
FJÆRBLADET
ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB

NR. 2 - MARS/APRIL 2020
42. ÅRGANG

Trekkspill i Sirdal Den Gyldne Tændplug overrakt

Møte hos Coop i Lyngdal Årsmøte i Kristiansand



2 3

Kjære medlemmer!
Så kommer våren med raske 
skritt og det nærmer seg tiden 
for å få ut de kjære gamle fra 
vinteropplaget. Husk da endelig 
på å sjekke at alt er OK før biler 
og tohjulinger tas ut i trafikken! 
Bremsevæske er et stikkord her, 
blant annet.

Et nytt år gir nye utfordringer – både med tanke på 
planlegging av året som kommer, og med tanke på å få 
medlemmene til å betale kontingenten. Det er dessverre 
ennå noen som ikke har betalt, og de har da heller ikke 
fått dette utmerkede bladet. Men betaler de, så kommer 
bladet i posten!

Planleggingen er enklere – og vi har mange planer som 
for en stor del fremgår av vår terminliste og påskrifter i 
kalenderen vår. Men vi gjør oppmerksom på at det blir en 
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endring i forhold til det som står i kalenderen, den kan jo 
ikke rettes på samme måte som terminlista kan!

Vi hadde planlagt Hovedløp den 8. august, men på grunn 
av stevnekollisjoner som vi senere blir oppmerksom på, 
har styret avgjort at Hovedløpet arrangeres den 1. august. 
Men det skulle ikke være noe problem, i alle fall ikke når 
endringen gjøres et halvt år i forveien!

Så får dere alle ha en fin veteransesong, og har dere  
ikke ordnet med LMK-forsikring ennå, så er det  
fremdeles mulig!

Beste hilsen
Bernt Erik

PS! Takker også for alle gode tilbakemeldinger om  
årets kalender fra øst og vest!
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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

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
1. 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.

Generelt: Post til klubben sendes formannen
Fjærbladet: Post sendes redaktøren
Økonomi: Post sendes kassereren
Medlemskap: Post sendes kassereren
Forsikring: Post sendes en besiktigelsesmann 

Klubbens adresser

I år blir Vårmønstringen så tidlig som lørdag 2. mai fra  
kl. 10.00-14.00, og vi ønsker AMK-medlemmer og 
andre fra hele Sørlandet velkommen til å vise frem biler, 
motorsykler, mopeder, traktorer og hva det ellers måtte 
være! Som de siste årene, skal arrangementet være på 
Torvet i Kristiansand og vi håper på god oppslutning. 
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 muligens vil stenge hverandre inne. Det kan også 
bli aktuelt å stenge for innkjørsel etter hvert.Det vil bli 
satt opp vakter som vil anvise hvor folk skal parkere, og 
anvisningene må selvsagt følges dersom man ønsker 
å delta på Vårmønstringen. Det blir som vanlig utdeling 
av restaureringsplaketter, og vi gjør oppmerksom på at 
restaureringsplakett utdeles kun til medlemmer av AMK.

Nyrestaurerte kjøretøy 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 gjennom-
gang og oppfiksing av kjøretøyet, ikke bare litt «små-
fiks». Kjøretøyet må være registrert og naturligvis være 
mer enn 30 år gammelt. De som melder på nyrestaurert 
kjøretøy må være forberedt på å kunne dokumentere det 
som er gjort med bilen, når den blir påmeldt.

Vårmønstringen 2020 

Det blir medlemsmøte i sentrum tirsdag 14. april  
kl. 19.00 og i øst tirsdag 21. april kl. 19.00.  
Det kommer SMS med nærmere informasjon og  
fremmøtested og program. I Lyngdal blir det som  
vanlig lokal vårmønstring på Bjodland onsdag  
29. april kl. 19.00 med felles kjøring fra Coop Lyngdal 
kl. 18.40 for de som ønsker det. Programmet blir som 
det pleier, været blir pent og alle er velkommen!

Medlemsmøter

Det egentlig ikke så mye vits i å skrive at folk skal huske 
kontingenten, siden de som ikke har betalt årskontingenten 
for 2020 ennå, heller ikke har fått dette bladet og derfor 
ikke kan lese denne notisen. Men dersom du som har 
betalt og leser dette, treffer et klubbmedlem som klager 
over at han ikke har fått Fjærbladet nr. 2, så kan du 
kanskje fortelle ham hva grunnen er.
Har et strøket medlem tegnet LMK-forsikring, blir  
denne straks overført til ordinær veteranforsikring i  
IF (dyrere og uten LMK sine gode betingelser)  
og det er jo ingen fordel.

Husk kontingenten!

Flere AMK-arrangementer i nær fremtid finner 
du informasjon om på side 13 i dette blad.
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Her selges bilmerkene Citroën, DS, Honda, Hyundai og 
Mazda under ett meget stort tak, bilene plassert i butikken 
med en avdeling for hvert merke, og i overetasjen sto 
bruktbilene på rekke og rad. Mobile Sørlandsparken, som 
firmaet heter, har også et par veteranbiler, nemlig en liten 
Honda pickup og dessuten en Mazda 1500 stasjonsvogn 
som har en langvarig fortid i AMK.

Mobile Sørlandsparken har også skaffet seg en god  
tilknytning til AMK, etter å ha inngått den største annonse- 
avtalen med Fjærbladet som redaktøren har opplevd  

gjennom de 17 årene han har hatt ansvaret for bladet.  
Så det blir nok å handle på Mobile når det blir tale om  
å skifte ut hverdagsbilen, ja … For ikke å nevne at  
bruktbilsjefen på stående fot meldte seg inn i klubben! 
Slikt liker vi!

Vi fikk se både salgslokaler og delikate nye verksteds- 
lokaler, og ikke minst kantina hvor det sto kaffe og noe 
å bite i. AMK takker for god mottakelse av hyggelige 
ansatte, og holder gjerne kontakten fremover!

Velbesøkt møte hos

Allerede i fjor høst ble AMK invitert til et besøk hos bilforretningen Mobile i Kristiansand,  
men vi var enige om å vente til forretningen hadde flyttet inn i sine nye lokaler i  

Sørlandsparken. Og midt i januar var alt på plass og AMK stilte opp, faktisk var det  
henimot 80 medlemmer som dukket opp i de flotte lokalene, fra Arendal i øst til  

Lyngdal i vest. Det er moro!

 … Mobile har også en liten Honda pickup og en Mazda 1500  

stasjonsvogn som har en langvarig fortid i AMK.
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Sirdal Veteranvogn-klubb, SVVK,  
årsmøte og femårs-jubileumsfest

Fredag 7.02.20 var det  årsmøte i klubben i Sirdal  
Kulturhus, Tonstad. Desse sit i styret 2020:
Leiar Ole Tamburstuen
Nestleiar Johannes Hompland
Sekretær/kasserar: Helga Lindland
Styremedlemmar: Dag Ståle Åsen og Per Bjørnestad
Varamedlem: Bjarne Sinnes

Denne klubben har allerede 140 medlemmar, frå Sirdal, 
Helleland, Moi, Sokndal, Feda og Bjerkreim m.fl.  
Ein del av desse er òg med i AMK.

Årsmøtet blei avvikla greit, og etterpå var det  
jubileumsfest for klubben.

Gratulerer med femårs-jubileum, SVVK!
Festen var open for alle, omlag sytti gjester møtte opp,  
og i tillegg Sirdal Trekkspelklubb som skulle underhalda 

for oss. Leiar Ole Tamburstuen ønska alle vel møtt, og  
gjorde greie for programmet. Sirdal Trekkspelklubb entra 
snart scenen, og framførte fem-seks nummer, solist  
Jon Josdal.

Runar Nilsen gav så ei grundig gjennomgang av  
kveldens hovudtema: «Historien om Kvina Bilruter». 
Han viste bilete og filmsnuttar på storskjerm, mens han 
fortalde. Ruta tok til med båt i 1904, som gjekk mellom 
Kvinesdal og Flekkefjord, og innom mange småplasser 
innimellom. Båten gjekk kvar dag om morgonen frå Liknes, 
og tilbake på ettermiddagen. Båten blei skifta ut med ein 
ny båt etter nokre år. Etterkvart gjekk dei over på bil, for 
folk og gods. Då krigen kom, tok krigsmakta kjøretøya, og 
ruta måtte innstilla.

Etter krigen starta dei opp igjen, og kjørte heile Kvinesdal 
og til Flekkefjord. Utover på 1970-talet kjørte dei både folk, 

Spennende tanker….
AMK-medlem Walter L. Grov i Kristiansand har lenge  
gått og grublet på en idé. Han har lyst til å bygge et stort 
veteranbil-lager for alle typer veteranbiler, hvor AMK- 
medlemmer og andre veteraneiere kan leie seg plass for 
å ha veteranskattene sine stående. Det finnes jo flere slike 
tilbud, men Walter ser for seg et totalopplegg med eget 
verksted, samt  verkstedsutstyr til bruk for de hendige,  
og kanskje til og med kontakt med en fagmann som kan 
hjelpe de ikke fullt så hendige (slike som Fjærbladets  
redaktør, for eksempel…). Walter ser også for seg et  
lokale hvor en har en café i riktig stil, hvor man kan sitte  
og ta en matbit eller kaffekopp og en hyggelig prat.

Når planene kommer litt lenger er det grunn til å tro at  
dette må bli tema for et medlemsmøte i AMK Sentrum,  
men foreløpig er det mest snakk om å lodde interessen 
blant AMK-folk. Skulle noen ha konkrete spørsmål kan de 
kontakte Walter på e-post wg@agsh.no eller på telefon  
902 02 363 og han vil sikkert også være glad for å få  
tilbakemeldinger fra folk som er seriøst interessert i å  
delta i prosjektet, eller bare leie plass til sin veteranskatt.

Walter har «bare» seks veteranbiler, bildet viser et par  
av dem.

melk, kjøt (både livdyr og slakt) med bussar og lastebilar. 
I seinare år har det blitt meir gods frå bane til bil, også 
noko turkjøring, eit selskap som har hatt stor betydning for 
distriktet. Det var ei interessant og fin framføring.

Matpause med kaffe, fine smørbrød og etter kvart solide 
kaker er alltid hyggeleg, og folk koste seg i lag. Den  
dyktige trekkspelklubben kom fram igjen og framførte fleire 
nummer, fleire nytta høvet til å ta seg ein liten svingom.

Siste post på programmet var ein halvtimes film frå  
utbygginga av Sira-Kvina Kraftselskap. Like frå folk som 
måtte gå frå gardane sine fordi dei skulle setjast under 

vatn, til dambygging, sprenging av vasstunnellar,  
fjellhallar m.m., like til vatnet var ført fram til kraftstasjonen 
på Tonstad, langt inni fjellet. Det var nord-Europas største 
kraftanlegg, som produserer ufattelege mengder straum, 
og det var berre første byggetrinn, ferdig i 1968.

Takk for ein interessant og hyggeleg fest, og lukke til  
vidare, SVVK!

Turid
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På redaktørens biltur i USA i sommer, kom han blant 
annet forbi en merkelig turistattraksjon «in the middle of 
nowhere» utenfor byen Alliance i Nebraska. Det sto skilt til 
«Carhenge» og de oppstilte bilene var klart synlige også 
fra veien, så det ble en liten stopp der.

Carhenge er en «kopi» av det britiske Stonehenge, men i 
stedet for at det er bygget av steiner som i England, er det 
gamle biler som er byggematerialet. Alle er lakkert grå. 
Anlegget ble laget av en amerikaner ved navn Jim 
Reinders og ble åpnet i 1987. Siden det ble stor interesse 
for dette etter hvert, ble det også laget en kafe og butikk i 
2006.

Carhenge består av totalt 38 biler som er satt opp i en 
sirkel som måler ca. 30 meter i diameter. Alle bilene er 
amerikanske, og i tillegg er det begravet tre europeiske 
biler i midten av sirkelen. Her står det et skilt som sier: 
«Her ligger restene av tre utenlandske biler. De gjorde 
tjeneste for oss mens Detroit sov. Nå er Detroit våknet og 
Amerika er størst!»

Jim Reinders donerte anlegget og tomta på 40 mål til 
foreningen Carhenges Venner i 2011. Deretter ble hele 
anlegget gitt til Alliance kommune et par år senere, og det 
er nå kommunen og frivillige som driver stedet.

Vel verd et besøk hvis man er på de kanter!

En merkelig turistattraksjon

Årsmøtet 2020

Tid og sted: 11. februar 2020, Offi sersmessa
Deltakelse: 46 medlemmer

Saksliste
1. Velkommen v/formannen
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent og to til 
 å signere protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap
6. Fastsettelse av kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre
9. Valg til delemarkedskomité 
10. Valg av kontrollkomité
11. Valg av valgkomité

1. Godkjenning av innkalling
Formannen ønsket velkommen til årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg av møteleder, referent og to til å signere 
protokollen
Håkon Omland ble valgt til møteleder.
Rolf A. Sørbø ble valgt til referent.
Arne Paulsen og Arne Hagen ble valgt til å signere 
protokollen.

4. Styrets årsberetning
Bernt Erik Olsen leste årsberetningen som var publisert 
i Fjærbladet nr. 1-2020. Det kom ingen kommentarer og 
årsberetningen ble godkjent.

5. Regnskap
Bernt Erik Olsen leste opp regnskapet som var publisert 
i Fjærbladet nr.1-2020. Dette viser et underskudd i 
2019 på 1.774,71. Underskuddet skyldes i hovedsak 
avskrivninger på tidligere investeringer som avskrives 
over 4 år. Driften gikk i overskudd med ca kr 18.000. 
Egenkapital ved årsskiftet var kr. 423.605,78.

Kontrollkomiteen har hatt en gjennomgang og fant ingen 
feil og mangler.

Det kom ingen videre spørsmål til regnskapet og det ble 
godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent
Styret har innstilt på at kontingenten videreføres på samme 
nivå. Det ble vedtatt. 

7. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
Det har ikke kommet inn noen forslag.

8. Valg av styre
Trond Rane leste valgkomiteens innstilling. 
Styreformann Håkon Omland har sagt seg villig til å 
fortsette og ble gjenvalgt for ett år.

Av de øvrige var følgende på valg i år:
Styremedlem Ånund Lunde
Styremedlem Rolf Arild Sørbø
Styremedlem Oddvar Iveland
Varamann Torstein Knutsen

Ånund Lunde har valgt å stille plassen til disposisjon 
og valgkomiteens innstilling ble da Rune Ludvigsen. 

Trond Rane la frem valgkomitéens innstilling.
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over 4 år. Driften gikk i overskudd med ca kr 18.000. over 4 år. Driften gikk i overskudd med ca kr 18.000. 
avskrivninger på tidligere investeringer som avskrives avskrivninger på tidligere investeringer som avskrives 
over 4 år. Driften gikk i overskudd med ca kr 18.000. over 4 år. Driften gikk i overskudd med ca kr 18.000. 

Kontrollkomiteen har hatt en gjennomgang og fant ingen 

Bernt Erik Olsen leste opp regnskapet som var publisert 
i Fjærbladet nr.1-2020. Dette viser et underskudd i 
2019 på 1.774,71. Underskuddet skyldes i hovedsak 
avskrivninger på tidligere investeringer som avskrives 
over 4 år. Driften gikk i overskudd med ca kr 18.000. 
Egenkapital ved årsskiftet var kr. 423.605,78.

Det nyvalgte styremedlemmet, Rune Ludvigsen fra Kristiansand.
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De øvrige på valg har sagt seg villig til å fortsette.  
Det kom ingen andre forslag og valgkomiteens  
innstilling ble vedtatt.

Kommende styre blir da:
Formann: 
Håkon Omland, gjenvalg for 1 år 

Styremedlemmer: 
Rolf A. Sørbø, gjenvalg for 2 år
Oddvar Iveland, gjenvalg for 2 år
Inge Bråtlund, ikke på valg
Tor Sigurd Skåre, ikke på valg
Rune Ludvigsen, valgt for 2 år

Varamenn: 
Torstein Knutsen, gjenvalg for 2 år 
Aslak Berntsen, ikke på valg

9. Valg av delemarkedskomité
De som var på valg i komitéen, har sagt seg villig til å  
fortsette. Dette ble foreslått av valgkomitéen og godkjent  

i årsmøtet. Delemarkedkomitéen består da videre av: 
Knut Suggelia, gjenvalg for 2 år
Ånund Lunde, ikke på valg
Tor Sigurd Skåre, gjenvalg for 2 år
Trond Rane, ikke på valg.

10. Valg av kontrollkomité
Innstillingen for kommende år var:
Ånund Lunde, valgt for 2 år
Arne Øydna, ikke på valg

Innstillingen ble vedtatt.

11. Valg av valgkomité 
Valgkomité har vært Reidar Skaaland, Harald Høyland  
og Trond Rane. 

Valgkomiteen ble foreslått gjenvalgt, og det ble vedtatt.

Rolf A. Sørbø, Arne Paulsen og Arne Hagen 
 

Agenda: 
1. Forrige referat
2. Ulike arrangementer
3. Eventuelt

1. Forrige referat. Ingen kommentar. 

2. Ulike arrangementer 

Birkelandsmarkedet: Det skal holdes møte kommende 
torsdag i arbeidsgruppen. Det er innledet samtaler med 
Froland Motorveteraner om mulig samarbeid begge veier 
for å skaffe mannskap nok både på Birkeland og på  
Kringla. Ellers må det jobbes videre med å få opp en  
god «stamme» med medhjelpere

Hovedløpet: Det er tiden for å starte planleggingen.  
Av flere grunner velger vi å flytte hovedløpet til 1.august. 
Det er andre løp og arrangementer som kommer den 
8.august. Kanskje vi skal begynne å tenke på å søke  
om Norgesløpet igjen om et par år?

Kr. Himmelfartstreffet: Dette tas også opp på møtet 
kommende torsdag.  

Terminliste: Årsmøtet i 2020 blir kommende tirsdag,  
11. februar på Offisersmessen..

3. Eventuelt
Skiltene til bruk blant annet 17. mai, er klar. Vi venter  
på beskjed om arrangementet.  
 
Kriterier for restaureringsprisen blir omtalt i neste  
nummer av Fjærbladet.  
 
LMK arrangerte en temakonferanse i januar. Inge deltok 
og tilbyr å vise presentasjonen fra havarikommisjonens 
arbeid etter veteranbilulykken på Rjukan. Den inneholder 
mange punkter som bør være tankevekkere for mange.  
Vi vil planlegge å vise denne på medlemsmøtene, 
kanskje med en oppfølging med tilbud om kontroll på 
verksted for medlemmene. 
 
Vi avventer valgkomiteens innstilling. 
 
Det jobbes med en Englandstur første uka i september.  
 
Håkon prøver å få til et møte hos Slettebø, kanskje  
samkjørt med Mercedes-klubben.  
 
Turid Liland har gjort og gjør en god jobb for klubben  
og Fjærbladet og styret bevilger en økning i honorar  
til kr 3 000 pr år. 
 
Styret diskuterte om vi kan inkludere mer info og  
annonser fra andre klubber i Fjærbladet på samme måte 
som den avtalen vi har gjort med Mercedesklubben.

Referat fra styremøte 
4. februar 2020
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Den Gyldne Tændplug utdelt på årsmøtet!

Vanligvis foregår utdelingen på klubbens årsmøte, og 
siden den som skal ha Tændplugen helst ikke skal vite om 
dette på forhånd, har styrets medlemmer mange ganger 
måttet streve for å finne gode grunner for at den som  
skulle tildeles Tændplugen faktisk dukket opp på møtet.

Vi har benyttet oss av ektefelle, kamerater og hva det nå 
måtte være, og denne gangen ble det antydet at det  
kanskje kunne være behov for en smule pianomusikk,  
og dermed var Reidar Skaaland på pletten som alltid.

Reidar Skaaland har vært medlem i AMK siden 2008,  
han har sittet i styre og i valgkomitéen, han har vært  

en ivrig bidragsyter til Fjærbladet både med tekst og 
bilder, og han er veldig god til å møte opp på klubbens 
arrangementer og på andre veteran-arrangementer både 
innenlands og utenlands. Og så er han jo alltid villig når 
det gjelder musikalsk underholdning både av ham selv  
og med det at han kan skaffe til veie andre.

AMKs formann Håkon Omland la vekt på Reidars villighet 
og gode humør da han overrakte Den Gyldne Tændplug  
til en synlig overrasket mottaker.

Fjærbladet slutter seg til gratulantene!

Den Gyldne Tændplug, som er klubbens nest høyeste hedersbevisning, deles ikke ut hvert år.  
Snaut nok annethvert! Og etter gjeldende regler skal den bare deles ut  

til én person i året – maksimalt.

Vårmønstringen  
blir som nevnt på side 3, lørdag 2. mai fra kl. 10.00 på 
Torvet i Kristiansand. 
 
Kristi Himmelfartstreffet 
blir torsdag 21. mai på Kringla Idrettsplass i Froland.  
Der blir det tradisjonelt opplegg og vi håper på bedre  
vær enn i fjor og godt fremmøte. 
 
Kvinesdalsturen 
går av stabelen søndag 7. juni med start fra Elve- 
promenaden i Liknes sentrum kl. 12.00. Hvor turen går,  
er nok ikke endelig bestemt ennå, det vil de som møter 
frem oppdage etter hvert. Lurt å ta med niste og  
campingstol! Vel møtt! 
 
Birkelandsmarkedet 
er det så lenge til at det burde ikke vært nevnt her, det er 
lørdag 15. august. Men nå er det slik at paradegeneral 

Kommende AMK-arrangementer
Gunnar Hamre er på jakt etter engelske biler fra 50-tallet 
(og nok også begynnelsen av 60-tallet, vil vi tro) til årets 
parade, og derfor nevner vi dette. Hvis noen av dere som 
leser dette har engelsk bil fra denne tiden og har lyst til å 
være med i paraden, så er det flott om dere slår på tråden 
til Gunnar, tlf. 974 12 124 og sier fra, så han vet hvor  
mange biler han kan regne med.

Den 27.02.20 klokka 18.00 var det kunngjort at det skulle 
vera - på Lindland sin låve i Lyngdal - eit orienteringsmøte 
om noko som blir kalla «Rally Classic 2020», ein idè om 
ein svær tur, nemleg kjøring med veteranbil i august i år 
Lindesnes-Kirkenes! At det var stor interesse for dette 
opplegget, er sikkert, da det møtte fram 50-60 menneske. 
 
Bjarne Skogsfjord med hjelparar ønska vel møtt, og han 
fortalde om prosjektet, mens Hilde og Kristina gjorde klar 
overhead. Rally Classic er ein nystarta klubb, der alle 
katagoriar veteranbilar er velkomne. 
 
Rally Classic ønsker å arrangere denne turen, som dei 
kallar «Sommerens villeste og vakreste eventyr». Den er 
planlagt fra 9. august med dagsetappar pluss/minus førti 
mil, hytter for overnatting er bestilt for turen opp til  
Kirkenes, 350 mil. Heimturen kan folk legga opp sjølv. 
 

Rally Classic 2020

Det er sett eit førebels tak på deltakarar på tjuge bilar,  
med ein passasjer i kvar bil, altså førti personar. Video- 
snutt frå ruta blei vist, med plan om også attraksjonar  
undervegs. Det var pause med kaffe og deilige kaker,  
med høve til å stilla spørsmål. 
 
Dei som er interesserte i å delta på turen kan ta kontakt 
med Bjarne tlf. 971 99 202, eller Kristina tlf. 984 85 006. 
Torstein Knutsen er talsmann i AMK. 
 
Turid
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Her er òg eit par nye ansikt, dei blir bedne om å  
presentera seg. Det er Terje Schei, som har flytta frå  
Kristiansand til Vigmostad, og Kjell Kvavik, som begge  
har interesse for veterankjøretøy, og driv med oppussing 
av eit eller fleire objekt. Olav presenterer så ei historie  
som via Facebook har kome han i hende:

Det gjeld «Isracet på Fjotlandsvannet», 20. januar 1964.  
Det var lensmannen på staden som arrangerte løpet.  
Det var inndelt i fire klassar: kl under 1300 kubikk utan  
kjettingar, kl over 1300 kubikk utan kjettingar, kl under 
1300 kubikk med kjettingar, og kl over 1300 kubikk med 
kjettingar. Det var søndag og fint ver, og det stillte 37 kjø-
retøy til konkurransen, og masse publikum. 

Medlemsmøte i Vest, 29. januar 2020
Det er første møtet i det nye året, folk møter tallrikt opp, først kom det 44 menneske,  
litt seinare to til. Eit par stykk kjem like frå Tonstad og Sirdal, det er jo veldig hyggeleg.
Alle blir ønska varmt velkommen av Olav Hægeland.  

Også Olav Hægeland ville vera med på dette, med  
Chevrolet, og han vann sin klasse over 1300 kubikk  
utan kjettingar. Johannes Hompland var òg med, han  
deltok med Renault og blei nr 8 i klassen under 1300,  
utan kjettingar. Banen var 1200 meter, Olav seier dei kjørte 
rundt ein holme og tilbake.  Alt gjekk godt og uten uhell.
Dette var jo moro å høyra om, frå den tid det var  
skikkelege vintrar med frost, is og snø, noko me mest har 
gløymt i dag. Det kjem opp fleire historier om kjøring på is, 
det var ikkje uvanleg på den tida, både på vatn og fjord.

Me får høyra anna nytt: Theodor har kjøpt folkevogn,  
1972 modell, riktig fin. Olav Nilsen driv og restaurerer ein 
Moskvitch.

Torstein Knutsen refererer frå styret at mange turar og 
arrangement er under oppseiling i det nye året, derimellom 
Rally Classic 2020, ein tur frå Lindesnes til Kirkenes,  
start 9.08.2020.  Det blir nok nøyare omtale i Fjærbladet 
om dei ymse planar.

Øystein Klev stiller i kveld  med film frå verkstaden sin.  
Der er bilar under oppussing, verktøy, deler, motorar som 
blir starta opp, og alt ser ut til å bli styrt av ei kyndig hand. 
Det er fyldige, gode kommentarer på filmen til det me  

får sjå. Me får eit spennande blikk inn på «Nodelands  
Merkverdige Verksted» som Øystein sjølv kallar det.  
Takk for fint innslag, det var teke på sparket og var riktig 
moro!

Kaffe og rundstykke står nå på programmet, det blir teke 
godt imot, og praten losnar rundt alle bord.
Takk for i kveld!

Turid

Her om dagen kom ein stolt eigar av ein ny bil innom på 
«visning». Det er Theodor Erling Tønnessen som viser fram 
ei fin Volkswagen. Det er ein 1972 modell, nyleg kjøpt i 
Bergen.

Bilen har hatt to eigarar, ein kvinneleg lærar i Hardanger, 
og ein mann i Bergen, men der har han stått i ro i ti år,  
på grunn av at eigaren har fleire andre veteranbilar,  
og har ikkje rukke å bruka denne.

Bilen har gått 90 000 km, og ser veldig fin ut. Theodor  
har vore på EU-kontroll, og bilen fekk kun to merknader.  
Bilen har fått nye bremseband og bremserøyr, nye dekk, 
pluss ny støytfanger og nytt eksosanlegg, hos  

Ny veteranbil
«Kvinesdal Lakk og Skade», ein kjekk verkstad i  
Kvinesdal, og er nå klar til kva det skulle vera.

Frå før har Theodor ein Triumf 1960 mod, ein Ford Anglia 
1962 mod, ein Java motorsykkel 1955 mod, og ein  
Puck moped 1970 modell, til saman ei fin samling  
veterankjøretøy.

Me gratulerer Theodor med ny bil, og ynskjer han lukke 
til med den flotte folkevogna!

Turid
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Det er godt det går mot vår, i kveld var det dagslys då me 
kjørte til Lyngdal, det er hyggeleg, nå har me kjørt i mørke 
både lenge og vel! Tørt og fint på vegen var det òg.
Det kjem godt med folk, i alt 49 stk til møtet, frå Åseral og 
Sirdal, frå Moi og til Mandal og alle plasser i mellom.
Olav Hægeland ønsker alle vel møtt, han gler seg over 
frammøtet. Tema denne kvelden er delemarked, og ein 
serie gamle foto ved Øystein Klev.

Olav har med deler, og har meir heime, og bed folk seie 
frå kva dei treng.  Han blir av med ein topp-pakniing til 
Olav Nilsen. Han har fordelar, dørlukker og vindus-sveivar. 
Nokon har med lykter og lastestativ til tak, ein etterlyser ein 
Opel-jekk, ein annan ein radio-antenne til Mercedes osv. 
Folk får deler til ein svært rimeleg penge.

Det blir så ein bolk med gamle foto og postkort, vist på 
tv-skjerm. Dei er frå mange plasser i distriktet, Åseral, 
Mandal, Lyngdal, Tronåsen og Farsund, og viser bussar, 

Medlemsmøte Vest, 26. februar 2020

taxiar, gamle vegar, gamal bebyggelse og snøbrøyting frå 
snø-vintrane før i tida. Hyggeleg avsnitt, men i ettertid blei 
det sagt frå om at i slike tilfelle trengs det ein mikrofon,  
slik at alle kan høyra det som blir sagt. Det må me hugsa!
Torstein Knutsen får ordet, og orienterer om Rally Classic, 
ein tur som skal gå i august frå Lindesnes til Kirkenes! Det 
er sett eit foreløpig «tak» på 20 veterankjøretøy, med sjåfør 
og ein passasjer pr bil. Interesserte kan kontakte Torstein.

Torstein har òg ein plan om å få til ein søndagstur til  
Treungen, til «Z-museet» ein gong i sommar, der skal  
det vera mykje å sjå. Det blir truleg sendt ut melding om 
denne turen, og mulig gjort kjent i Fjærbladet seinare.

Det blir matøkt, folk treng både mat og kaffe nå, og drøset 
går livleg. Takk for ein grei kveld!

Turid
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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!

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

Som mange sikkert har fått med 
seg, har AMK fått nye piquet-
skjorter til salg (se bildet). I tillegg 
har vi også fått fl otte 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 fl otte 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!

Christian Berge Haugen, Kristiansand

Tom Leon DeSmedt, Nedenes

Marius Berg, Mosby

Robert Olsen, Lindesnes

Tobias Bjerland, Kristiansand

Einar Hansen, Fevik

Hilde Melhus, Lindesnes

Juliane Amalie Lindefjeld, Kvinesdal

Bent-Vidar Aske, Søgne

Sivert Haugland, Kristiansand

Isabell Strømland, Flekkefjord

Trond Egeland, Kvinesdal

John Marius Simonsen, Farsund

Dan Larsen, Lindesnes

Astrid B. Thomassen, Lindesnes

Nye medlemmer 
i AMK siden sist

Det var 13 medlemmer til stede da formannen ønsket 
velkommen.

Til møteleder ble formannen, Sverre Monsen, valgt.
Til møtesekretær ble sekretæren, Bernt Erik Olsen, valgt.

Rune Ludvigsen og Geir Sigurd Svendsen ble valgt til å 
signere årsmøte-protokollen.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten bemerkninger.

Årsberetningen ble godkjent uten bemerkninger.

Det reviderte årsregnskapet ble godkjent uten 
bemerkninger.

Det forelå ingen innkomne forslag.

Helge H. Svendsen presenterte på vegne av valgkomitéen 
deres innstilling til styre. Styremedlem Kaare Grue, som var 
på valg, hadde bedt seg fritatt for gjenvalg. I hans sted ble 
det anbefalt å velge Rune Ludvigsen, noe som ble vedtatt. 
De to øvrige styremedlemmene som var på valg, 
Reidar Skaaland og Jarle Boye, ble gjenvalgt.

Valgkomitéen, bestående av Helge H. Svendsen og 
Egil H. Salvesen, ble gjenvalgt.

Alle valg var enstemmige.

Rune Ludvigsen 
Geir Sigurd Svendsen
Bernt Erik Olsen, møtesekretær
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REFERAT FRA ÅRSMØTE 
MANDAG 10. FEBRUAR 2020 I LILLESAND

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

Det går mot vår og ny kjøresesong. 
Husk å sjekke bremsevæske spesielt og bremser 
generelt, samt dekk, forstilling og annet som 
påvirker din og andres sikkerhet før du kjører 
ut av vinterlagringsstedet.

På Agderavdelingens Facebookside er det greit å 
legge ut impulsive kjøreturer hvis man ønsker noen 
fl er å kjøre sammen med. Husk at man får ikke mere 
moro enn man lager til selv.

INFORMASJON FRA STYRET

På Gnist og på klubbens offi sielle internettside legger 
vi ut de mere planlagte arrangementene og treffene, 
for eksempel vårsleppet vårt hos vår merkeforhandler 
i Lyngdal den 9. mai. Vi håper fl est mulig tar turen dit 
samt på de øvrige arrangementene våre.

Styret

Vi har bredt utvalg av skrue
og bolt i metrisk, fingjenget
og tommes gjenger.



RETUR: AMK, Astrids vei 22, 4633 Kristiansand
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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.


