016 i Grimstad, Kr. Himmelfartstreffet og 
årets treff ved Trevannet i friskt minne! 

Øyvind
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Førjulskos i Lyngdal, 27. november
Det er tid for avslutning av AMK Vest sine 
mange arrrangement i 2019, det skjer, som 
det har gjort dei siste åra, hos Jan Arvid 
Lindland, Lyngdal.  Det er ein mild, stille 
kveld med opphaldsver, fint å koma seg 
fram på vegane.

I museet til Lindland står flotte veteranbilar på rekke og 
rad som før, og oppe i andre etasje står langbordet dekka, 
juletreet er pynta, og Lindland sine samlinger fins omkring 
langs alle vegger. Det er ei lun og hyggeleg ramme  
omkring AMK si juleavslutning. Lokalet blir fyllt opp av 
kvinner og menn, og snart kan Olav Hægeland ønske  
alle vel møtt.

Underteikna blir bedt om å koma fram, og får ein blomst 
og fine ord for bidrag i Fjærbladet: blomsten er ein orkidè 
med kvite blomster med rød kjerne, veldig fin, tusen takk!
Lindland må også koma fram, han får ei bok og mange 
takk for gjestfriheten. Han fortel litt om samlingane sine, og 
om postombringing før i tida  då bilen var ny, og skremte 
både menneske og dyr. Han tek like godt òg to-tre vitsar, 
til stor begeistring hos tilhøyrarane.

Husorkesteret = Andreas med trekkspelet, Tove og  
underteikna med sang - stiller opp, og støttar allsangen i 
eit par sangar.

Snart går «låvedørene» opp, og inn kjem julematen frå 
Lyngdal Inn. Deileg lukt av ribbe med tilbehør siv ut i  
romet, snart sit alle og kosar seg med nydeleg mat.  
Stemninga rundt bordet er fin, folk pratar og ler, ingen 
tvil om at her er det greit å vera. Det pleier alltid å vera ei 
utlodning på desse kveldane, slik og i kveld. Fleire mindre 
gevinstar skal trekkast, det er litt verktøy, julestjerner frå 
bordet, og Dyrsku-tønna. På kvart Dyrsku lagar bøkraren 
ei tønne på gamlemåten, så blir den hovudgevinst på 

førjulskvelden. Loddsalget går unna, og trekninga likeså. 
Tønna blir vunnen av Thor Stensland, Lindesnes.

Etter dette ventar dessert: is og kaffe. Andreas stiller igjen 
med spelet, og to sangar blir sunge. På oppfrdring spelar 
han så to-tre trudeluttar, det er koseleg. Til slutt får me to 
nummer av Lindland på sag, det er stas.

Det offisielle programmet er nå slutt. Olav takkar alle som 
har vore med og hjelpt til på ulik vis. Lindland innviterer  
dei som har lyst til å vera med bort i museet for annleggs-
maskinar, der det òg er ein «butikk» frå 1950 talet.

Takk for ein triveleg kveld! God jul og godt nytt år til alle!

Turid
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En hjelp i nøden …
Mange av oss veteraneiere har nok med en viss irritasjon 
opplevd at det nyinnkjøpte veterankjøretøyet bare er blitt 
levert med én tenningsnøkkel, dørnøkkel eller begge deler. 
Det er i grunnen ikke noe greit. Og enda verre er det 
selvsagt hvis man så går hen og mister nøklene. Det er 
ergerlig nok å miste eller rote bort en nøkkel hvis man har 
en til på lur, men har man ikke det, er man ille ute.

Nå er det vel slik at det er svært få, om noen, som vil 
innrømme at de somler bort nøkler! Men uansett, har man 
bare ett nøkkelsett, kan det være veldig lurt å skaffe seg 
ett sett til. Og da har vi en hjelp i nøden midt i vårt eget 
distrikt!

Christian Berge Haugen og hans firma Lås- og nøkkel-
service har svaret på våre problemer. Han har i sin butikk 
massevis av nøkkelemner til bilnøkler. Han kan lage 
nøkkelkopier av nesten hva som helst av gamle biler, men 
de må være gamle! For, som han sier, de bilene som er så 
«nye» at de har låsemekanismer med elektronikk, kan han 
ikke gjøre noe særlig med. Men det meste fra åttitallet  
og hundre år bakover, det er det svært store muligheter  
for at han kan fikse.

Lås- og nøkkelservice holder til i Solbygg, en velkjent 
adresse for oss kristiansandere. Kanskje ikke så opplagt 
for AMK-medlemmer fra Søndeled, Rysstad og Moi, så vi 

nevner at den korrekte adressen er Agder Allé 4, og det 
er altså sentralt på Lund rett øst for Kristiansand sentrum. 
Kanskje hadde det vært en tanke å avlegge et besøk der 
hvis du mangler en nøkkel eller to?

Det er jo selvfølgelig ikke bare bilnøkler de har i den  
butikken. Her er husnøkler og andre former for nøkler  
i tusenvis, kanskje titusenvis, til og med systemnøkler har 
han anledning til å håndtere og kopiere. Og her er  
hengelåser, nøkkelløse låser, postkasser med elektronisk 
lås og masse annet til faget henhørende.

Fjærbladet vil anbefale de som har noen nøkkelspørsmål, 
å stille disse spørsmålene til Christian hos Lås- og  
Nøkkelservice. Og som sagt, en reservenøkkel eller to er 
alltid kjekt å ha!

Stort utvalg i dørnøkler og andre nøkler. Flott kassaapparat!

Her er mange emner til veteranbilnøkler!
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Gumpens Auto Vest as
www.gav.no - tlf. 24 03 48 00

LANTZ AUTO A/S
4735 EVJE

AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED

NAF - VIKING
Kranvognservice Dag & Natt - Leiebil
Mobil: 95 19 50 00  Tlf: 37 93 03 01

SALMAKERVERKSTED
KARL V. SØRENSEN

Bil, båt, møbler, div.

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

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

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

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

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

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

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

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

Henv. Reidar 
Christiansen, 
tlf. 926 54 030

Minneord om Kåre Udland

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

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

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

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

R.S.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turid

Kåre fekk Den Gyldne 
Tændplug i 2009

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

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

Tor Arne Walskaar, 
Kristiansand

Sten Martin Simonsen, 
Borhaug

André Nøkland, Søgne

Benedicte Øydna, 
Kristiansand

Geir S.T. Jakobsen, 
Kristiansand

Geir Jørgensen, Kristiansand

Jonas Åberg, Kristiansand

Odd Egil Skregelid, 
Flekkefjord

Bjørnar Jansen, Grimstad

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

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

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

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

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

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

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

Klubbartikler

Det beste utvalget
av slitedeler til din bil!

Velkommen

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen!

Tor Morgan Bårdsen, Nodeland
Sverre C. Larssen, Grimstad

Alexander S. Synstad, Grimstad
Adrian Gjernes Torheim, Søndeled

Velkommen tilbake til: 
Hans Arnold Kristensen, Arendal
Bård Even Salamonsen, Lyngdal

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

Mercedes-Benz Klubben Norge Agder har så langt  
planlagt følgende arrangementer i 2020:

05.02.20 kl. 18.30   
Medlemsmøte på Fjære grendehus. Bilprat og kaffe.

10.02.20 kl. 18.30 
Årsmøte på Hotell Norge i Lillesand. Egen innkalling er 
sendt ut. Saker må være styret i hende 14 dager før. På-
melding pga bevertning på SMS til Sverre Monsen på  
tlf. 918 16 535 senest tre dager før.

08.04.20 kl. 18.30   
Medlemsmøte på Fjære grendehus. Bilprat og kaffe.

21.05.20 kl. 08.30   
Froland veteranbilklubb og AMK arrangerer det årlige Kristi 
Himmelfartstreffet på Kringla Stadion i Osedalen i Froland 
kommune. Klubben ønsker å stå parkert sammen som i fjor. 
Derfor må vi kjøre inn sammen også. Vi møtes derfor på  
Rykene ved fabrikken for å kjøre samlet til Froland.  
Tidspunkt for oppmøte på Rykene kommer senere.  
Ta med stol, mat og Mercedes-Benz. De som vil kan bli 
med ut til Hove på Tromøya for å være med på åpningen 
av Heckflosstreffet (Kingbolttreff) som er det første slike 
treffet i klubbens historie. Vi er spente på hvor mange  
Heckflosseiere vi klarer å mobilisere. Dette treffet skal være 
på Hove leirsenter fra 21. - 24.05.20. Vi ønsker uansett å 
lage et eget opplegg for avdelingens medlemmer som for 
eksempel en felles grillkveld med Heckflosstreffet. Påmel-
ding til selve Heckflosstreffet kommer i Bulletinen nr 1/2020.

01.06.20 kl. 18.00  
Grillkveld på Kvarstein gartneri mandag kl. 18.00 hos  
familien Kvarstein i Venneslaveien 117, 4700 Vennesla.  
Ta med stol, grillmat, Mercedes-Benz og drikke  

30.08.20 kl. 15.00  
Grilling og vafler hos familien Boye på Fevik gård, adresse 
Skoleveien 95, 4870 Fevik, søndag kl 1500.  

Ta med Mercedes-Benz, grillmat og drikke og gjerne  
en stol.

19.11.20 kl. 18.30  
Julebord på Hotell Norge torsdag kl. 18.30. Påmelding til 
Sverre Monsen senest en uke før. Egenandel kr 150,- pr 
person innbetales til klubbkontoen.
 
Klubben er i skrivende stund i gang med å planlegge en 
tradisjonell vårmønstring samt besøk til firmaer som kan ha 
interesse for våre medlemmer og ikke minst medlemmenes 
kjøretøy.
 
HVORDAN HOLDE SEG ORIENTERT OM  
ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER
Arrangementene våre legges ut på Gnist, nettsiden  
Mercedesklubben.no samt vår egen avdeling sin  
Facebookside. Hvis det enda ikke er noen som har fått til 
Gnist så ring gjerne til meg så skal jeg prøve å hjelpe.  
Vi sender også ut SMS, men disse vil komme som en 
påminnelse og er vanskelig å planlegge ut fra. Vi trenger 
fortsatt noen kontaktpersoner helt vest i fylket for å få hjelp 
til å planlegge og tilrettelegge firmabesøk og andre møter 
der. Ta kontakt med meg hvis du føler deg kallet.
 
Det er veldig viktig at du har en emailadresse som stemmer 
opp mot medlemsregisteret vårt fordi vi vil sende ut  
kontingent på mail for å spare porto. Her vil også  
påminnelsene om møter etter hvert komme. Ta kontakt med 
meg om du er i tvil eller om du har byttet emailadresse.
 
JULEBORDET VÅRT PÅ HOTELL NORGE  
12. DESEMBER 2019
Vi hadde en hyggelig og stemningsfull kveld med god 
julemat og kaker og hyggelig prat. Vår alles kjære Reidar 
Skaaland sammen med den kjempedyktige sangerinnen 
Sissel Irene Sødal sto for vakker sang og musikk som  
gjorde at man fikk den rette julestemningen. Vi fikk også 
testet våre egne sangstemmer og fikk lov til å synge 
sammen med dem noen av de kjente og kjære  
julesangene våre.

Merkeforhandleren Agder Bil AS i Arendal stilte med  
premier til utlodning. Klubben loddet også ut noen klubb- 
effekter fra eget lager. Det kom mange gode tilbake- 
meldinger på dette arrangementet, så vi har like godt  
bestilt julebord samme sted også i 2020.
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PLANLAGTE ARRANGEMENTER I 2020

Støtt AMK  
når du tipper!

AMK er tilknyttet 
Grasrot-andelen 

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. 

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

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



De
sig

n 
og

 p
ro

du
ks

jo
n:

 B
jo

rv
an

d 
& 

co
 as

Størst utvalg av nye biler 
– elektrisk, hybrid, plug-in hybrid, bensin og diesel.

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

Tor Arne Myhra
Salgsjef

476 59 062

Marcus Hæstad
Hyundai-ansvarlig

948 04 899

Aidin Sohrabi
Citroën-ansvarlig

970 42 837

Kevin Vigebo 
Mazda-ansvarlig

992 73 301 

Einar Kolstad
Varebil-ansvarlig

915 48 658

Halvor Barikmo
Honda-ansvarlig

908 66 930

Velkommen til vårt nye bilhus med 5 nybilmerker.


