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Ja, så er Rallye Tronåsen over, 
og det bærer bladet denne gang 
klart preg av. Tronåsenarrange-
mentet er nok det største AMK 
er medansvarlig for - godt at det 
bare er hvert femte år! Både fordi 
det er mye arbeid, og også fordi 
det neppe hadde holdt seg så 
populært dersom det ble  
arrangert hvert år. Så nå er det 

bare å se frem til 2021, både for de som deltok i år og for 
alle de som dessverre var for sent ute med påmeldingen.

305 kjøretøyer deltok på turen over Tronåsen. Noen 
trengte litt ekstra hjelp, men de fleste kom over for egen 
maskin. Alle var visst veldig godt fornøyd med dagen, 
som (som vanlig) bød på pent vær og høy stemning.  
Og det er slik vi vil ha det!

Nå begynner det å nærme seg slutt på årets utendørs-
arrangementer. Når dere leser dette er Delemarkedet på 

Styret Fjærbladet

Besiktigelsesmenn for  
LMK-forsikringen

REDAKTØREN

Birkeland også gjennomført, og det kommer reportasje 
fra dette i neste utgave av Fjærbladet. Og da er det bare 
sensommer-turen som gjenstår, som en markering av at 
nå skal bilene puttes inn i vinteropplag.

Styret har, som tidligere nevnt, bestemt å gi ut matrikkel 
igjen dette året, og det er jo på tide siden det er fem år 
siden sist. Tanken er å gi den ut hvert tredje år fremover. 
Men sånn som det ser ut i skrivende stund er det slett ikke 
sikkert det blir noen matrikkel i år, for medlemmene er 
forskrekkelig trege til å sende inn opplysninger. Her og nå 
oppfordrer jeg derfor alle medlemmene som ikke allerede 
har sendt inn sine data, til å gjøre det straks. Dere finner 
et skjema på side 17 i dette bladet. Bruk det! Og samtidig 
takker jeg på det beste dere som allerede har sendt inn 
skjema eller epost. Jeg er glad for at det er noen som får 
det til… Så vil tiden vise om medlemmene får matrikkel-
heftet (som et «ekstranummer» av Fjærbladet) i  
postkassene i november. Det er opp til dere selv! 

Beste hilsen Bernt Erik

September:
13.  Medlemsmøte sentrum
20.  Medlemsmøte øst 
28. Medlemsmøte vest

Oktober:
11.  Medlemsmøte sentrum
18.  Medlemsmøte øst 
26. Medlemsmøte vest

November:
8.  Medlemsmøte sentrum
22.  Julemøte øst 
29. Julemøte vest

Desember:
6.  Julemøte sentrum (dato usikker)

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

Terminliste 2016

Formann: Trond Rane, Østre Tromøyvei 670, 4812 Kongshavn,
tel. 412 11 572, trondrane@sikkerhetenforst.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
Pieter Gerrit van der Zalm, Fjellveien 15C, 4838 Arendal,
tel. 476 01 848, pgzalm@frisurf.no
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, Osestad, 4520 Lindesnes
tel. 907 64 038, tgknutsen@hotmail.com

Kasserer (utenom styret): Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3D,  
4638 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Redaktør: Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3D, 4638 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
Øyvind Eikelia, Vrålsmyrveien 28, 4810 Eydehavn, 
tel. 480 98 121, oeikelia@online.no

Kontaktperson til LMK: Bernt Erik Olsen, Veslefrikkveien 3D,  
4638 Kristiansand, tel. 416 30 263 (kun SMS!), berneol@online.no

Besiktigelsesmenn:
Jan Petter Kristiansen, Kvernhusheia 24D, 4634 Kristiansand,
tel. 99 73 98 48, jpk@proffpc.net
Olav Hægeland, Fidje, 4580 Lyngdal, tel. 979 78 307
Tor Ole Haagensen, Aurebekkveien 149, 4516 Mandal,
tel. 38 26 25 80, tor.hagensen@sshf.no
Øyvind Eikelia, Vrålsmyrveien 28, 4810 Eydehavn,
tel. 480 98 121, oeikelia@online.no
Inge Bråtlund, Foss, 4580 Lyngdal, tel. 905 70 245, inge@postkassa.org
Trond Rane, Østre Tromøyvei 670, 4812 Kongshavn,
tel. 412 11 572, trondrane@sikkerhetenforst.no

Motorsykler og mopeder: 
Ernst Hansen, Fjellestad, 4550 Farsund, tel. 936 16 875, ernst.hansen@live.no
Tellef J. Tellefsen, Lillebakken 1, 4838 Arendal, tel. 957 55 529

Birkelandsmarkedet

Kontaktperson: Gunnar Hamre, Topdalsveien 86, 4656 Hamresanden
tel. 974 12 124

Som vanlig arrangeres det en sensommer-tur, og som 
vanlig vil denne gå til Øynastua på Øynaheia (som  
ligger mellom Mjåvatn i Froland og Herefoss i  
Birkenes). Arrangementet starter på Øynastua  
kl. 14.00. Det blir salg av lapskaus, pølser, brus,  
vafler og kaffe. Felleskjøring fra Harebakken i Arendal 
kl. 13.00. Vi anbefaler at det også andre steder avtales 
felleskjøring i den grad dette er praktisk.
Velkommen!

Sensommer-tur søndag 18. september
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Å bli medlem i AMK er en enkel sak! Innmelding må  
inneholde navn, adresse, telefon og eventuelt  
epostadresse, og sendes til kassereren. Det er mange 
forskjellige måter å sende innmeldingen på. 
Den kan sendes i posten til kassererens adresse:
Veslefrikkveien 3D, 4638 Kristiansand
Den kan også sendes på e-post på adressen: 
berneol@online.no eller amk@lmk.no

Innmelding i AMK

AMK trenger hjelp til vedlikehold og oppdatering av 
hjemmesiden vår (www.agdermk.no). Det dreier seg 
om jevnlige oppdateringer med tekst og bilder, og det 
som ellers må gjøres for å holde hjemmesiden  
representativ og informativ for våre medlemmer og 
andre interesserte. Alt aktuelt stoff overføres på e-post.
Godtgjørelse etter nærmere avtale.
Interesserte kan kontakte Fjærbladets redaktør på 
epost: berneol@online.no

Stilling ledig!

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

Vi ønsker velkommen til følgende medlemsmøter:

Sentrum:
Tirsdag 13. september kl. 19.00 på Arkivet,  
Vesterveien 4, Kristiansand. Det blir omvisning og 
orientering ved Kai Erland.

Tirsdag 11. oktober kl. 19.00 på vårt faste møtelokale 
på Ve i Tveit (like ved broa rett før avkjørselen mot  
Kjevik, hos På Juul trafikkskole). Programmet for møtet 
er ikke fastsatt ennå, det kommer informasjon på SMS.

Øst:
Tirsdag 20. september kl. 19.00 på NAF-senteret, Stoa. 
Møtets tema er «Med veteranbil fra Lyngdal til Lofoten 
og tilbake».

Tirsdag 18. oktober kl. 19.00 på NAF-senteret, Stoa. 
Programmet for møtet er ikke fastsatt ennå, det kommer 
informasjon på SMS.

Vest:
Onsdag 28. september kl. 19.00 på Rosfjord skolehus, 
med oppsummering av sommerens aktiviteter,  
film m.m.

Onsdag 26. oktober kl. 19.00 på Rosfjord skolehus, 
med informasjon om veteranbilforsikring og nye  
bestemmelser for EU-kontroll for veterankjøretøy.

På alle møtene blir det servert kaffe og noe å bite i. 
Velkommen!

Medlemsmøter



Som kjent er det for noen år siden bestemt at 6. juni skal 
være Motorkjøretøyenes Dag og dette er i alle fall  
gjennomført i de nordiske landene. I Danmark kaller de 
det for Køredagen, men her i Norge har det nå helst blitt  
til «oppstillingsdagen».

I Kristiansand ble 6. juni-markeringen i år som vanlig ar-
rangert av Amcar-klubben, og likeledes som vanlig  
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var AMK invitert til å være med. Som det vil fremgå av 
billedkavalkaden på disse to sidene, var det riktig godt 
fremmøte på en stor plass i Sørlandsparken, både av 
Amcar-biler og AMK-biler.

Kanskje kan det bli enda bedre fremmøte til  
neste år? Det er jo moro å treffes!

Samling på Motorkjøretøyenes Dag

VI MINNER OM:

Dyrskuet i Lyngdal fra  
fredag 2. til søndag 4. september

Veteranutstilling på Brokelandsheia-dagene  
3. og 4. september

Begge steder er veterankjøretøy og deres eiere 
hjertelig velkommen!



76

Ny rekord i Tronåsen igjen!

Løpet var denne gang lagt opp med en kort løype for  
de eldste bilene og en lang løype for de nyere bilene 
(etterkrigsmodellene). Dette var lagt opp med håp om 
at det skulle gi mindre kø i Tronvika før oppkjørselen til 
Tronåsen. Dessverre var det noen som åpenbart følte at 
dette ikke gjaldt dem, slik at også syttitallsbiler kjørte den 
korte løypa. Merkelig i grunnen, med disse som tror at et 
regelverk gjelder for alle andre, men ikke for dem selv …

Den korte løypa var slik som den har vært i alle år, mens 
den lange løypa var en sløyfe til Virak og Tonstad, og 
tilbake over Hovsherad til Moi. En flott tur i vakker natur!

Kø ble det naturligvis i Tronvika uansett, både på grunn 
av de bilene som måtte ha traktorhjelp for å komme til 
toppen, og fordi det dessverre skjedde et sykdomstilfelle 
blant tilskuerne som gjorde det nødvendig å tilkalle  
ambulanse fra Flekkefjord. Da ble det stans i trafikken 
mens ambulansen var på toppen, og det var det stor 
forståelse for blant de som sto i kø.

I år hadde vi besøk av fire danske biler som deltok, og av 
en annen gruppe med syv danske biler som bare var på 
tur og tilfeldig fikk høre om arrangementet og stilte opp 
som interesserte tilskuere. Alltid moro når det kommer 
noen fra det store utland!

Og, som det het i de gamle skolestilene, alle var enige  
om at det hadde vært en flott dag! Vi gleder oss allerede 
til 2021!

Bilden på sidene fremover gir forhåpentlig et inntrykk av 
hvordan det var for de som ikke var med oss den dagen. 
Fotografene er Turid Liland, Allan F. Solberg,  
Øyvind Eikelia, Reidar Skaaland og Bernt Erik Olsen -  
og takk for det!

Også i år ble det satt ny rekord i Rallye Tronåsen med over 300 kjøretøy som deltok i løpet.  
Om det var rekord med hensyn til antall tilskuere vites ikke, men det var i alle fall svart av folk oppover  
i bakkene, og også langs den lange løypa via Tonstad var det folk her og der langs veien i det fine været.

Forberedelser må til! Her fikser Syvert Biktjørn og Allan F. Solberg på 
huller i veien før løpet.

Tidlig, tidlig en lørdag morgen …

Kvina Bilruter stilte opp med veteranbuss og kjørte tilskuere.

Det ble periodevis litt kødannelse ved innsjekkingen. Dugnadsfolk fra idrettslaget løp rundt i gule vester og dirigerte bilene på 
rett plass.

Noen overnattet fra fredag kveld på Lendemoen. Etter hvert ble det et yrende liv på startplassen.

Flott med musikk! Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet løpet med noen velvalgte 
ord og det var tydelig at han likte det han så. Bak ser vi Leif M. Skare, 
styremedlem i LMK, og løpsleder Håkon M. Omland

Startnummer 1, Tordis og Johannes Hompland, klar til avgang Nå er starten så smått i gang
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En liten billedkavalkade fra løypa …

8
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Enda flere bilder fra Rallye Tronåsen
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Med Volvo-klubben i Bøensbakken
Det er Volvo-treff på Lista flystasjon andre helga i juni 
2016, i år for tredje gong, med folk frå Rogaland, Agder 
og Vestfold, der i alt 41 Volvo av ulik type deltek.  
Volvo-folket har mellom anna på programmet hygge/sosi-
alt samvær, konkurranse, og tur. Den går om  
Ravneheia og ned den spektakulære Bøensbakken, som 
er ein fjellveg frå 1904 som er mint for hand og sprengt ut 
delvis midt i blanke fjellveggen. Kortesjen gjer ein stopp  
i sjølve bakken, for å sjå på vegen og utsikten.
 
Stabbesteinane langs ytterkanten er gode å ha, her er  
det over hundre meter ned til fjorden på det høgste, og 
kun ca to meter brei veg på det smalaste.  

Stabbesteinane følger vegen også nede ved fjorden,  
og er i dag Vest-Agders lengste rekke av sådanne.
  
Vegen er fra hestetida, men, blei like fullt brukt til bilveg 
etter kvart, der både bussar og lastebilar kjørte, utruleg 
nok heilt til 1963! I dag er det turveg, for  gåande og  
syklande, stengd med bom, men, i spesielle høve får 
ein løyve til å kjøra her, noko som er ei oppleving for dei 
fleste. Underteikna, med sjåfør og Amazon, fekk kasta seg 
med i siste liten, - det er alltid stas å kjøra Bøensbakken.

Turid

Onsdagstreff i Åmli
Om det er midt i den travleste feriemåneden, går  
onsdagstreffene i Åmli som vanlig, og også denne dagen 
kom det rundt 30 biler og 15 motorsykler + en fin buss! 
Treffet er nå flyttet til Åmli sentrum, til den såkalte  
stasjonsparken. Omtrent her var det jernbanestasjon da 
Treungenbanen var aktiv, fra 1913 til helt på slutten av 
sekstiåra, jeg mener den ble nedlagt i 1967. Dette er  
ikke noe dårlig erstatning for Pan Garden, parken ble  
oppgradert etter at det nye rådhuset ble bygd i 2012,  
og stasjonsbygningen ble bygdas bibliotek.

Litt ustadig vær var det også denne kvelden, men etter 
som tiden gikk stabiliserte det seg veldig, og ut på  

kvelden det ble riktig så bra. Mange kjente, både folk  
og kjøretøy, noen originale og noen ombygde, og sånn 
bør det være på et veterantreff, interessene er så  
forskjellige …

Fint at veteranfolket i de indre bygder «holder koken», 
og samles hver første onsdag i måneden gjennom hele 
sommer-sesongen. Dette bør også være en grei kveldstur 
for oss i de mer kystnære strøk. Bli enige med kjente og 
ukjente om å dra på et hyggelig besøk til Åmli!

Øyvind
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Ungdommen er med …

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.                                                             

HØSTMARKED-EKEBERG 2016
Norges største delemarked - Ekeberg Camping, Oslo, lørdag 17. september kl. 06.00–16.00

Informasjon til selgere:
INNKJØRING: Fredag 16. september kl. 16.00–23.00

Lørdag 17. september kl. 06.00–10.00
INGEN INNKJØRING etter kl. 10.00 lørdag!

UTKJØRING: Fra kl. 14.00 lørdag 17. sept.

• Veteranbil og MC delemarked
• Salg av biler og MC over 30 år
• Antikviteter
• Forhåndsregistrering av 

selgere 
• Gratis adgang for publikum
• Ingen campingmuligheter på 

p-området
• Parkering kr. 100,-
• Ingen minibank på området

Vi hører mange ganger i veteranbilklubb-sammenheng at folk klager over «forgubbing» og spør 
hvordan vi skal gjøre veteranbilhobbyen mer interessant også for dagens unge. Det viktigste der  
er vel at vi gamle og halvgamle forsøker å huske på at det som vi tenker på som bruksbiler fra  
vår egen voksne alder, er spennende gamle biler for 18-åringer.

Andreas på Rallye Tronåsen. Martin med Taunusen.

I AMK er vi så heldige at vi har en god del unge  
medlemmer. I forrige utgave av Fjærbladet skrev vi om 
Andreas Kvåle fra Eiken som 16 år gammel har restaurert 
ferdig en 1957 modell Volvo PV og fikk restaurerings- 
plakett for den på årets vårmønstring. Siden den gang  
har Andreas kjørt Rallye Tronåsen med rød L i bakruta og 
sin far i passasjersetet.

Men vi har flere unge, og vil her nevne to som begge  
aspirerer til restaureringsplakett på vårmønstringen 2017.

16 år gamle Martin Furholt fra Kristiansand holder på  
med en 1966 modell Ford Taunus 12 M TS som får en  
full gjennomgang etter flere års stillstand i garasje. Den 
tilhørte hans nå avdøde besteforeldre, Reidun og Ivar 
Furholt, som var ivrige medlemmer i AMK og som sikkert 
mange av de litt eldre medlemmer husker godt.

Taunusen var fin i utgangspunktet, men når den så har 
stått stille noen år, begynner det et lett forfall som Martin 
nå har tatt tak i. Han har allerede holdt på en stund med 
den. Og det skulle ikke forundre noen om den kommer til 
å skinne hvit og blank på neste vårmønstring!

Jørgen Nygaard fra Vennesla, som så vidt er fylt 17,   
har også AMK-medlemmer blant sine forfedre, for å si det 
slik! Han har vært i Sverige i sommer og kjøpt seg en Ford 
Escort 1,6 GL fra 1979, i den sjeldne firedørs utgaven. 

Jørgen og faren kjørte 200 mil for å hente bilen på henger, 
og arbeidet er allerede så smått begynt. Det trengtes visst 
noe sveising og ellers en generell gjennomgang, så vidt  
vi forsto.

Begge guttene har selvfølgelig mekket mopeder i  
årevis og på den måten skaffet seg en viss erfaring med 
å skru …

Vi ønsker Martin og Jørgen lykke til med prosjektene -  
og Fjærbladet vil gjerne høre om det dersom det er  
noen flere unge medlemmer med interessante prosjekter 
rundt i distriktet vårt.

Motoren har vært ute og blitt gjennomgått, og motorrommet er blitt lakkert.

Fjærbladet vil gjerne høre om det  
dersom det er flere unge medlemmer 

med interessante prosjekter  
rundt i distriktet vårt.

Martin har moped også i garasjen.

Jørgen og Escorten.

Her er det nok litt av hvert å ta fatt på!
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Nå kommer det ny matrikkel!
Det er nå fem år siden den siste matrikkelen med medlemsliste og kjøretøyliste kom ut.  
Det har vært flere spørsmål etter en ny utgave, og styret har bestemt at det skal gis ut et slikt 
hefte i år, og deretter hvert tredje år fremover.

Medlemsmatrikkelen er til enhver tid oppdatert, men man 
kan dessverre ikke si det samme om kjøretøymatrikkelen. 
Utgaven fra 2011 er naturligvis fullstendig utdatert. Nye 
kjøretøy er kjøpt inn, andre kjøretøy er solgt, og i det hele 
tatt ser det ut som at det beste er å starte helt fra bunnen.

Og da trenger vi hjelp fra medlemmene! Det er jo bare 
eieren selv som vet nøyaktig hva han eller hun har av  
kjøretøy, og dette må vi ha beskjed om. Vi ber derfor om 
at alle medlemmer i AMK sender inn informasjon om 
hva de har, så snart som mulig. En matrikkel blir ikke 
god dersom den er ufullstendig, og det er den enkeltes 
ansvar å bidra til at dette skal bli så bra som mulig. Noen 
vil kanskje lure på hva man skal med en slik matrikkel? 
Den er et viktig hjelpemiddel i mange tilfeller, for eksempel:

•  Hvis A har kjøpt seg en bil og trenger hjelp og råd  
 om noe, kan han da lett slå opp i matrikkelen (som er  
 sortert etter bilmerke, type og årgang) og finne ut at  
 B og C har akkurat maken bil, og vet da hvem han kan  
 henvende seg til med mer eller mindre relevante  
 spørsmål om bilen.
•  Når klubben får henvendelser med spørsmål om  
 spesielle biltyper, det kan være til bryllupskjøring,  
 filminnspillinger og andre ting, vil vi kunne ha en langt  
 bedre mulighet til å gi adekvate svar.
•  Mange medlemmer ønsker å lage små «merketreff»  
 eller «modelltreff» og vil da ha gode muligheter til å  
 kunne kontakte potensielle interesserte på en grei  
 måte.

Og hvilke kjøretøy er det så som skal være med i 
matrikkelen? Selvfølgelig skal alle de kjøretøyene som er 
registrert og i drift være med. I tillegg vil vi gjerne ha med 
kjøretøy som er under restaurering, eller som står i kø og 
venter på å bli restaurert. Delebiler og lignende som ikke 
forventes å bli registrert på noe tidspunkt, men bare skal 
fungere som delelager og til slutt kasseres, har ikke den 
samme interessen, i og med at hvis man har en delebil, 
har man sannsynligvis også en kjørende bil (eller en under 
restaurering) av samme merke og type.
Så da ber vi dere alle om å ta pennen eller PC’en fatt og 
foreta en lageropptelling blant kjøretøyene deres!

Det vi trenger å vite er følgende:

 
Om eieren:
Navn / Adresse og poststed / Telefon (helst mobil)
E-post hvis man har / Fødselsår (av statistiske grunner)
Om kjøretøyet:
Merke / Type (så nøyaktig som mulig)
Årsmodell / Registreringsnummer

Når det gjelder det siste punktet, registreringsnummer, 
gjelder dette selvsagt bare for kjøretøy som er registrert. 
På den måten vil vi også i matrikkelen kunne konstatere 
hvilke kjøretøy som er registrert og kjøreklare, mens de 
som ikke har registreringsnummeret oppgitt, sannsynligvis 
vil være under arbeid eller stående på lager i påvente av 
restaurering eller reparasjon.

For å holde dette ajour vil vi naturligvis også ha behov  
for oppdateringer med tanke på neste utgave av  
matrikkelen. Vi kommer derfor med jevne mellomrom til  
å minne om dette i Fjærbladet. Det vi ønsker oss er at alle 
sender oss en melding når de kjøper et nytt kjøretøy eller 
selger et gammelt, og når de registrerer et kjøretøy som 
har vært under restaurering eller bare har stått lagret.
Skal vi forsøke å få dette til sammen?

På neste side finnes et skjema. Dette kan fylles ut og  
sendes inn, enten ved å klippe det ut av bladet eller ved å 
kopiere det. Det er også mulig (og lettest) å sende inn de 
samme opplysningene som det spørres etter på  
skjemaet, på en e-post.

Vi vil svært gjerne ha ett skjema for hvert kjøretøy. Der-
som én eier sender inn flere skjema samtidig, er det ikke 
nødvendig å fylle ut alle eieropplysningene på hvert enkelt 
skjema, det er tilstrekkelig at ett av skjemaene har alle 
eieropplysninger og de andre bare har påført eiers navn. 

Skjemaer kan sendes inn i posten til: 

AMK, Veslefrikkveien 3 D, 4638 Kristiansand
eller på epostadresse: berneol@online.no

Takk for hjelpen!

MATRIKKELSKJEMA 2016 FOR AMK

EIER: 

Navn: 

Adresse: 

Postnummer/sted:

Telefon (helst mobil): 

E-postadresse (hvis tilgjengelig):

Eiers fødselsår: 

KJØRETØY:

Merke: 

Type: 

Årsmodell: 

Registreringsnummer: 

Sendes i posten til:
AMK, Veslefrikkveien 3D, 4638 Kristiansand

eller på e-post til: berneol@online.no

Denne artikkelen sto i forrige nummer av Fjærbladet. Siden så få av medlemmene har sendt inn skjemaet, tyder dette på  
at folk enten ikke leser bladet, eller ikke gidder å fylle ut skjemaet. Vi prøver igjen med friskt mot og minner samtidig om at  
dersom ikke vi får tilstrekkelig mange tilbakemeldinger, blir det ikke gitt ut noen matrikkel. Så enkelt er det!  
Og det er opp til medlemmene selv om det skal bli noe.
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Setesdalstreffet 23. juli
Treffet i Setesdal er blitt en av AMKs årvisse klassikere, og fler og fler kommer hvert år til  
Rysstadmoen denne lørdagen i juli. Dette må vel sies å være det nærmeste man kommer  

et ideelt sted for et veteranbiltreff, flatt og fint med nyslåtte jorder, plass nok, og hyggelig stemning.  
I år ble det over 200 kjøretøy, og veldig gledelig … masse motorsykler!

Velosipeden som i sin tid tilhørte lensmannen i Valle var 
også i år i sving, og en del av de modigste fikk en tur på 
denne. En komite var rundt for å kåre «dagens kjøretøy», 
en nærmest umulig oppgave med så mye vidt forskjellige 
kjøretøy, noen flotte og dyre, noen sjeldne og gamle, og 
noen med en helt spesiell historie.

De som i år fikk overrakt hver sin flotte glass-karaffel fra 
en lokal produsent fra Bygland, var en ekvipasje fra Moss 
bestående av en Am-car med campingvogn i matchende 

farger, en flott lokal Mercedes, og en herlig VW-cab fra 
Arendal (se bilder).

Treffet ble også i år avsluttet med cruising til Valle.

Takk til AMK’s dyktige folk i Setesdal for nok et trivelig 
treff, en dag helt uten stress, der folk har tid til å kose seg 
med god mat, og tid nok til en god prat!

Øyvind
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Som alltid fullt i Åseral kyrkje
Det er etter hvert blitt en mangeårig tradisjon med 
AMK-gudstjeneste i Åseral kyrkje en søndag i siste  
halvdel av juli, i kombinasjon med bygdeutstilling og 
kremmermarked. Og fra år til år er kirken like full på denne 
søndagen. De siste par årene har man begynt å sette ut 
stoler på kirkebakken også, for de som ikke får plass inne.

En del av de som er med og gjør dette til en festdag for 
oss alle, er de samme fra år til år. Presten Anders Mathias 
Larsen, organisten Reidar Skaaland, sangeren Siri Marit 
Aasland og trombonisten Espen Egeland er faste aktører. 
Og i år hadde de fått med seg Holum Mannskor!

Når man hører uttrykket mannskor, tenker i alle fall  
redaktøren på et par rekker med hvithårede herrer i 
mørk dress. Det var sånn det var… før i tiden! Men nå er 
mannskor noe helt annet – bare se på bildet av de kjekke 
guttene fra Holum! Sikkert ikke én som var over 25 år.  
Og de kunne synge også!

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på kirkebakken 
(med alt for mange gode kaker), og deretter gikk  
forsamlingen videre til alle de andre aktivitetene som  
Åseral hadde å by på denne dagen, fra kompe- og  
kakebuffet til kremmermarked. Og for ordens skyld nevner 
vi at været var riktig pent, selvsagt.

Holum Mannskor

Kakebuffet

Kirkekaffe
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Vi ønsker de nye medlemmene  
i AMK hjertelig velkommen  

i klubben! 

Thor Narvestad, Nodeland
Marco Arsulic, Kristiansand
Øyvind Henriksen, Arendal

Torkel Hagen, Finsland
Alf Georg Kvia, Vanse

Vegard Godtfredsen, Kristiansand
Kjell Øystein Kristiansen, Høvåg

Roy Karl Birkeland, Tingvatn
Herman Olsen, Kristiansand
Martin Furholt, Kristiansand

Velkommen tilbake til:
Andres Helle, Kristiansand
Kjell Owe Christensen, Evje

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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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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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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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!

Ønskes kjøpt/ 
søkes

Jeg søker etter autentisk last til 
min nybygde Ford Model-A  
Kolonialforretnings bil fra 1931.
Det jeg søker er for eksempel: 
margarinkasser, dynamittkasser, 
eplekasser, melkekasser, vin- 
kasser. Dette ønskes for å få den 
riktige stemmningen på veteran- 
biltreff og ellers hvor bilen måtte 
trille. Jeg har fått tak i noen kaffe-
sekker og lurer således om noen 
har noen ekstra Leca kuler på lur. 
Tips mottas med takk.  
Allan Fillip Solberg 90501946

Vår tur til Tronåsen
Det er nærmest blitt tradisjon for noen her i øst at er det 
løp i Tronåsen, ja da er det tur over Brokke/Suleskard, og 
slik ble det også i år! Vi startet fem biler fra vår vanlige 
startplass, Frolands Verk, i pøsende regn … 
Dagens mål var Suleskard Fjellsenter, et sted som var  
nytt for oss, og kan anbefales!

Turen gikk på fredag ned Sirdal og til Byrkjedalstunet,  
via Hunnedalen, og så gjennom Gloppedalen til Vikeså. 
Vi tok oss videre på småveier til Egersund, Jøssingfjord, 
Flekkefjord og til vår vanlige «base»… Egenes Camping.

Ralley Tronåsen blir sikkert behørig omtalt av vår redaktør, 
vi legger bare til at vi hadde bare positive erfaringer.

Også hjemturen gikk på fine småveier fra Flikka mot  
Gyland. Her kom vi etter hvert inn på vei nr. 42, som  
bortsett fra noen kilometer på nr. 9 gikk helt tilbake til  
utgangspunktet, Frolands Verk, enkelt og greit!  
En flott tur, mye fin natur, en herlig gjeng, og en vellykket 
tur over Tronåsen!

Øyvind

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

Til salgs
Vurderer å selge T-Forden min. 
Bilen er i god stand, alderen tatt i 
betraktning. Er registrert med I-702
Motoren fullstendig overhalt hos 
Sørlandets Sylinderservice for ca 
20 år siden, men er nokså lite kjørt 
etter overhalingene. Borret, nye 
stempler, ventiler og lagre. Det  
ble også byttet diverse lagre i  
gearkassa.Transmisjonsband i  
gearkassa er også byttet i senere 
tid. Motoren har selvstarter,  
behøver ikke sveives.
Tenningssystemet er som originalt 
for biltypen. Dvs. 4 coiler og start 
på batteri, men legges over på 
magnet når motoren er igang.
Bilen har en pen og grei kalesje, 
bra dekk og selges som den er.

Bud over Kr 125.000,- imøtesees.
Er du interessert, eller ønsker  
flere opplysninger, velkommen til 
en prat. Telefon 952 98 643,  
Peer Otto Holte.
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Grindaguten i Hammersmark

Rallye Tronåsen kan innimellom by på overraskelser, 
så også i år. Etter en pause på Tonstad kjørte vi i ro og 
mak videre mot Hovsherad, og da vi kom til Hammers- 
mark ble vi overrasket av en fin grind tvers over veien - 
pluss en del ivrige tilskuere med flagg og store smil.

Vi følte oss nærmest hensatt til de riktig gamle dager,  
hvor det var grinder over veien både her og der, men 
sjelden på asfaltveier! I dette tilfellet var det til og med en 
kombinert grind og ferist, og sauene svinset omkring  
i bakgrunnen.

Grindaguten sjøl, Tor Jakob Hammersmark Vatnedal, 
har sine røtter i Sirdal selv om han ikke er fast bosatt på 
stedet. Men det er klart, at når noe så gjevt som Rallye 
Tronåsen finner sted, søker man hjemover og finner frem 
den gode gamle grinda!

Og så ble grinda åpnet for hver enkelt av bilene, og i pakt 
med gamle tradisjoner fikk grindaguten naturligvis en tiøre 
for jobben (eller kanskje litt mer, det er jo dårlig med tiører 
i pengepungene for tiden).

Alle deltakerne syntes dette var veldig moro, i alle fall har 
ikke redaktøren fått noen tilbakemeldinger som antyder 
noe annet. Enkelte har beklaget at de ikke hadde penger 
og har nevnt at dette burde vært kunngjort på forhånd så 
folk var klar over det, men til det er det bare å si at selv 
ikke løpsledelsen var oppmerksom på forhånd på dette 
private initiativet. 

Bare synd at samferdselsministeren ble kjørt den korte 
løypa og gikk glipp av denne bompengeordningen,  
han er jo så glad i bommer …

Grindaguten fikk både kontanter og i tillegg naturalia,  
alt fra kulepenn til boller og brus, og var nok fornøyd med 
dagen.

Minst like fornøyd var nok organisasjonen Redd Barna, 
som fra dette initiativet fikk en ikke ubetydelig bom- 
pengesum overført til sitt arbeid. For når sannheten skal 
frem, er veteranbilfolk flest ganske rause selv når de ikke 
vet at bompengene skal gå til Redd Barna … Boller og 
brus tok nok grindaguten og hjelperne hans vare på.


