
Klubbens ledelse på årsmøtet Volvotreff på Lista

Bløtkake i Kristiansand Stor interesse for LMK Forsikring

FJÆRBLADET
ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB

NR. 2 - APRIL 2018
40. ÅRGANG



2 3

 

Våren nærmer seg, i alle fall hvis 
vi skal tro kalenderen! Med den 
vinteren vi har hatt her i sør spørs 
det vel om det blir mulig å få ut 
veteranbilen til påske, som i alle 
fall jeg har forsøkt på hvert år. 
Men i alle fall satser vi på at alle 
har kjøretøyene sine ute i god tid 
før vårmønstringen 5. mai. 

I år blir Vårmønstringen litt annerledes enn tidligere.  
Vi har fått låne Torvet i Kristiansand og det vil i alle fall 
sikre oss langt flere tilskuere enn tidligere. Det er jo moro 
å kunne vise frem kjøretøyene og hobbyen vår for andre, 
og det blir det svært gode muligheter for denne gangen!

I dette bladet ligger også påmeldingsblankett for årets 
Hovedløp, som skal gå i Mandalsdistriktet. Vi håper at 
riktig mange av våre medlemmer blir med på dette løpet.

Hvis redaktøren så tar på seg kasserer-hatten, så er det 
grunn til å minne om at ikke alle våre medlemmer har  

Styret Fjærbladet

Besiktigelsespersoner for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN

betalt kontingenten for 2018 ennå. Vi håper at det blir  
gjort snart, slik at vi slipper å stryke folk fra medlemslista. 
For de som ikke betaler, blir dette bladet det siste  
Fjærbladet de mottar inntil kontingenten er kommet inn  
på konto.

Og fra kasserer-hatten til forsikrings-hatten: Det står en 
del i dette bladet om forsikring. Det er lurt å holde seg 
oppdatert på utviklingen her, særlig for de som allerede 
har LMK forsikring, men også for de mange medlemmene 
som ikke ennå har det. Med den nye samarbeids- 
partneren IF er det blitt mye enklere å tegne veteran- 
forsikring for kjøretøy med verdi opp til 300 000 kr.  
Les det som står i dette bladet, så kan alle se!

Og så ønsker jeg dere alle en riktig god påske og  
en fin start på veteransesongen!

Beste hilsen  
Bernt Erik

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

Mai:
5. Vårmønstring, Øvre Torv i Kristiansand
10. Kristi Himmelfartsturen

Juni:
3. Kvinesdalsturen
9. AMKs Hovedløp

Juli:
15. Åseralsturen

August:
18. Delemarked på Birkeland

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

Terminliste 2018

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

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

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

Styremedlemmer:
Inge Bråtlund, Kvåsveien 474, 4580 Lyngdal
tel. 905 70 245, inge@postkassa.org
Tor Sigurd Skåre, Strøget 105, 4760 Birkeland,
tel. 994 52 199, torsigurd99@gmail.com
Bjarne B. Rysstad, Helle, 4748 Rysstad
tel. 915 63 661, bjug75@hotmail.com

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

Tor Ole Haagensen, Aurebekkveien 149, 4516 Mandal,
tel. 906 55 442, tor.hagensen@sshf.no

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 55 529

Birkelandsmarkedet

Kontaktperson: Gunnar Hamre, Topdalsveien 86, 4656 Hamresanden
tel. 974 12 124 FJÆRBLADET I PAPIRUTGAVE: ISSN 1501-6811 / NETT: ISSN 1891-151X

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

Innmelding i AMK

Kvinesdalsturen
Den tradisjonsrike Kvinesdalsturen finner sted søndag 
3. juni, med fremmøte på Liknes kl. 12.00. Turen går 
som alltid «ut i det blå», og de fleste har med seg 
campingbord og stoler, kaffe på termos og matpakke. 

Kristi Himmelfartsturen
Kristi Himmelfartsdag, torsdag 10. mai, blir det som 
tidligere samling på Kringla Idrettsanlegg i Froland, 
fra kl. 11.00. Dette er et samarbeid mellom AMK og 
Froland MotorVeteraner. Her kommer det til å bli mye 
folk, mange flotte biler og motorsykler og alt det andre 
som kan svive og dure! Mange kjører samlet fra for-
skjellige steder på Agder og bort hit, og mange finner 
veien på egen hånd. Uansett, alle er velkommen!

Vi minner også om …
Setesdalstreffet og om Bygdeutstillingen i Åseral med 
AMK-gudstjeneste og komper. Begge disse treffene, 
som finner sted i juli, vil det komme nærmere  
informasjon om i neste utgave av Fjærbladet.

Flere arrangementer

I år blir Vårmønstringen lørdag 5. mai fra kl. 10.00 til  
kl. 14.00, og vi ønsker AMK-medlemmer fra hele 
Sørlandet velkommen til å vise frem biler, motorsykler, 
mopeder, traktorer og hva det ellers måtte være!

Denne gangen skal arrangementet være på Torvet i 
Kristiansand og vi håper på god oppslutning.  
Det kommer nok til å bli mer publikum enn vi har vært 
vant til de siste årene, og det er jo hyggelig. Plassen  
på torvet er begrenset, så vi gjør uttrykkelig  
oppmerksom på at det for mange biler ikke vil være 
mulig å forlate området før arrangementet er slutt,  
da bilene vil stenge hverandre inne. Det vil bli satt opp 
vakter som vil anvise hvor folk skal parkere, og disse 
anvisningene må selvsagt følges dersom man ønsker  
å delta på Vårmønstringen.
Vi satser på bedre vær enn i fjor!

Det blir som vanlig utdeling av restaureringsplaketter, 
og vi gjør oppmerksom på at restaureringsplakett  
utdeles kun til medlemmer av AMK. Nyrestaurerte kjø-
retøy må det meldes fra om på forhånd og innen  
20. april til Håkon M. Omland, tlf. 900 95 891.  
Disse kjøretøyene får egen plassering på torvet og må 
melde fra om at det gjelder nyrestaurert kjøretøy når  
de ankommer og skal få anvist plass. Det presiseres  
at med nyrestaurert forstås en stor gjennomgang og 
oppfiksing av kjøretøyet, ikke bare litt «småfiks».  
Kjøretøyet må være registrert og naturligvis være mer 
enn 30 år gammelt.

Velkommen til Vårmønstringen 2018!

Tirsdag 10. april kl. 19.00. Vi møtes hos Proff  
Detailing, Barstølveien 48 i Sørlandsparken. De driver 
med lakkpolering, rens og konservering i tillegg til 
interiør- og skinnbehandling. Folk må gjerne ta med 
seg biler og får råd og vink om hvordan de kan løse 
utfordringer. Velkommen!

Tirsdag 17. april kl. 19.00 blir det medlemsmøte i 
øst, sannsynligvis i Arendal. Programmet er ennå ikke 
fastlagt, men det blir sendt ut SMS.

Onsdag 25. april blir det lokal vårmønstring kl. 19.00 
på Bjodland i Lyngdal. Felles kjøring fra Rosfjord  
skolehus for de som ønsker det, avgang kl. 18.40.  
Vel møtt alle sammen!

Medlemsmøter i april
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Tid og sted: 20.02.2018, Travparken
Deltakelse: 48 medlemmer

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

Formannen ønsket velkommen til årsmøtet.

AMK - Årsmøtet 2018

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

2. Valg av møteleder, referent og to til å signere  
protokollen
Håkon Omland ble valgt til møteleder.
Rolf A. Sørbø ble valgt til referent.
Reidar Skaaland og Øyulf Dragvik ble valgt til å signere 
protokollen.

3. Styrets årsberetning
Formannen leste årsberetningen som publisert i  
Fjærbladet nr. 1/2018. Det kom ingen kommentarer og 
årsberetningen ble godkjent.

4. Rapport fra Delemarkedskomitéen
Ånund Lunde refererte fra siste marked. Det gikk ganske 
greit selv om været ikke var det beste. For å få det til 
videre, trenger vi folk, og vi ser gjerne at klubbens aktive 
medlemmer vil tegne seg for en dugnadsinnsats. Ånund 
la fram ei liste der medlemmer kan tegne seg fra nå og 
framover. Datoen i år er 18. august. 

Gunnar Hamre supplerte med at i år blir paraden satt 
sammen av amerikanere fra 1950-1959. Det oppfordres  
til at alle som har noe i denne kategorien som kan kjøres 
den dagen, stiller opp.

5. Regnskap
Bernt Erik Olsen leste opp regnskapet som var publisert i 
Fjærbladet nr.1/2017. Dette viser et underskudd i 2017  
på 47.600,27. Underskuddet skyldes i hovedsak  
avskrivninger på tidligere investeringer som avskrives 
over fire år. Egenkapital ved årsskiftet var kr. 440.163,49.
Kontrollkomitéen har levert revisjonsberetning og  
innstilling som oppsummerte med at regnskapet er ryddig 

og greit ført. Fordelingen på konti gir en god oversikt 
over de ulike inntekter og kostnader. Egenkapitalen er på 
tilstrekkelige kr 440.163,49. Kontrollkomiteen anbefaler 
årsmøtet å godkjenne det fremlagte årsregnskapet.
Det kom ingen videre spørsmål til regnskapet og det ble 
godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent
Styret har innstilt på at kontingenten økes fra 300 til  
400 kr for hovedmedlemmer med virkning fra 2019.  
Kontingenten har stått stille i mange år, og det er ønske 
om å styrke egenkapitalen etter den satsing klubben har 
gjort på utstyr og effekter. 
Det kom ingen kommentarer og innstillingen ble vedtatt.

7. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
Ingen saker var innmeldt og da heller ingen behandlet.
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8. Valg av styre, kontrollkomité, delemarkedskomité  
og valgkomité

Styre: Trond Rane leste valgkomitéens innstilling.  
Følgende er i år på valg:

Styremedlem Ånund Lunde
Styremedlem Rolf A. Sørbø
Styremedlem Bjarne Rysstad
Varamann Torstein Knutsen

Samtlige har sagt ja til gjenvalg. De ble valgt.
Kommende styre blir da, forutsatt at styret konstituerer 
seg som tidligere:

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

Kontrollkomité
Nils Harald Skalle har bedt seg fritatt fra vervet som  
medlem i kontrollkomitéen. Rune Ludvigsen innstilles  

som ny mens Arne Øydna ikke er på valg og fortsetter. 
Innstillingen ble vedtatt.

Delemarkedskomité
Valgkomiteen har fordelt medlemmene til å stå på valg for 
ett år og to år for at ikke hele styret skal kunne skiftes ut 
samtidig. Innstillingen er:

Knut Suggelia, 2 år
Gunnar Hamre, 1 år
Ketil Juul Olsen, 2 år
Ånund Lunde, 1 år
Tor Sigurd Skåre, 2 år  
Innstillingen ble vedtatt.

Valgkomité
Valgkomité har vært Reidar Skaaland, Torjus Fiære og 
Trond Rane. Torjus Fiære har bedt seg fritatt og som nytt 
komitémedlem innstilles Harald Høyland. Innstillingen ble 
vedtatt.

Formannen reflekterte over at styret gjenvelges og  
oppfordret til at nye medlemmer engasjerer seg og sier ja 
når valgkomitéen spør neste år. Det kan være godt å få 
inn noen nye etter hvert.

Rolf A. Sørbø, Reidar Skaaland, Øyulf Dragvik

AMK - medlemmer og geografisk fordeling

Vest-Agder:
Kristiansand 232 (33)
Vennesla 79 (9)
Lyngdal 48 (4) 
Kvinesdal 42 (1)
Mandal 34  (1)
Farsund 31 (2) 
Flekkefjord 28
Søgne 27 (1)
Songdalen 27 (4)
Lindesnes 20 (2)
Hægebostad 15 (1)
Sirdal 15 (2) 
Audnedal 13 (1)
Marnardal  7 (1)
Åseral 4 

Aust-Agder:     
Arendal 102 (4)   
Grimstad 67 (5)   
Valle 41 (2)   
Lillesand 21 (1)       
Froland  20     
Birkenes 19
Bygland  18 (2)
Evje og Hornnes   15 (1)  
Tvedestrand  14
Gjerstad  11 (1)  
Åmli  10 (1)
Vegårshei 9
Iveland 7 (1)   
Risør 4 (2)   
Bykle 3     
        
Øvrige:        
Resten av Norge   15     
 
Kvinnelige hovedmedlemmer:  20 stk.
Kvinnelige husstandsmedlemmer:  52 stk.

Tallene i parentes gjelder husstandsmedlemmer som  
en del av totalsummen.

Totalt: 998 (82)
Vest-Agder: 622 (62)
Aust-Agder: 361 (20)

Øvrige Norge: 15

Husk å betale
kontingenten

hvis du ikke allerede
har gjort det.
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Hovedløpet 2018
Vi inviterer med dette til årets Hovedløp som denne gang vil gå av stabelen med Mandal  
som utgangspunkt.

Løpet arrangeres lørdag 9. juni 
med fremmøte fra kl. 10.00 og start kl. 11.00.

Fremmøte skjer i Bryggegata i Mandal sentrum. Det er viktig å komme inn i gata fra øst.  
Fra E 39 er det lurt å ta den midterste avkjørselen (ved elva), den som er skiltet til SENTRUM,  
ikke der det er skiltet sentrum øst eller vest. Følg så skiltingen fra AMK rett frem til Bryggegata.

Det blir oppstilling etter bilenes alder med de eldste først. Ha gjerne en lapp i frontruta  
med ditt tildelte startnummer, så går det fortere i køen.

Startkontingenten er kr. 400 pr. bil som inkluderer løpsplakett, 
DVD fra løpet og varm lunsj med drikke for sjåfør. 
Ekstra lunsj for passasjerer kan bestilles ved påmeldingen, kr. 100 pr. stykk. 
Lunsjen serveres omtrent halvveis i løpet.

Det blir mulighet for rimelig kjøp av kaffe og hjemmelagede lapper 
etter lunsj. Ta gjerne med campingstol og bord!

Påmelding – siste frist 15. mai
Påmelding skjer ved utfylling av blanketten på side 9. Denne kan enten sendes i posten eller på 
mail. Eventuelt kan opplysningene som trengs sendes på mail uten bruk av blanketten. 
Adresse står nederst på blanketten.

Det blir også åpnet for påmelding ved start for eventuelle ledige plasser (begrenset deltakerantall). 
Ved påmelding ved start er startkontingenten kr. 500 som betales kontant eller med  
Vipps ved fremmøte.

Hovedløpet 2018

Påmeldingsblankett

Navn:

Adresse: 

Postnr./sted: 

Telefon: 

E-postadresse: 

Biltype og merke: 

Årsmodell:       Reg.nummer:

Antall ekstra lunsj á kr. 100:

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

Betaling
Startkontingenten pluss betaling for eventuell ekstra lunch-bestilling overføres til  
AMK sin løpskonto 9480.11.22714.

Påmelding blir ikke registrert i vårt system før betalingen er kommet inn.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser i løpet, og tar forbehold om  
at påmeldingen må stoppes før påmeldingsfristen går ut.
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Som det har blitt gjort oppmerksom på tidligere gjennom 
Fjærbladet og også ad andre kanaler, har LMK, som  
AMK er tilknyttet, gjort endringer i LMK-forsikringen. 
Hovedendringen består i at man har byttet samarbeids-
partner fra WaterCircles til IF, og det betyr at det også er 
kommet inn andre endringer som vi må merke oss.

De som har LMK-forsikring allerede
De av våre medlemmer som allerede har LMK-forsikring 
på sine veterankjøretøy og som ikke har skiftet over til IF 
etter nyttår, har fortsatt forsikringen i WaterCircles. Det 
er naturligvis helt frivillig om man vil opprettholde denne 
forsikringen eller om man vil overføre den til IF for dermed 
fortsatt å ha LMK-forsikring. For i og med at LMK ikke 
lenger har noen forbindelse med WaterCircles, kan deres 
forsikring ikke lenger kalles for LMK-forsikring.

Styret i AMK anbefaler at våre medlemmer støtter opp  
om LMK ved å fortsette å ha forsikringen gjennom dem, 
og da altså fra nå av i IF. De av våre medlemmer som 
ennå ikke har foretatt noen flytting, og som ønsker å flytte 
forsikringen til IF og dermed beholde LMK-forsikringen 
sin, kan enklest gjøre dette ved å kontakte han som IF har 
gitt ansvaret for LMK-forsikring i vårt område. Han heter 
Glenn Pedersen, se kontaktinfo nederst i artikkelen.

Pedersen ordner også opp i å si opp den utgåtte  
forsikringen, og dersom du da har penger til gode fra 
tidligere forsikringsselskap, vil du få disse pengene i retur. 
Dessuten vil du bli overført som kunde hos det IF-kontoret 
som ligger nærmest ditt bosted, eller et annet IF-kontor 
dersom du ønsker det av en eller annen grunn.

Dersom du foretrekker å gjøre det enda enklere, kan  
du benytte fullmaktsskjemaet på side 11, og sende dette 
til IF.

De som ennå ikke har skaffet seg LMK-forsikring
Alt for mange av våre medlemmer har ennå ikke forsikret 
sine veteraner gjennom LMK. Her kan vi ikke gjøre noe 
annet enn å anbefale også disse å kontakte Glenn  
Pedersen, som nevnt ovenfor her. Og nå er det blitt mye 
enklere å tegne veteranforsikring, bare les i neste avsnitt!

Interessante endringer i fremgangsmåten
Gjennom mange år og med flere samarbeidspartnere 
har LMK-forsikringen bare kunne bli tegnet ved å foreta 
en besiktigelse av kjøretøyet, med bilder og skjema til 
utfylling. Nå er dette blitt veldig mye enklere. Det trenges 
ikke besiktigelsesskjema, og det trenges ikke bilder. Nå er 
det rett og slett bare å ringe Glenn Pedersen og melde inn 
kjøretøyet! Men det gjelder ikke alle! Kjøretøy med verdi 
over 300.000 kr. skal fortsatt besiktiges slik det har vært 

gjort tidligere, og da er det bare å kontakte en av våre 
dyktige besiktigelsespersoner (se liste på side 2) så blir 
det ordnet fort og greit, som alltid.

De som har forsikring i IF
En interessant sidevirkning av den nye avtalen er at de av 
våre medlemmer som fortsatt har veteranen forsikret i IF, 
kan flytte denne over til LMK-forsikring uten at det gir noen 
som helst endringer for dem. Derimot vil LMK tjene litt på 
det, og det synes vi er veldig greit. Og enda viktigere, de 
som har forsikring på hus og hytte og hverdagsbil og  
hva det nå er hos IF, kan også legge dette inn hos 
LMK-forsikring uten at det gir ekstra utgifter for dem.  
Det medfører bare fordeler for alle parter, så AMK  
oppfordrer alle våre medlemmer med kundeforhold i  
IF om å gjøre det.

IF har pr. i dag nesten 25% markedsandel i Norge, og  
statistisk burde det si at en fjerdepart av AMK sine  
medlemmer er kunder i IF. Vi håper mange av dere følger 
opp det vi har skrevet her! Det vil heller ikke ha noen  
økonomiske konsekvenser for den agenten dere bruker  
i dag. 

De som ønsker å fortsette i WaterCircles
Noen av våre medlemmer ønsker muligens å fortsette  
som kunde hos WaterCircles. Det er selvfølgelig ikke  
noe problem. WaterCircles har jo i samarbeid med KNA 
utarbeidet et konsept med KNA Veteranforsikring som, i 
alle fall for øyeblikket, har de samme økonomiske  
betingelser som LMK-forsikringen. Ulempen er – så langt 
– at dersom det oppstår noen uenigheter med forsikrings-
selskapet i forbindelse med en skade, kan ikke LMK  
med sin ekspertise gå inn som part i saken.

Ved tegning av KNA Veteranforsikring må det fortsatt 
foretas besiktigelse og tas bilder på samme måte som 
tidligere, da disse representerte LMK, for alle kjøretøy 
uansett verdi.

Kontaktinfo
For AMK sine medlemmer er det altså som nevnt  
Glenn Pedersen som skal kontaktes. Han sitter på IF sitt 
kontor i Frolandsveien 6 i Arendal, han har telefon  
488 50 177 og kan også kontaktes på epostadressen 
glenn.pedersen@if.no 

Alternativt kan fullmaktsskjemaet på side 11 benyttes.

Orientering om den nye LMK-forsikringen

Jeg,  

født (mm.dd.åååå)   gir herved If Skadeforsikring NUF,  

org.nr. 981 290 666, fullmakt til å si opp alle mine forsikringer samt innhente mine 

forsikringsdokumenter (forsikringsbevis, pris og vilkår) hos WaterCircles. 

Denne fullmakten omfatter ikke innhenting av eventuelle sensitive helseopplysninger oppgitt i 

helseskjema.

Denne fullmakten er gyldig i 90 dager fra signeringsdato.

E-post: 

Telefonnummer: 

Fornavn, etternavn: 

Fullmakt

71
28

2_
0 
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e 

N
O

Signatur Sted/dato

Returadresse:
POSTBOKS 240, 1326 LYSAKER 

e-post på LMK@if.no

FULLMAKT TIL OPPSIGELSE AV FORSIKRINGER SAMT Å INNHENTE FORSIKRINGSDOKUMENTER

I samarbeid med:
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Vellykket forsikringsmøte

Fremmøtet var godt, hele 73 mennesker var til stede. Om 
det var informasjonsbehovet eller bløtkaka som lokket skal 
være usagt… IF stilte opp med vår kontaktperson Glenn 
Pedersen, som hadde med seg tre ressurspersoner fra IF, 
nemlig assurandør Karina Lind, økonomisk skaderådgiver 
Berit Tonstad og teknisk inspektør (motorvogn) Bjørge 
Rønvåg.

Etter en kort innledende orientering ble det åpnet for 
spørsmål, og de var det mange av. Representantene fra 
IF fikk mye å svare på, men vi har inntrykk av at alle var 
fornøyd med de svarene som ble gitt. Enda mer fornøyd 
var folk med de flotte bløtkakene som IF sponset, og det 
ble bare smuler igjen, nær sagt som vanlig der AMK’ere 
er involvert!

Etter møtet spurte Fjærbladet enkelte om hvordan de  
var fornøyd. Tor Arne Walskaar ga uttrykk for at han  

syntes dette var interessant, og fortalte også at han hadde 
overført sin Austin Cambridge til IF allerede etter møtet 
i januar. Vegard Ulset mente også at dette var lærerike 
greier, og også han hadde overført sine forsikringer, både 
for seg selv og familien, til IF nokså nylig. Sistemann vi 
spurte, Reidar Skaaland, hadde faktisk overført alle sine 
forsikringer til LMK Forsikring hos IF dagen før møtet. Og 
som han sa, det er fint å støtte LMK, men enda finere at 
forsikringen fra IF faktisk ble billigere enn i det forrrige 
selskapet.

Karina Lind og Glenn Pedersen var også godt fornøyd 
både med det store fremmøtet og den gode responsen fra 
forsamlingen. Og styrets formann Håkon Omland var  
spesielt glad for at det var så mange som hadde møtt frem.

En meget vellykket kveld!  
Slike kan vi gjerne ha flere av!

Etter at IF, som er LMK sin nye samarbeidspartner om LMK Forsikringen, hadde informasjonsmøter  
både i Kristiansand, Arendal og Lyngdal i januar, var det nå tid for en oppfølging. Det var en del spørsmål  
som ble tatt opp fra salen på møtene i januar, og disse ønsket IF å gi et utfyllende svar på. Det ble derfor  
til at AMK inviterte medlemmene fra hele Sørlandet til et møte i Kristiansand 13. mars.
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Medlemsmøte i Lyngdal, 31. januar
Nær på førti personar møter fram denne kvelden, der 
temaet er forsikring. Så mange betyr «stinn brakke» i det 
gamle skulehuset. Representant for IF, Glenn Pedersen, 
er òg til stades, og staute medlemmar frå åtti pluss heilt 
ned til ein ung mann på atten, men majoriteten er nok 
pensjonistar, - her er òg tre damer.

Olav Hægeland ynskjer alle velkommen, spesielt Glenn 
Pedersen, som skal kossera for oss. Olav likar det store 
frammøtet. Det er òg ein «ny mann» til stades, han får 
reisa - og presentera seg, det er Terje Fossdal, Feda, som 
òg driv med veteranbil som hobby. Olav spør om nokon 
driv med restaurering, og Kjetil Eikeland kan opplysa om 
at han  restaurerer ein 1971 mod. Opel Kadett. Olav spør, 
av eiga interesse, om nokon har eit videokamera å selga, 
der er ingen respons på det.

Torstein Knutsen får ordet, og fortel litt frå styret.
Han minner om årsmøtet, og saker som blir tatt opp der. 
Han minner om at det trengs fleire dugnadsfolk til  
Hovedløpet, noko han vil koma tilbake til på neste møte.

Glenn Pedersen får ordet, og fortel om IF, som nå tek  
over  forsikringa i LMK, for dei i AMK som  ynskjer det.
Han gjer greit rede for framgangsmåte for skifte av  
forsikring, og at eigaren sjølv må ta initiativet til det, viss 
det skal skje eit skifte. (Dette er blitt omskrive i Fjærbladet 
nr 6/2017.) Han greier ut om prisen for ulike kategoriar kjø-
retøy, om heimkjøring viss uhellet er ute, med meir.
Det kjem ein del spørsmål frå salen, som blir greit  
svara på. Visitt-kortet hans blir delt ut så langt det rekk, og 
telefon-nummer og epostadresse til Glenn Pedersen blir 
skrivne på tavla, det er berre å ta kontakt om ein ynskjer 
forandring. Etter denne interessante økta er det tid for 
matpause med kaffe og rundstykke, det slår alltid godt an.
Folk pratar og kosar seg.

Takk for denne gongen!

Turid 

Medlemsmøte i Lyngdal, 28. februar

Til tross for ti minus-grader og kuling, kom det 21  
medlemmar til møtet, heilt frå Åseral, Lund, Mandal og 
andre meir nærliggande stader.  Det gamle huset sleit litt 
med å få opp temparaturen, men det blei noko betre  
etter kvart. Olav Hægeland ønska alle velkommen.  
Programmet denne kvelden skulle vera mini-delemarked, 
men på grunn av noko kluss i annonseringa, vart det  
vedtatt å ha delemarket på marsmøtet. Marsmøtet blir i år 
ei veke før normalt, på grunn av påska, altså 21. mars.

Olav tenkte då å ha «teknisk kvarter» som program for 
kvelden. Torstein Knutsen fortel litt frå styret, dei hadde 
kort styremøte før årsmøtet. Kontingenten vart på  
årsmøtet auka frå kr 300,- til kr 400,-

Elles trengs nokre hjelparar til parkeringa til Hovedløpet  
i Mandal, Torstein sender rundt liste så folk kan skrive  
seg på. Det blir litt snakk om forrige møtes tema:  
forsikring, folk vurderer fram og tilbake på kva dei bør 
gjera. Takst, premie, kasko med meir bli lufta.

Ellers får me sjå frå avisa Lindesnes, som har vore hos 
Øystein Klev og laga stor, positiv reportasje om den eine 
veteranbilen hans, Moskvitch 407, 1962 mod. Avisa ville 
laga til saman åtte reportasjer om veterankjøretøy, det var 
jo hyggeleg.

Vårmønstringa blir i år på Torvet, Kristiansand, dette skriv 
nok bladet mer utførleg om på annan plass.
Det blir snakk om bremsevæske i teknisk kvarter, om  
folks erfaringer med ulike typar.

Øystein Børtnes etterlyser kjede til motorsag Jobu senior, 
har nokon det? Ingen respons så langt.
Det er tid for kaffepause.

Etter denne viser Olav ein video frå turen til Frankrike i 
samband med Peugeot si hundreårsmarkering i 1990. 
Ikkje alle kjenner igjen den mørkhåra mannen som peikar 
ut ruta på kartet, men, det er sjølvaste Olav Hægeland i 
sitt tidlegare liv! Også dei andre på filmen er unge folk 
som me så vidt kjenner att, ja ja, slik er livet for oss alle.- 
To veteranbilar pluss ein følgebil fra Lyngdal-distriktet la 
ut på denne svære turen, gjennom halve Europa, låg i telt 
og fann fram. Heile turen brukte dei kun 4-5 dagar på, 
imponerande!

Ut i kjølen, takk for i kveld!

Turid 
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Fra flatlista til Reodor Felgen-stier

Det var som tre tidligere år også i år (2017) klart for treff 
på Lista, Sør Norsk Volvo treff skulle arrangere sitt fjerde 
treff. Treffet finner sted andre helgen i juni hvert år. Fast 
helg er satt så det på sikt skal være enkelt å huske for 
planlegging av årets sesong. 

Befalsmessen på Lista Fly og Næringspark er en gunstig 
plass å arrangere slike tilstelninger, der kan vi bo, spise, 
holde treffet og ha sosiale sammenkomster på ett og  

samme område. Camping er det også rett ved siden av. 
Inne i bygningen er det stor salong, så om været ikke 
skulle være helt på vår side kan man trekke innomhus.
Det var litt spenning om det nye av året ville slå til for 
deltagerne. Vi hadde bestemt oss for at deltagere som 
overnattet skulle få frokost av oss i spisesalen på Befals-
messen, i tillegg skulle vi på lørdagskvelden ha sosialt 
samvær med langbord og reker. Det så ut som det slo 
til! Tidligere år har vi nesten ikke hatt overnattingsgjester 
og på lørdagskvelden har vi vært under ti personer, men 
i år var vi samlet 38 personer som nøt det sosiale i godt 
samsvar med ferske reker.

I forkant av Befalsmessen er det en stor gressplen som  
er perfekt for utstilling av biler. Når du ankommer treff- 
plassen får du utlevert en konvolutt med registrerings- 
skjema, deltagernummer og stemmeseddel. Du blir da 
vist til plass i din klasse for bil. I år måtte vi utvide området 
og flytte nyere biler og lastebiler til området ved siden av, 
og for første gang kom det en lastebil, og vi fikk deltagere 
i alle våre klasser. Klassene vi har er PV/Duett, Amazon, 
P1800/1800ES, 140/160 serien, Klassisk Volvo, Nyere 
Volvo, og Yrkeskjøretøy. I år hadde vi i tillegg utvidet med 
Beste motorrom, Beste lakk, Beste Patina og så har vi 

Arrangør: NORSK VETERANVOGN KLUBB
Postboks 5379, Majorstuen, 0304 Oslo

www.veteranvogn.no – Epost: nvk@veteranvogn.no – Tlf. +47 23 38 05 10

BRANNSIKRING er gitt topp prioritet.
ENHVER FORM FOR ÅPEN ILD/FLAMME
OG GRILLING ER IKKE TILLATT.    

INGEN INNKJØRING til området uten at
hver enkelt kan fremvise en operativ
brannslukker på minimum 2 kg.
TYVERI: Arrangøren fraskriver seg
ethvert ansvar for mulige tyverier.                                                                                   

Standleie inntil 6 m kr. 700,-. 
Deretter kr. 100,- pr. påløpende 
meter. Max standbredde er 5 m. 
(NVK-medlemmer: Rabatt kr. 100,- 
mot fremvising av gyldig medlemskort). 

Plass for salg av bil/MC eldre enn 30 år
kr. 300,-. Finbilparkering kr. 300,-.
Klubbstands kr. 300,-. Selgere med
veterankjøretøyrelaterte varer 
prioriteres, kontroll må påregnes. 
Salg av næringsmidler, drikkevarer, 
søtsaker og liknende er forbeholdt 
arrangøren.
Event. våpensalg må håndteres i hht.
norsk lov. Ingen adgang for 
semitrailer/vogntog og andre tunge 
kjøretøyer over 12,5 m.                                                             

VÅRMARKED-EKEBERG 2018
Norges største delemarked - Ekeberg Camping, Oslo, lørdag 5. mai kl. 06.00–16.00

Informasjon til selgere:
INNKJØRING: Fredag 4. mai kl. 16.00–23.00

Lørdag 5. mai kl. 06.00–10.00
INGEN INNKJØRING etter kl. 10.00 lørdag!

UTKJØRING: Fra kl. 14.00 lørdag 5. mai

• Veteranbil og MC delemarked
• Salg av biler og MC over 30 år
• Antikviteter
• Forhåndsregistrering av selgere 
• Gratis adgang for publikum
• Ingen campingmuligheter 
• Pølseboder åpner kl. 07.00 
• Parkering kr. 100,-
• Ingen minibank på området

selvsagt People’s Choice. For å få et treff som er  
inkluderende for både publikum og deltagere kan alle 
som kommer på treffet få stemme. På treffene har vi til nå 
vært heldige å slippe å bruke salongen, det har vært godt 
vær og deltagere sitter ute på plenen og nyter sommeren 
som er i anmarsj.

Vi fikk i år laget til en konkurranse det man skulle bytte 
dekk på tid, deltagere skulle skru av dekket, legge det på 
bakken, ta en runde rundt stativet for så å skru på dekket 
igjen. Det vanket også premie til den med beste tid. Det 
var blitt sponset ett gavekort på 500 kroner fra Jørgenrud 
både i herre- og dameklassen. Etter premieutdelingen 
kom det som for mange er årets høydepunkt, kjøreturen. 
Vi får fra kommunen låne Bøensbakken. Dette er den 
gamle veien inn til bygda Herad, det ble stengt for ferdsel 
på 60 tallet men veien er restaurert og kan ved slike  
tilstelninger åpnes for ferdsel med tillatelse fra kommunen.

Vi hadde tidligere fått forespørsel om å kjøre gjennom 
Farsund sentrum og siden vi i år hadde fått ny vei så 
vi ikke det som noe problem, så før turen gikk innover 
de indre bygder med svingete smale veier tok vi turen 
innom sentrum, der det var en del skuelystne . Det er jo 
ikke hverdagskost å få så mange gamle biler på en gang 
gjennom byen, og for mange bringer det nok frem historie 
fra tidligere tider.

For å lage et slikt treff trenger vi hjelp fra næringslivet for 
å skaffe oss midler, og dette året har vi vært heldige å få 

hjelp fra: Kverneland Bil på Bryne, Lindland Maskin, Volvo 
Norge, Tine Meierier, Nordfjord Kjøtt, Coca Cola,  
Jørgenrud Bildeler, Bilextra og Farsund Kommune. 

Det ble i 2017 økt opp til 51 biler, det første treffet hadde 
vi 21 biler, og har økt med 10 biler pr. treff. Så nå er det 
bare å hive seg rundt og være med på treff i 2018.  
Befalsmessen er bestilt til andre helg i juni 2018, og resten 
av livet. Det er allerede kommet inn bestillinger på rom til 
neste års treff.

Marthe Helen Aardal
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Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen!

Karsten Hauan, Kvinesdal
Ernst Arvid Seland, Vennesla
Øystein Myrvold, Vennesla
Ole Tom Eftestøl, Kvinesdal

Harald Johan Gard, Kristiansand
Reidunn Skare, Lyngdal

Nye medlemmer  
i AMK siden sist

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

LANTZ AUTO A/S
4735 EVJE

AUTORISERT BIL- OG LAKKERINGSVERKSTED

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

SALMAKERVERKSTED
KARL V. SØRENSEN

Bil, båt, møbler, div.

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

14

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

Henv. Reidar 
Christiansen, 
tlf. 926 54 030

Minneord om Kåre Udland

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

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

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

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

R.S.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turid

Kåre fekk Den Gyldne 
Tændplug i 2009

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

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

Tor Arne Walskaar, 
Kristiansand

Sten Martin Simonsen, 
Borhaug

André Nøkland, Søgne

Benedicte Øydna, 
Kristiansand

Geir S.T. Jakobsen, 
Kristiansand

Geir Jørgensen, Kristiansand

Jonas Åberg, Kristiansand

Odd Egil Skregelid, 
Flekkefjord

Bjørnar Jansen, Grimstad
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i amk siden sist

Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Per Otto Bakke’n, Mosby

Arvid Olsen, Tvedestrand

Hallvard S. Uppstad, Rysstad

Ønskes kjøpt:

Karmann Ghia Coupè ønskes kjøpt. Helst 

modellen med lakkert dashbord. Bilen 

kan gjerne være et oppussingsobjekt, men 

fortrinnsvis rustfri og tilnærmet original.

Kan kjøpe tidligst vår-/sommer 2013 

idet jeg først må selge min nåværende bil, 

en 1996 Lotus Elise.

 

Leif-Otto Eriksen, AMK-medlem

tlf  905 12 960 

mailadresse: lottoeri@online.no

Til leie:

Til AMK-medlemmer som er interessert 

i rimelig vinterlagring av biler eller 

andre motoriserte kjøretøy kan det 

opplyses at undertegnede har en gård på 

Bøylestad i Froland med stor låve der jeg 

nå skal begynne å leie ut to etasjer for 

vinterlagring av biler, motorsykler o.l.

Om interesse kan jeg tilby gode priser.

Svein Ragnvald Bøylestad, tlf. 38 19 32 95

Ønskes leid:

Garasje/garasjeplass ønskes leid i 

område Mandal. 

Stig Wulff, tlf. 993 48 947

Selges:

1975 modell Ford Transit. 17.000 km. 

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

42.000kr 

Tlf. 905 01 946

Selges:

1967 modell Ford Transit 

45.089 km. Bilen ble restaurert til 

museum i 2007. Museet gikk konkurs og 

bilen ble siden brukt som reklamebil. 

Bilen er nå nylakkert og meget pen inni 

og utvendig. Finnes ikke mange som er 

så fine, den er nesten som ny. 

68.000kr 

Tlf. 905 01 946

Ønskes kjøpt:

Deler til Plymouth 4 dørs 1934 modell:

• Reservehjulsfeste bak.

• 2 stk felger

• Hjulkapsler 4 stk

• Hovedlykter foran

Malvin Vinge, tlf 917 82 540 etter kl 17.00

klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

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

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  

sendes varene portofritt.

Ellers kommer porto i tillegg.

Varene bestilles hos redaktøren  

(se adresse m.m. på side 2).

NORGESLØPET 2013 - PÅMELDINGSBLANKETT

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand
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Vi ønsker de nye medlemmene i AMK 

hjertelig velkommen i klubben!

14

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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klubbeffekter
AMK kan tilby følgende:

Grillmerke med logo, emalje 100,- 

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

Caps (svart) med brodert logo 50,-

Ved bestilling for over 160 kr.  
sendes varene portofritt. Ellers 
kommer porto i tillegg.Varene 
bestilles hos redaktøren  
(se adresse m.m. på side 2).

Medlemsmøte i Lyngdal, 25.09.2013

Mjåvannsveien 5, 4628 Kristiansand

Tlf.   38 18 59 00

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

Telefon 932 34 408, Ånund Lunde, Kristiansand

I kveld har berre 15 medlemmer møtt fram, det 
er uvanleg få til Lyngdal å vera, men det er jo ikkje 
alltid det passar for mange. Olav Hægeland ønsker 
alle hjarteleg velkommen. Dernest bed han om eit 
minutts stillhet til ære for Kåre Udland, som har  
gått bort.

Me får referat fra siste styremøte,  Norgesløpet gjekk veldig 
greit. Dei andre arrangementa som har vore, har og stort 
sett gått greit. I Setesdal var det kjempestor oppslutning. På 
Birkelands-marknaden er det behov for større hjelpande 
mannskap, til ein vaktpost her og der ei stund. Klubben har fått 
ny nestformann: Ånund Lunde, Kristiansand, som får rosande 
omtale som ein dyktig mann for AMK, det er bra! Fjærbladet skal 
frå 2014 av koma ut i seks utgåver, men med like mykje innhald, 
istadenfor nå ni utgåver.  Dette for å gje redaktøren gunstigare 
arbeidstilhøve. Hovudløpet 2014 er tenkt i Evje-området.

Når det gjeld arrangement i sommar, deriblant dyrskue, er 
desse nå vel i hamn, og folk er godt nøgde. Framover så blir 
det kveldstur til Kenneth Trælandshei, onsdag den 2.okt.13, frå 
Klokkargården kl. 18.00, hyggeleg! Olav fortel om rydding på 
Landbruksmuseet, sidan gjenstandane der skal få ny tilhaldsstad 
på dyrsku-plassen, og om ein skurdtreskar som er vanskeleg å 
starte. Eilef fortel om fin tur til Ådne Buås. Svein Byremo fortel 
om greie veteranturar, til Ål og til Danmark.

Det blir ein del diskusjon omkring julemøtet i november, mellom 
anna om påmelding, sjå eigen annonse annan stad i bladet. Så må 
me ha mat, i dag er det Karsten Hansen som er kaffe-kokar, og 
kona hans som har laga deilege rundstykke!  Dessutan har kona 
til Peer Højrup baka to kaker til møtet, flott!  Tusen takk, gode 
damer! Etter kaffepausen blir det vist video fra tidlegare løp.

Takk for i kveld!

Turid

Vi ønsker de nye medlemmene 
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben!

Anne-Grethe Løvdal, Mosby 
Martin Løvdal, Mosby 
Sverre Monsen, Færvik 

Tommy Rysstad Homme, Grendi 
Johan Ringsby, Kristiansand 

Roy Olsen, Kristiansand 
Karin E. Sissener, Arendal 
Tor Petter Hudalen, Risør 
Liv Karin Løvdal, Mosby

selges:

Jeg har en Chrysler Le Baron 1983 mark 
cross cab.  Dette er den eneste her i Norge.  
Selges for 69.000 .
Henv. Ove Sandve, tlf. 905 43 224

julemøte sentrum
Også i år arrangerer vi julemøte i sentrum 
– tirsdag 26. november kl. 19.00 på 
Offisersmessa, Gimlemoen. 
Det blir servert juletallerken og bløtkake,  
og det blir musikalsk underholdning og 
anledning til hyggelig samvær.
Påmelding pr. telefon til Håkon på 900 95 891 
eller på mail til Bernt Erik, berneol@online.no
Vel møtt!

påmelding til  
julemøtet i lyngdal
den 27.11.2013, kl 19.00, Akersmyr  
(hos Lindland)
Den som ønsker å være med på julemøtet, 
kan melde seg på, fra mandag 04.11.13 etter 
kl 18.00 til Olav Hægeland,  
mob. 97978307 eller 38343367.
«Først til mølla-prinsippet» gjelder!

Det tradisjonelle novembermøtet i regi av AMK blir i år tirsdag 19. november.  
Møtet starter kl. 18.00, og det blir som vanlig servert risgrøt, og det blir også i år en 
video-kavalkade på storskjerm fra de mange store og små arrangementer gjennom et 
langt veteranår. Her er klipp fra mange løp, turer, treff og møter fra både AMK, Froland 
Motorveteranklubb og GMV… og ellers. Etterpå blir det kaffe og kake.

Lokalet rommer maks. 90 personer, så vær tidlig ute med påmeldinger! Først til mølla… 
Denne er bindende og kan gjøres på telefon 976 14 518 eller på e-post oeikelia@online.no. 
Prisen er som i fjor, kr. 100,- pr. pers. og betales på stedet.

julemøte i Froland!

Innkjøps- og  
rabattavtaler

Vi minner om klubbens  
rabattavtaler: 

LMK forsikring: gir AMK- 
medlemmer svært gode tilbud på 
forsikring både av veterankjøretøy 

og alle andre eiendeler. Be om 
tilbud på tlf. 67 20 60 30 eller send 

en mail til: lmk@watercircles.no

Per Hagen AS:
Oppgi kundenummer 500434 

Bilextra Kristiansand.  
(Bang og Folkestad AS)

Oppgi kundenummer 101130  
og vis medlemskort

Bilextra Lyngdal:  
Vis medlemskort

Bilextra Arendal:  
Vis medlemskort

Würth Arendal (Stoa):
Vis medlemskort

Bilteknikk Sør
Sørlandsparken: Vis medlemskort

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).
v

Klubbartikler

1. Forrige referat
Ingen kommentar. 

2. Kr.Himmelfartsturen
Tor Sigurd følger opp med et par deltakere til.   

3. Ulike arrangementer 

Hovedløpet: Planleggingen går framover med avholdt møte 
med ordfører og alle har positiv innstilling. Det gjenstår et 
møte med handelsstanden. DVD-avtalen er i havn som  
planlagt. De vi bestiller utover 50 stk., betaler vi kr 50 for. 
Løypa, innkomst og mat er avklart. 

Vi prøver å få laget et emblem med motiv som assosieres 
med Mandal. 

Bernt Erik lager forslag til omtale i Fjærbladet og får de siste 
avklaring før neste trykkefrist for Fjærbladet, 10. mars.

Det trengs mange skilt til løypa siden det er masse  
avkjøringer underveis. 

Birkelandsmarkedet: Har hatt møte nylig og alt er ifølge 
planen. Dato er 18. august. Vi tegner dugnadsarbeidere fra 
nå og fremover.  

4. Terminliste
Terminlisten er uendret fra sist. 
Til klubbmøtet i sentrum i mars, kommer IF igjen og invitasjon 
går til alle lokallagene. Vi trenger da større lokale som blir 
meldt senere.

5. Vårmønstringen
Dette blir på torvet i sentrum i år. Vi må ha 5-6 til å dirigere 
trafikken. 
Emblem deles bare ut til medlemmer. Vi annonserer i avisen i 
år av hensyn til publikum. 

6. Eventuelt
I 2019 har AMK 40-årsjubileum. Styret startet på en idédug-
nad på hvordan det skal feires og når. Vi fortsetter dette i 
kommende møter.

Det har vært reist spørsmål om LMK-stafetten skal gjentas, 
om ikke hvert år, så kanskje hvert 2. eller 4. år 

Inge har deltatt på strategikonferanse i LMK og refererte litt 
derfra. 

Aslak har tenkt videre på å holde et sveisekurs i mai, etter 
Vårmønstringen. 

Referat fra styremøte den 20. februar 2018

Jeg holder på å restaurere en  
Opel Kadett B 1971 mod. og mangler:

• Blinklys foran H+V
• Sideblinklys   H+V

• Solskjermer
Dersom noen har dette vil jeg gjerne 

kjøpe det. Mail / telefon:  
kjetil.eikeland@gmail.com / 958 29 901

Ønskes kjøpt

Elbil i 105 km/t i 1899
Da belgieren Camille Jenatzy i 1898 bygde en torpedo 
formet sigar med fire hjul og med en diger batteripakke 
under, da var det for å kjøre så fort som mulig. Elbil var 
ideell til formålet, en kort og effektiv spurt. Stor rekkevidde 
var ikke nødvendig. Og rekordforsøket lyktes, 29. april 
1899 ble elbilen La Jamais Contente (Aldri fornøyd) målt til 
såvidt over 100 km/t. Så fort hadde ingen kjørt før, i hvert 
fall med bil. Men Jenatzy var ikke fornøyd, så to dager 
senere ble det kjørt et nytt rekordforsøk, og da stoppet 
målingene på 105,85 km/t. Dermed var det offisielt,  
verdens første bil over 100 km/t ble en elbil.

De fleste bilder av La Jamais Contente viser bilen uten 
batteripakken, men på seiersbildet over vises batteri-
pakken mellom bakhjulene. Bilen hadde to elmotorer på 
tilsammen 68 hk og bilen veide 1450 kg inkludert  
batteripakken. De strategiske målene var lengde på  
3,8 m, bredde på 1,56 m og høyde (målt på toppen av 
panseret) på 1,4 m.

Allan F. Solberg

til Willys MB. 1942 modell:
• bensintank

• innsugningsmanifoil
• motor

Malvin Vinge, tel. 917 82 540  
etter kl 17.00

Ønskes kjøpt

•  Girkasse man. til Chevrolet 50-talls
•  Girkasse til Chevrolet last 30-talls
• Girkasse til AA Ford
•  Kardang til Chevrolet last 37-38 mod.
•  Noen bremsedeler til Chevrolet  
 29-30 mod 
• 2 stk framfjærer til Chevrolet  
 29-30 mod
• Flere frontlykter til 30-talls
• En baklykt til A Ford
• Komplett motorpakningsett til  
 A Ford
• Luftkompressor til å montere på   
 girkasse Chevrolet 30/40-talls
• En ny forskjerm til VW 69/70 mod.  
 venstre side
• 8 stk gode lastebilekk med slanger  
 6,00-20.

Henv. Torfinn Frøysaa, Vennesla,  
tlf 915 99 776.

Selges veldig billig
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Noen kjøretøy trenger 
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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
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