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Årskontigent kr. 400,-. Husk forfall og konto nr. for nettbank.
Formann:
Gunleik Kjestveit
Tlf: 35973858 / 951 47 901
E-mail: gunleikk@gmail.com
Nestformann
Torfinn Dale. Tlf: 911 90 595
E-mail: torfi-d@online.no
Sekretær:
Jarle Rønjom Tlf: 404 12 824
E-mail: jarle.ronjom@Hotmail.no
Kasserer:
Arild Johnsen Tlf: 922 34 204
E-mail: arild.johnsen@skien.online.no
Styremedlemmer:
Jan Arthur Pettersen
Tlf: 35 97 25 18 / 909 13 612
E-mail: j-a-p@online.no
Ulf Stuwitz Røvik -Larsen
Tlf: 91316526
E-mail: ulro@online.no
1. varamann:
Leif Ingar Liane Tlf: 907 56 419
E-mail: leifingar@byggmesterliane.no
2. varamann:
John Austad Tlf: 915 26 466
E-mail: john.austad@outlook.com
Revisor:
Asbjørn Aamaas
Knut Brekke. E-mail: knubr@online.no
Ansvarlig for medlemslister og adresser:
Jan Arthur Pettersen
Tlf: 909 13 612
E-mail: j-a-p@online.no
Vaktmester Låve/Bolig:
Sigmund Aakvik Tlf: 951 11 454
E-mail: sigaak@online.no
Utleie av lokaler:
Sigmund Aakvik Tlf: 951 11 454
E-mail: sigaak@online.no

HUSK!

Medlemsmøtene
første torsdag i hver
måned (unntatt juli).

Klubblokalet
“Låven” åpner fra kl. 18.00
– møtet begynner kl. 19.00.

Adressen er
Porsgrunnsveien 242
3736 Skien

FORMÅL: Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøy ved å ha et
aktivt klubbmiljø som kan formidle faglig rettledning og sosialt bindeledd for nye som
gamle medlemmer. Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare
kjøretøy av klassiske årganger av teknisk eller historisk interesse. Klubben skal arrangere
turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøy.

REDAKSJONENS HJØRNE
August er kommet. Morgentemperaturen er blitt lavere. Det blir tidligere mørkt.
Samtidig synes jeg det er mer fristende å kjøre veteranbil eller motorsykkel når det
er litt lavere temperatur. Altså er denne tiden flott for oss.
Vi i redaksjonskomiteen ønsker oss bilder og historier fra sommerens opplevelser på
2,3,4 eller flere hjul. Bjørn har lovet reportasje som vi gleder oss til å lese. Imidlertid
så har vi plass til flere. Vil du være så snill å sende dette til : redaksjon@gvk.no.
Det er mange som jobber for GVK for tida. Bok komiteen, Norges løp komiteen,
løpskomiteen til Grenlandsrally, kjøkkenkomiteen, styret, vaktmester og flere.
Vaflene smaker utmerket og det er godt humør både hos kjøkkengjengen og i
de andre komiteene. Flott jobba ! Det er så lurt at det er mange som drar lasset
sammen. Det er også flott at vi i Grenland kan ha et slik aktivt veteranbil miljø! Et
godt kameratskap og vennskap er også gode resultater når vi jobber sammen. Det
er plass til flere i de fleste komiteer. Det er lett å bli kjent med andre medlemmer på
den måten. Dessuten flott avkobling.
Tusen takk til Herulf Gram Dokka og Ove Mellingen i TA. Vi får lov til å trykke stoff
fra Ta og det setter vi stor pris på.

Besiktigelspersoner:
Tore Wahlstrøm
E-mail: torewahl@online.no
Tlf: 35 59 04 47 / 901 99 362

Vi ønsker velkommen til høstens klubb møter. Styret har jobbet godt for å lage
interessante kvelder. Personlig så synes jeg det også er veldig hyggelig å treffe
likesinnede. Jeg setter stor pris på å komme på møtene og andre samlinger i GVK
sin regi.

MC
Inge Holt
Tlf: 908 40 564
E-mail: ingeholt52@gmail.com

Jeg ønsker deg en flott høst.

Redaksjonen
ved Leif Hægeland

Teknisk bil:
Svein Ekornrød Tlf: 905 26 749
E-mail:sv-ekorn@online.no
Teknisk Motorsykkel:
Hans Olav Kise Tlf: 35 59 06 78 / 930 11 583
E-mail:hanskise@gmail.com

STRIPA
PONDUS

Rådgiver tysk:
Chr. Martens Tlf: 909 50 032
Rådgiver fransk:
Olav Skyllingstad Tlf: 35 51 25 19
E-mail: olavskyl@gmail.no
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FORMANNEN HAR ORDET

Rådgiver spansk:
Geir Havgar Tlf: 35 52 39 45 / 402 44 792
E-mail: geirhavgar@gmail.com

Det er sommer med solrike dager, himmelen er uten en sky.
Turistene strømmer landet, kjører gjennom bygd og by.

Tilhenger Skien:
Arne Olav Haukenes
Tlf: 35 59 67 12 / 971 68 496

Det er ferie tid med glade dager, badeliv med lek og skratt.

Kjøkken: Gunnulf Foss.
Innkjøpssjef Jan Erik Halle

Lange lyse kvelder med grilling til langt på natt. - eller

Huskomite: John Austad, Svein Stavlan,
og Sigmund Aakvik

(Mens andre kjører biler med et gammelt slitent ratt.)

Arkivar: Knut Brekke Tlf: 35 53 60 61

Mange av oss er fortsatt i feriemodus,
men utenom dette med rolige dager
og ferie har du kjørt gamle bilen i
sommer? Jeg har tidligere skrevet
og ment at veteranbilen bør og skal
brukes. For egen del har jeg deltatt på
Grenlandsrally – Sjøormløpet og ikke
minst langturen til Venersborg i Sverige
som Oddvar og Tore sto ansvarlig
for. En utrolig flott tur fra torsdag til
søndag.
Takk til dere begge for vel utført
opplegg. A- Forden gikk som ei klokke,
men jeg hadde problemer med å holde
følge når farten blei over 60 km eller litt
til. Jeg blir ei sinke i dagens trafikk.
Om et år, dvs. i juni neste år skal vi
arrangere Norgesløpet 2018 og på
bakgrunn av dette mente jeg på august
møte (3/8) at det ikke vil bli arrangert
noen felles tur til neste sommer. Vi bør
samle kreftene våre om å arrangere

Norgesløpet 2018.
Men den gang ei. Jeg blei klart og
tydelig nedstemt. Det var klar stemning
for at tur må vi ha. Så da får vi vente å
se hvem som påtar seg den oppgaven.
- Men vent lå litt. Klubben fyller 50 år i
2018 og det må selvfølgelig markeres
på en eller annen måte. Det er ikke
valgt noen festkommite ennå, men det
bør velges ganske snart. Hvorfor ikke
slå feiring av klubben 50 år sammen
med en utflukt til et eller annet sted?
Tenk litt på det. Her er det nok av
oppgaver som skal løses til neste år.
Sesongen er på ingen måte slutt. Se
kort nytt bak i Veteranvognen om de
forskjellige aktivitetene utover høsten.
Fortsatt god sommer!

Hilsen Gunleik

Gamle GRENLANDSBILDER

Redaksjonskomite:
redaksjon@gvk.no
Jan A. Pettersen
E-mail: j-a-p@online.no
Ulf Stuwitz Røvik-Larsen
E-mail: ulro@online.no
Jarle Rønjom
E-mail: jarle.ronjom@hotmail.no
Leif Hæeland
E-mail: leif.haegeland@gmail.com
Web-master:
Torfinn Dale. Tlf: 911 90 595
E-mail: torfi-d@online.no
Delesalg:
Stein Haugseter Tlf: 913 93 540
E-mail: shaugseter@yahoo.no
Geir Grøtvik
Grenlandsrally:
Per Horst Tlf: 480 75 981
E-mail: per@grenlandgolf.no
Grafisk produksjon:
Thure Trykk as, Skien Tlf: 35 90 55 90
www.thure-trykk.no

Innlegg til
mottas med takk!
UTGIVELSER I 2017:		
nr. 1 deadline 1. februar
nr. 2 deadline 1. april
nr. 3 deadline 1. juni
nr. 4 deadline 1. august
nr. 5 deadline 1. oktober
nr. 6 deadline 1. desember
Utgivelse blir ca to uker senere.

GVK-effekter:
Klubbmerke kr. 30,Jakkemerke kr. 20,Klistremerke kr. 15,Fåes kjøpt på medlemsmøtene.
Forsidefoto:

Grenges hallen eksploderte 26. juni 1969.
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Klubbnytt
NORGESLØPET 2018
Neste gang det er Norgesløp er det vår tur. Vi arrangerer i juni 2018 og det er det bare
10 måneder til. Nå vil vi vise Kulturbegrepet veteranvogn, hvem vie er og hva vi står for.
Ifølge størrelsen (>430 medlemmer) og alderen på klubben (50 år), bør dette bli et flott
arrangement.
Noen av oss har tilbakelagt minst
2 Norgesløp som observatører og
noen som deltagere. Vi har høstet
mange erfaringer som har avslørt
noen fallgruber som det er lett å
falle i. Vi har nå alle muligheter til
å lære av dette og forhåpentligvis
må vi gjøre hva vi kan for å gjøre
dette bra. Både Grimstad og
Kongsberg gjennomførte flotte
Norgesløp arrangementer og vi har
gjort erfaringer fra og som vi er

heldige å kunne bruke i vårt arbeid
mot 2018.
Nå har planleggingen av løpet
kommet godt i gang og de store
trekkene er lagt. Mange nye
klubbmedlemmer har sluttet
seg til arrangementkomiteen
med Torfinn Dale ved rattet. Vi
trenger et skremmende høyt
antall medarbeidere som deg som
medlem må forsikre komiteen om
at vi kan regne med din deltagelse.

Det er som tidligere sagt at det er
vår tur til å vise organisasjonen
for veterankjøretøy LMK en stor
takk for at vi har blitt valgt ut
og fått tilliten til å arrangere
hovedløpet i Norge i 2018. Vi skal
lage et positivt uforglemmelig
arrangement der vi skal vise
Grenland som destinasjon og
Grenland Veteranvognklubb som
verdig arrangør.
Følg med i Veteranvognen og

på medlemsmøter angående
komitemøter og engasjer deg i
de ulike komiteene. Vi har små og
større oppgaver til alle og vi er
ikke redd for at vi blir for mange
funksjonærer. Meld deg til Torfinn
og han gir deg et signal når din
innsats er ønskelig.

Jan Arthur Pettersen

Hjalp Sinnasnekker’n på TVN
Det var i 2013 byggmester Leif Ingar Liane hjalp Sinnasnekker’n på TVNorge.
Vi tilbyr tømrerarbeid fra A til Å og
komplette pakker med rørleggere,
elektrikere, murere, malere, gulvleggere,
gravere og blikkenslagere.
Vi har 30 års erfaring fra bransjen.
Teamet vårt består av 2 byggmestere
og 3 svenner.
Firmaet Byggmester Liane ble etablert i
1983 som et enkeltmannsforetak.
I 1992 ble Byggmester Liane et AS.

LEIF INGAR LIANE

A
S

Byggmester Leif Ingar Liane AS
Tlf: 907 56 419
leifingar@byggmesterliane.no

Byggmester Leif Ingar Liane er formann
i prøvenemda i tømrerfaget i Telemark,
og formann i opplæringskontoret for
byggfag i Telemark.
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Status Norgesløpet 2018
pr 01.06.2017
Vi i komiteen er i god rute med for oss det store arrangement, nemlig Norgesløpet 2018.
I oppstarts komité er følgende
personer med: Torfinn Dale, Jan
Arthur Pettersen, Ulf Stuwitz Røvik
Larssen og Per Horst. Vi har siden
oppstarten avholdt ca 10 møter,
og fra april har vi fått styrket oss
med kompetente personer i mange
komiteer, og da ser det slik ut pr
01.06.2017:
Komiteer og bemanning av disse:
(Første navn i komite er leder)
• Logistikk/ressurs: Per Horst
• Påmelding: Torfinn Dale
• Sponsor/samarbeidspartnere/
Markedsføring/IT: Leif Ingar Liane
og Jarle Rønjom.
• Løype/mål: Jan AArstad, Hege

Sondresen, Per Sondresen, Lars Tufte
• Speeker: ?
• Poster: Dag Roar Hegna, Bjørn
Granheim, Kjell Heide, Ulf,
• Parkering: Jan Arthur,
• Arrangement/Bankett:
Helge Tverdal
• Presse kontakt: Helge Tverdal
• Økonomi: Helge Tverdal
• Sikkerhetsansvarlig: Ivar Ruud og
Geir Havgar
NB: Disse komiteene trenger
mange flere til å hjelpe seg, og nå
er oppfordringen gitt til lederne
av disse å kontakte andre viktige
ressurser i GVK.
Det som er klart så langt er:

Klubbinfo
Adresseforandringer
Adresseforandringer er noe som gir
oss mye arbeid. Redaksjonskomiteen
vil ikke lenger ettersende blader
som i retur grunnet ukjent adresse.
Det betyr at vi kun retter adressen i
medlemsregisteret, og bladet som
ikke kom frem kan hentes på neste
klubbmøte.
Delelageret
Delelageret i 2 etg. På klubbhuset
er under avvikling. Tiden da vi lette
etter deler på lageret er forbi og de
fleste konsentrerer seg om å lete
etter deler på nettet. Det betyr at
mye av delene blir samlet i kasser

• GVK sitt Norgesløp 2018
avholdes:
– 15 til 17 juni -2018, d.v.s løpet
kjøres lørdag 16 juni.
• Valgt tema for løpet er: Telemark
fylke, fra tungindustri til moderne
teknologi.
• GVK arrangerer dette samme
året som klubben er 50 år, og
sist GVK arrangerte Norgesløpet
var i 1998 da klubben var 30 år.
Klubben har ca 420 medlemmer.
• Start og mål er ut fra
Skjærgården hotell & badepark i
Langesund.
• Langesund som beliggenhet gir
også gode muligheter med ferje
(Fjordline) fra både Stavanger,

og auksjoneres ut på kommende
arrangementer på klubbhuset.
Det kan skje på klubbkvelder aller
egne auksjonskvelder. Dette vil det
bli orienter om i Veteranvognen.
Kontakt Geir Grøtvik 41630937 eller
Stein Haugseter 91393540 om det
er noe du vil sikre deg før delene går
under hammeren.
Klubbhuset
Klubbhuset Har fått storskjerm
på møterommet i 2.etg. Det har
også blitt plassert en PC der som
gir oss muligheten til å vise bilder,
dokumenter eller presentasjoner.
Klubben har også fått Wi-Fi (internett)
som gjør at internett kan vises. Ta
med minnepenn eller internettadresse
om du vil dele noe med andre i

Bergen og Danmark.
• Det vil også være mulighet
til innendørs parkering med
vakthold til fornuftige priser i
Skjærgårdshallen like ved hotellet.
• Påmelding starter før nyttår 2017
• Trase blir Stathelle, Brevik,
Porsgrunn, Skien og retur til
Langesund.
• Lik fordeling alle klasser, totalt
250 startende.
• En løype for alle, ca 84 km, få
hovedveier og lite bakker.
• Alle kan parkere innendørs,
bevoktet.
• En dags løp lørdag, med
aktiviteter fredag og søndag.
• Bankett på lørdag.

klubben. Dette er en investering som
vil gagne klubben på en positiv måte.
Bokkomiteen etterlyser:
Bokkommiteen er godt igang med
arbeidet med klubbens historie som
skal utgis til klubbens 50-årsjubileum
i 2018.
I den forbindelse håper vi på din
hjelp med bilder fra de tidlige årene
fra møtene på Tora’s hytte, Frogner,
hos Brubakken, og Jorkjend, men
også fra tidlige «mekkeplasser»
.Vi ønsker også bilder fra de første
Grenlandsrally, treff / turer og andre
samlinger. Hvis noen skulle ha bilder
fra turen til Trekkfergefestivalen vil vi
gjerne låne dem.
				Ivar
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ordelaktige pri

Svendsen Eksos • Fagmessig ogser
rask utførelse
er områdets
ledende
Til
alleaktør
eierklubbene/forsikringstakere
innen reparateknisk-/maritim ansvarlig
med
LMK-forsikring/medlemmene
i LMK
og opp
håndverker,
rjukanbanen
sjoner
og2017bytting
Siden
januar
har det vært kjent at LMK har sagt
Samarbeidsavtalen
med Water
Circles Norge AS. Det har likevel vært et uavklart forhold hvor lenge avtalen fortsatt skulle
av tidsmessig.
eksos på
løpe
LMK har derfor kunnet informere forsikringstakerne i svært begrenset grad.
person og
varebiler.
stiftelsen norsk industriarbeidermuseum er det konsoliderte museet i Øst-telemark. i 2012 overtar vi ansvaret for rjukanbanen.
rjukanbanen er norges stØrste teknisk-industrielle kulturminne.

Siden januar 2017 har det
vært kjent at LMK har sagt
opp Samarbeidsavtalen med
WaterCircles Norge AS. Det har
likevel vært et uavklart forhold hvor
lenge avtalen fortsatt skulle løpe
tidsmessig. LMK har derfor kunnet
informere forsikringstakerne i svært
begrenset grad.

LMK-forsikring, fremdeles har
forsikringer på sine kjøretøy.
Oppsigelsen av samarbeidet endrer
ikke ved dette, og det er den enkelte
forsikringstaker som tegner og
avslutter eget kundeforhold.
Siden oppsigelsen har nytegninger
og fornyelser av forsikringer fortsatt
med WaterCircles Norge, og vi
oppfordrer eierklubbene i LMK til
løpende å fortsette arbeidet med
nytegninger av forsikringer.

Nå tilbyr vi også:

• Reparasjoner og service av
LMK har under hele prosessen
AC/klimaanlegg på alle typer
presisert at alle som i dag har
biler eller maskiner
• Reparasjon og vedlikehold
av tilhengere

GRATIS
SJEKK

Vil du arbeide med Norges mest unike, fredede kulturminne på
vann og land? Kunne du tenkt deg å ta vare på landets største
teknisk-industrielle kulturminne? Norsk Industriarbeidermuseum
søker Teknisk/Maritim ansvarlig til innlandsfergene Storegut og
Ammonia, og museumshåndverker til Rjukanbanen.

07.07.2017 kom WaterCircles
LMK vil følgelig søke en ny
Norge og LMK til enighet om en
samarbeidspartner for en videreføring
Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Jan-Anders
sluttdato for samarbeidet, og dette
av LMK-forsikringen, men dette
Dam-Nielsen, telefon 35 09 90 04/415 07 554.
innebærer at Samarbeidsavtalen
forholdet er fremdeles ikke avklart. Mer
Søknadsfrist : 12. oktober 2012.
løper ut 2017. At Samarbeidsavtalen
informasjon rundt dette vil komme når
Se full utlysning på www.visitvemork.com
opphører innebærer imidlertid ikke
avklaringer her har funnet sted.
at de enkelte LMK-medlemmenes
forsikringer i WaterCircles Norge
For Styret i LMK
opphører. Medlemmene vil fortsatt
Stein Christian Husby
være forsikret i WaterCircles Norge
Generalsekretær LMK
på samme måte som tidligere også
Øvre Slottsgate 2b, 0157 OSLO
etter 2017.
22 41 39 00 / 465 08 165

TIME PÅ
DAGEN!

VI SKIFTER MENS
DU VENTER!

Vår erfaring er din fortjeneste!

Vår spesialitet er deler
til amerikanske biler.

Assuransegata 8, 3915 Porsgrunn, Tlf: 35 53 41 10

bjorn@granheimbildeler.no

www.granheimbildeler.no
Bedriftsveien 42 Kjørbekk, Skien
Timebestilling: 35 50 98 50
6
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Med gammel Lada til Mongolia

Jonas Brynhildsen og Torjus Bjørnerud Norschau dro mandag 10.juli hjemmefra med denne gamle Ladaen fra 1976 for å delta i
Mongol Race fra Frankrike, gjennom 23 land, derav gjennom Mongolia.

Mandag 10. juli dro Torjus Bjørnerud Norschau (25) fra Stathelle og Jonas Brynhildsen (23)
med Stavangerfjord ut fra Langesund. De skal delta i veldedighetsrally Mongol Race. De måtte
selvfølgelig innom Slevollen og ha med det siste før de dro av gårde på dette store eventyret.
Disse to unge menn har valgt seg
ut dette noe spesielle rallyet å være
med på. Doningen de skal kjøre
med er en 76-modell Lada som på
alle måter må kalles en skikkelig
veteranbil.
– Vi syns dette så gøy ut, så vi
startet å planlegge da vi kjøpte
bilen i november i fjor, forteller
de to unge eventyrlystene.
Første går turen til England som
er samlingsstedet for Mongol
Race siden 2004, på Goodwood
i Sør- England. Søndag 16. juli
starter racet fra Frankrike.

Kreativ skjøting av takgrind med deler fra pipesettet. Hvordan dette oppfører seg i
bråbrems vil tiden vise.
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Bilracet går gjennom 23 land, deriblant
gjennom Mongolia, og ender opp i
Russland. Torjus og Jonas regner med å
bruke rundt 8 uker på rallyet, slik at de
er hjemme igjen utpå høsten, nærmere
bestemt september.
På hjemturen skal Jonas, som også skal
gjennomføres med Ladaen, blir på 7000
kilometer gjennom Russland. På hjemturen
Får han kompaniskap med faren hans for å
være med på bilturen.
Mongol Race er opprinnelig et billøp som
det ligger en veldedig tanke bak. Jonas og
Torjus har samlet sammen startkapitalen på
1000 pund som er minimumsbeløpet de må
gi for å kunne være med i racet. Det er mer
enn 340 påmeldte biler fra hele verden med
på Mongol Race.
Ladaen er langt fra ny.
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Hvordan er fasilitetene? Er hotellene
bra?
– Vi har med telt og to hengekøyer
meddeler de. Vi får se hvordan
det blir etterhvert. Er viI trygge
omgivelser skal vi telte, og hvis det
ikke ser trygt ut, tar vi inn på hotell,
sier Torjus og Jonas.
Hvis du tar deg en tur innom
guttas facebookside, er de flinke
til å oppdatere denne med bilder
og tekst med alle videverdigheter
som de opplever under veis. Løypa
er ikke en slavisk plan veikryss for
veikryss, så det er tilfeldig hvem en
ser av andre deltagere. Vi ser av
oppdateringene at de har slått følge
med en gruppe på 6 biler.

Klar for race. Mange lokale sponsorer.

Alle papirer var på forhånd
klarert men det oppleves til tider
kaotiske tilstander på enkelte

grenseoverganger. Det er tilbakelagt
adskillige kilometer da de i
skrivende stund er kommet inn i

Iran. Bilen går videre mot Mongolia.
Det er fasinerende og spennende å
følge guttas tur i ville østen.
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Bilminner (og litt båt), fra Florida 2017

Ferieminner fra en familieferie i solskinnsstaten Florida 2017. Selv om mange ikke liker å lese
om opplevelser i fjerne land, våger jeg meg innpå da vi stadig oppfordres til å skrive noen ord
i Veteranvognen om bil/mc og de opplevelser vi har hatt. Nå var ikke dette en typisk autofil tur,
heller det motsatte. Med hjelp av et par dager med monsume regn på opptil 90 millimeter på
24 timer er det lett å få til innendørs opplevelser.

GM museet i
Punta Gordia Florida
I Punta Gordia en drøy halvtime
nord for Fort Mayers på vestkysten
av Florida, ganske på landsbygda,
ligger et privat museum der GM
biler er det sentrale her i verden.
En flott samling GM biler i sin
særdeleshet med et stort overtall og
bortimot alle Corvettmodeller. Med
sine over 200 biler spesielt fra 60,
70 og noen fra 80 tallet, var dette
en imponerende samling. Spesielt
interessant var det å se de mange
kuriosa som krydret utstillingen

i et ellers kjedelig industribygg.
De fleste av bilene var privat eiet
av diverse eiere med ulik glans
og patina. Noen virkelige perler
og spesielle modeller hadde fått
hederlig plass i en ordentlig og
ryddig samling med god plass til
displayene.
På plassen var det også flere
grunner til at oppholdet ble et

besøk verdig for bilentusiaster og
spesielt GM- elskere. Museet hadde
også delebutikk med originaldeler,
GM-nips og bruktbilavdeling. Her
hadde de også avsatt plass til en
Ford Mustang. Kafeen var retroamerikansk og damene slo seg til
ro her i hele den tilmålte tiden.
Tunderstorm på utsiden hjalp til at
det ikke hastet spesielt å komme
seg ut.

10
Medlemsblad for Grenland Veteranvogn Klubb

4-2017

gjerne forhandler om million
$ kontrakter i T-skjorte og slippers.
Dette er noe som tydeligvis
kundene som normalt opplever
dress og slips som daglig antrekk,
setter pris på.

Besøk hos
”Eventyrlige Normenn”
Når en ferierer i nærheten av Fort
Mayers på vestkysten av Florida,
skader det ikke å finne ut av hvor
mye flaks en er utstyrt med. Fra
NRK serien ”Eventyrlige Normenn”

i USA, ble vi bl.a. kjent med Trond
Scau og Nils Johnsen som driver
Nor Tech båtproduksjon. Dette er i
Hi-End enden av skalaen og av aller
ypperste klassen. Fart, design og
kvalitet er nøkkelord for disse gutta
som liker et layd-back-image der de

Da jeg ramlet inn på kontoret,
som var sjokkerende lite og langt
fra prangende, ble jeg mottatt
med åpne armer av Henrik, en 3.
nordmann som jobbet der. En lang
og grundig omvisning ble ordnet i
løpet av 5 minutter, selv om de likte
et forhåndstips om besøkende. Det
var bare imponerende hva disse
gutta hadde fått til og det i alle
ledd av en ambisiøs produksjon
for et svært kresent marked. De
hadde lagt om produksjonen en
del og produserte nå stort sett
åpne ”skjærgårdsjeeper” som var

Disse gutta reiste over for til USA for 20 år siden for å se om de fikk til noe med båt. Den sommeren er ikke slutt ennå,
bokstavelig talt, og ”butikken” har en bratt kurve oppover. Når vi nå snakket med dem, så for seg et mål på 150 ansatte og en
produksjon på 100 båter i 2018.
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For de av dere som har greie på båter og ser nøye etter, ser at
her er 4 stk. Arneson drev for overflatepropeller.

sportsfisker rigget med allslags
fasiliteter og elektronisk utstyr.
Båtene var fra 35- 85 fot store og
kundene krevde at de gikk virkelig
fort. Med fra 3til 5 stk 400hk
Mercury påhengere på hekken var
flere av disse farkostene garantert
over 100 knop! Det ble også levert
innenbordsmotorer som på en 55
foter vi så som var nesten ferdig.
Den hadde 4 stk 9 liters Cummins
dieselmotorer med til sammen bort
mot 2500 hk. Et imponerende syn
det motorrommet der motorene var
lakkert hvite. Denne doningen var
bestilt av en Yath eier som skulle ha
den på tvers inne i en ”garasje” i
båten sin.

Cummins kvartett.

Slike kunder, fortalte xxx kjøpte båt
på en spesiell måte. Først sendte de
advokaten sin som gikk igjennom
alt med priser, leveringdtider
og betingelser. Deretter kom
disegnerteamet som kom med
spesifikasjoner på innredning,
farger og grafikk. Ved overlevering
kom kunden for å se om alt var som
han hadde bestilt.
Det ble spurt om hvor vi kom fra
i Norge, og de fortalte straks at
en tidlig produsert båt var solgt til
Porsgrunn og befinner seg i Brevik.
Luksusen var til å ta og føle på, men
gutta var jordnære som få. Det aller
meste på og til disse båtene ble

laget på plass, så båtene ble unike
hver og en. Ventetid på ny båt;
lang. Pris på båten; høy.
Vi ønsket gutta lykke til videre og
takket for en meget hyggelig og
inntresant omvisning. Om vi kjøpe
noe? Ja, men det ble med noen
T-skjorter.

for alle penga
Videre på ferien hadde vi en
overnatting i Fort Launderdale på
østkysten av Florida før vi skulle på
fly hjemover fra Miami.
Det var ikke vanskelig og Google
seg frem til et bilmuseum her, og
lite visse vi hva som ville møte oss
der. Kvinnfolka måtte i en spesiell
butikk og det var ikke vanskelig å få
et frikvarter.
Svoger Per Ø og jeg reiste til For
Louderdale Antique Car Museum,
og fant ut at de egentlig hadde
stengt den dagen vi fant frem til
museet, men det sto på døra at
det var bare å ringe på om det
skulle være låst. Vi så gjorde og
døra gikk opp og vi ble hjertelig
ønsket velkommen til Amerikas

12
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Det er ikke vanskelig å mene at dette
er noe av det bedre fra tidlig -30 tallet.
Her fant vi inngangen til Packard museet stengt, men ringeklokken på døren reddet dagen.

største samling av Packard biler.
En gedigen samling av prestisje
merket var meget stilig arrangert
i et tidligere salgslokale for slike
biler. Samlingen var privat der
eieren Arthur O. Stone hadde satt
frem perfekt restaurerte smykker
i denne ypperste prestisje klassen.
Museet var spesielt interessant da
det også inneholdt store samlinger
av bilrelatert rekvisita. Der var det
bla.a. mer enn 2000 sigarett og
sigarlightere, glassvaser til bil og et
enormt antall bilemblem. Biblioteket
på museet var innholdsrikt og
omfattet bøker og klubblader fra
hele verden. Vi lovet å sørge for at

også Veteranvognen en dag skulle
ha en utgave i denne samlingen.
Museet var laget slik at mange
arrangement, foredrag og
samlinger ble lagt til lokalene.
Dette visse seg å være svært
populært og var med på å holde
driften i gang. Vi nøt atmosfæren
og fotoapparatet hadde ikke
problemer med å finne motiver til
denne artikkelen. Museet anbefales
for alle bilentusiaster. Med hjelp av
været og damenes shopping sug,
kan også en familietur få plass til litt
særinteresse.
Foto og tekst Jan A. P.

Kjempesamling av mer enn 200
sigarett- og sigar lightere

Hva er dette, jo en såkalt blomsterbil
som kjørte i kortesjen i begravelse.

Dette er den siste Packard. Egentlig er det jo en Studebaker som ble
bygget for Packard. Bare detaljer skiller disse to bilene fra 1958.
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HBM AS tlf 959 43 270
adr Klyvevn. 9 – 3740 Skien
BYGG- OG
• SNEKKERTJENESTER
• MALING
- Interiør
-

Nybygg
Tilbygg
Ombygging
Restaurering
Vedlikehold
Rehabilitering

•
•
•
•
•

- Eksteriør
- Sprøyte
TAPET
TEPPER
GULVBELEGG
FLIS
VÅTROMSERTIFISERT

Traaholtveien 8,
3949 Porsgrunn

Vi har bilproduktene
som proffene bruker!

LEK, LÆRING OG OPPLEVELSER

ET
NYÅPN ER OG
SENT
VITEN TSMUSEUM
R
SJØFA RSGRUNN!
I PO

Vi har historiske og tekniske
installasjoner og utstillinger!
Besøk DuVerden i Tollbugata 23, Porsgrunn

Rødmyrsvingen 53 - 3740 Skien
Tlf 415 34 700 - www.cchristoffersen.no

For mer info og program se våre nettsider:

www.du-verden.no

- Kromming er en tillitssak!
GromKrom tilbyr forkromming og fornikling av stål, pottmetall
og aluminium. Vi utbedrer også skader og bulker.
Ta kontakt med oss i dag på tlf: 909 10 198
www.gromkrom.no

PORSGRUNNSVN. 304 - 3736 SKIEN

Tlf. 35 91 35 00

Vakt: 952 87 000

www.rorleggern.no

Husker du
leddbussene?
J

eg så i Aftenposten nylig at
kollektivtrafikken i indre by i
Oslo skal få hele 110 leddbusser
– derav 75 helt nye. Og samtlige
busser vil bruke 100 prosent
fornybart drivstoff.

DET SETTER minnene i sving
hos meg. 1964 var et stort år for
BO-bussene i Grenland. Da kunne
de nemlig ta i bruk Nordens første
leddbuss. Den gikk mellom Skien
og Langesund. Ytterligere tre
leddbusser ble levert til BO-bussene
årene etter. I mange år var de gule
leddbussene et trofast innslag på
veiene mellom Skien og Langesund.
Først i 1983 ble siste tur avviklet. I
alt ble det produsert 10 leddbusser
for rutetrafikk her i landet – fire
rullet på veiene i Grenland.

ALLEREDE I 1908 kom de første
bussene i rutetrafikk her i landet.

Men det var først på 1920-tallet at
bussene begynte å likne på busser!
I Skien ble den første bussen bygd i
1923 hos Bjørge Karosseri A/S. Men
de første spede bussene hadde
allerede i 1910 kommet rute
mellom Skien og Ulefoss. Til Siljan
begynte bussene å gå i 1917, og
Skotfoss fikk bussforbindelse med
Skien i 1923.

NÅ SKJØT busstrafikken virkelig
fart. I Skien var det for eksempel i
1935 kommet hele 39 ruter – og
det krevde bruk av 60 busser!
Gründere så tidlig potensial i
busstrafikk. Så tidlig som i 1924 ble
«Bilruten Skien-Porsgrund» satt i
gang.

DET SKULLE vise seg at det slett
ikke var noen dum idé’ å starte
bilrute mellom Skien og Porsgrunn.
I 1928 etablerte nemlig Norsk
Hydro seg på Herøya. I takt med

de raske utvidelse der, økte også
antall busstransporter av både
funksjonærer og arbeidere. På
1960-tallet var det litt av et skue
når tusenvis av Hydro-arbeidere
strømmet ut porten til de mange
ventende bussene som brakte folk
både hit og dit i hele Grenland.
Etter hvert som folk fikk bedre
råd og kjøpetillatelse for biler ble
opphevet, gikk antall Hydro-busser
på Herøya raskt tilbake.

TILBAKE TIL Nordens første
leddbuss som kom til Grenland
i 1964. Det hadde seg så at jeg
jobbet som helgeavløser som
billettør på BO-bussene det året.
Når leddbussen kom var det
selvsagt stas og rift om å få jobbe
der. Den hadde 70 sitteplasser og
39 ståplasser.

BO-BUSSENE hadde den gangen
mange svært dyktige sjåfører. Før
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jeg begynte som billettør, var min
eneste kontakt med bussjåførene
store doser med kjeft når vi
guttunger på Heistad vinterstid
hang etter bussen. Selvsagt var det
farlig, men det tenkte vi lite på. Når
bussen stoppet var det om å gjøre å
stikke vekk raskest mulig.

I BREVIK sentrum er det noe
som heter Dahlins hjørne. Denne
S-svingen var vanskelig nok å
mestre med vanlig buss. Men de
dyktige sjåførene tok utfordringen
og kom seg gjennom svingen –
noen ganger med litt rygging her
og der!

DET VAR litt av en jobb å være
billettør på leddbussen. Særlig på
dager som 17. mai, Breviksdagene,
Stathelledagene og Heistaddagene.
Da var det stuvende fullt. Ekstra ille
var det når russen kom brautende
inn. Vi billettører brukte fløyte til

å gi sjåførene klarsignal for å kjøre
videre. Det merket selvsagt russen
seg. Mange ganger hørtes det ut
som om nesten hele bussen hadde
fløyter. De stakkars sjåførene torde
nesten ikke kjøre. Men vi billettører
fant på noe lurt: Vi hadde hvite
lommetørkler som vi vinket ut døra
med som klarsignal.

Å SITTE i buss-leddet var for
mange en morsom opplevelse
– men kunne også være det
motsatte! En gang kom det på ei
stilig dame som bar en liten kurv
der det satt en liten hund. Jeg var
på vei fram i bussen da sjåføren
plutselig måtte bråbremse. Da ravet
jeg bakover og det føltes som om
jeg aldri skulle få stoppet. Plutselig
hørte jeg en rekke ynkelige pip og
deretter en knasende lyd da jeg
deiset ned på fanget til damen!
Hundekurven så nå ut som en
del av opptenningsved for peis!

En skjelvende hund tittet etter
hvert fram fra under et sete. Jeg
unnskyldte meg som best jeg
kunne. Men damen var lynende
forbanna. Hun skulle kontakte
busselskapet – noe hun også gjorde
til gangs. Jeg måtte betale for
ødelagt kurv.

DEN FØRSTE leddbussen var i
trafikk fra 1964 og helt fram til
1982/83. Den beholdt skiltene til
1986, og var en tid disponert av
Grenland Veteranklubb. I 1986 ble
den overtatt av Lokattrafikkhistorisk
Forening (LTF). Bussen har imidlertid
vært utsatt for mye hærverk og har
ikke vært på veien siden 1993. Den
er likevel i noenlunde bra stand,
og venter bare på at ressursene til
en skikkelig istandsettelse av dette
klenodiet skal komme.

Av Herulf Gram Dokka
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TRELAST
BYGGEVARER
JERNVARER
KJØKKEN

CARLSEN FRITZØE SKIEN, Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien, Tlf. 35 50 31 50,
Åpent: 7-18 (9-15), www.carlsenfritzoe.no
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TIL SALGS
• 1 stk 1600 ccm motor med gearkasse til salgs.
• 1 stk fabrikk NY Ford Anglia 990 ccm motor.
• Mye deler til Anglia

• 1 grill til Ford Cortina
• Deler til T-Ford, bl.a. nye dekk, hjul, overhalt
motor m.m.

KONTAKT
Steinar Hødal på telefon 908 64 350

Grøftefunn
publisert på
Facebooksiden vår!
24
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WILLYS OVERLAND WHIPPET 1930-MODELL
VURDERES SOLGT!
TELEMARKS KOSELIGSTE VETERANBIL
Dette er en meget sjelden bil i dag, men det gikk noen
av denne typen i Norge på begynnelsen av 30tallet. Bilen
er solgt ny i Norge til en dame på Hamar. Full dokumentasjon fra ny. Restaurert 1988-90. Bilen er påkostet i
2016 og er klar til bruk. Dette er siste året med tre-eiker.
Girkasse er byttet, men original kasse følger med, samt
diverse deler.
Bilen er kjent fra forestillingen ”Smuglerne”under teaterfestivalen i Porsgrunn hvor den var med i originalforestillingen, og 20 år etter i jubileumsforestillingen. Den er
også omtalt i boken ”med lidenskap for veteranene”

Prisantydning
kr. 150.000,-

Prisen kan diskuteres, kom med bud, men kan også være
være interessert i å bytte. Trans Am, Camaro, Mustang,
Boble Cabriolet eller noe annet gøy, helst kabriolet.
Kom med forslag!

KONTAKT
Jarle på tlf: 404 12 824 eller epost: jarle.ronjom@hotmail.no
Enkelt og givende
Gjennom Grasrotandelen fikk norske lag og foreninger nesten 450 millioner kroner i 2016. Halvparten av de som spiller hos
Norsk Tipping, har ennå ikke knyttet seg til noen grasrotmottaker. Muligheten for å gi enda mer tilbake til lokale foreninger og
idretten er stor.

Gode grunner
Du kan selv velge hvilket lag eller forening som får din støtte. Det fungerer slik at dersom du spiller Lotto for 100 kroner, gir
du fem kroner til din grasrotmottaker! Det betyr veldig mye for mottakerne!
Å være grasrotgiver går ikke utover din innsats, premie eller vinnersjanser. Blant grasrotmottakerne finner du blant annet
Grenland Veteranvognklubb som trener din støtte så vi kan bli en enda bedre kulturbærer i tiden fremover. Oppgi Grenland
Veteranvognklubb neste gang du tipper. Takk!

GRENLAND VETERANVOGN KLUBB
	
  
	
  

Org.nr: 984 032 226
Porsgrunnsvegen 242
3736 SKIEN

Grasrotandelen	
  til	
  Grenland	
  
Veteranvogn	
  
Klubb	
  
Medlemsblad
for Grenland Veteranvogn
Klubb
4-2017

Antall spillere: 47
Generert i 2016 er Kr.: 19.211,-.
Generert siden vi startet er Kr.: 107.419,-.
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Gamle

GRENLANDSBILDER

29
4-2017

Medlemsblad for Grenland Veteranvogn Klubb

Gamle
Grenland Auto i Porsgrunn 1969.

GRENLANDSBILDER

Uten dato.
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SKIEN BILRESTAURERING
TORSTEIN JOHANNESSEN

GAMLE SKOTFOSS BRUK
3720 SKOTFOSS

KORT NYTT…
Landsrådet for historiske kjøretøy LMK har sagt
opp avtalen med forsikringsskapet Water Cirkles. Se
orientering inne i bladet.

NORGESLØPKOMITEEN I GVK har også en orientering
og en oppfordring under klubbnytt.

trengerlagerfører!
fortsatt ditt bidrag.
Undersøk her først hvis du trenger noe somBokkomiteen
disse firmaene
Send det til redaksjon@GVK.no.
Cars & Coffee er hver tirsdag ved Anders Vangens
plass ved Ælvespeilet. Uformell dekksparking arrangert av
Grenland Motorunion. Møt opp mellom 1800 og 2100.
Det er plass til flere fra GVK.

Alle typer reparasjoner
av eldre kjøretøy.
Ring for avtale,
telefon 90 19 19 29

Sør & Sør a.s
VANN - VARME - SANITÆR
Mælagata 22, 3716 Skien
Telefon: 35 52 76 07 Telefaks: 35 52 98 19

Vi tilbyr:
- Planlegging av ditt bad
- Høy kvalitet til fornuftige priser
- 100% service
I vår forretning tilbyr vi:
- Porselensutstyr og armatur
- Baderomsinnredning
- Dusjkabinett
- Baderomsutstyr
...og mye mer til
konkuransedyktige priser!

Markedsdag. Sted: Hedrum Bygdetun, Kvelde. Kl.
10.00 – 16.00 27.august. Kontakt: Jan Tore Andersen,
tlf. 984 92 834 eller e-post: saab92@online.no
Drangedal Bygdetun arrangeres det høsttur til 3.sept.
Felles avreise fra Vold kl 1100.
Goodwood Revivel 8. september til 17. september .
Opplev historisk racing på nært hold. Kan anbefales av de
som har vært der.
Ekebergmarkedet 16.september. Mer info: www.
veteranvogn.no eller e-post: nvk@veteranvogn.no
Classic Car Show arrangeres for tredje gang 16-17
september 2017 i Trondheim Spektrum. Vårt mål er å
skape en årviss tradisjon som setter Trondheim på kartet.
Slevollen, Traaholtveien 8, 3949 Porsgrunn har
høsttreff 23. september. Se annonse.
Veterandager i Lunde 30.september. Se egen annonse.
Temaer på GVK’s møter utover høsten blir nå
jobbet med. Kom med dine ønsker og eventuelt
kontaktpersoner.
Septembermøte: Tina Hallre har kjørt Rally Monte
Carlo historisk i en årrekke og kommer til GVK for å
fortelle og vise film. VW boble, Porsche 911 og Renault
Alpine har vært bilene Tina har vært med i.

Medlem i Norges
største rørleggerkjede
www.bademiljo.no

Vi forbeholder oss muligheten for at det kan bli forandring i programmet.
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FINNSNES,
ØY (ÅKRA),
LEN, MO I
ER, STORD,

Frist for stoff til neste utgave er 24. august 2012

Frist for stoff til neste utgave er 1. oktober 2017

Hvorfor
1299,- betale mer?

Det er hverdagen som teller
Best i test!

enkle å forstå.
Instruksjoner som er
bilen for å få
te
flyt
å
e
Vi trengte ikk
– bra!
ne
ge
på kjettin
14
Teknikens värld #3, 20

Behold
radiosignalene!

I 20 år har Verdensdagen for psykisk helse vært med å bekjempe fordommer og skape
ed stolthet si:
åpenhet rundt psykisk helse i Norge og resten av verden.EOg
B mmed
l-MviTkan
Verdensdagen virker!
ydrauliske

8999,-

h
skivebremser

Tekst: Rikke Philippi

Snøkjettinger, 2 stk.
Gjennom hundrevis
av firkantprofil,
arrangementer
i
Av kjedeledd med
3,7 mm.
uten at bilen behøver
å flyttes.
by og bygd Monteres
er Verdensdagen
med
på å
Automatisk låsing av strammeanordning.
skape større åpenhet
TÜV-godkjent.og gode liv.
Art.
VerdensdagenDekkdim.
forx 365
psykisk
210/55
37-124 helse er en
x gjelder
14 37-125åpenhetsarbeispydspiss når225/55
det
225/60 x 15 37-126
37-127 av mennesdet. Hvert år 245/40
deltarx 18titusenvis
ker landet over på arrangementer i regi av
Verdensdagen. Dette takket være de flere
DAB+-adapter
tusen frivillige
markeringene
Gir enkeltsom
tilgangskaper
til DAB/DAB+-kanaler
via FM-signaler til bilens eksisterende
stereo. iAdapteren
har
AUX-utgang og
handsfreefunksjon
via Bluetooth.
fra Lindesnes
sør
til
Nordkapp
i
nord.
Vi
43-346
er ikke bare landets største dugnadsaksjon innen psykisk helse. Vi er en av Norges største folkehelsekampanjer.

raktisk
P249,og solid!

God lyd!549,-

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Utsolgte og forsinkede varer kan forekomme. Prisene er gjeldene for katalog 137.

199,-

El-sykkel
MTB
27,5" 7 gir
Veien videre
for
Verdensdagen
Sikkerhetssett
til bilmed forsterket aluminiumsramme. Dempet gaffel med låsefunksjon, og effektive skivebremser. Sykkelcomputer med LCD-display, viser
El-sykkel
av mountainbikemodell
Inneholder
varseltrekant,
Artikkelen
”Verdensdagen
for psykisk
OG MEG: god
Vi må
dele
våreogerfaringer
om hva
hverdagslivet.
blant annet
hastighet, distanse, akkumulert
distanse og tid.DEG
Lave driftskostnader,
ytelse
og enkel
velprøvd teknologi.
36 V /som
250 Wskaper
elmotor det
med gode
ni assistentstillinger,
startkabler
16 mm²,
slepetau,
Starthjelp, 12 V, 400 A
og 8,8 Ah
batteri. Maks.
25 km/t,
30–60 km rekkevidde.
(Foto: Colourbox).
helse gjennom
20 år”
(side
16)
viser at
refleksvest
og arbeidshansker.
Starthjelp med kraftige kabler og batteriklemmer.
27-1452
er CE- og E-merket.
Startstrøm 400 A (maks), 250 A (nom).
dette arbeidetProduktene
har vært
viktig. Måten Ver37-762
37-906
densdagen når ut til hele landet på, og
av livets små og store begivenheter, på
Deg og meg
bidrar lokalt og nasjonalt til å skape forgodt og vondt. Årets tema ”Vær med!
Halvparten av oss vil rammes av psykisk
!
st 6
ningka handståelse, aksept og stolthet er unik. PsySpre kunnskap og snakk
sykdom i løpet av livet, i følge tall fra
Tersammen”
ennom.
kisk uhelse koster det norske samfunnet
ler om det vi kan gjøre i hverdagen
for åikke gj
Folkehelseinstituttet.
For noen år siden
Robust, tyven kom
15
20
60-70 milliarder kroner i året.
få, og opprettholde en god psykisk
var det en informasjonskampanje som
, mai
VGhelse.
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ALTA, ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, DROTNINGSVIK, DRØBAK, EGERSUND, ELVERUM, FAUSKE,
FINNSNES,
FOLLO
(SOFIEMYR),
FREDRIKSTAD,
HADELAND,
HARSTAD,
HAUGESUND,
HELL, ELVERUM,
HØNEFOSS,
JESSHEIM,
ALTA,
ARENDAL,
ASKIM,
BODØ, BRYNE,
BÆRUM, FØRDE,
BERGENGJØVIK,
SANDSLI,GOL,
BERGEN
ÅSANE, HAMAR,
DROTNINGSVIK,
DRØBAK,
EGERSUND,
FAUSKE,
KARMØY
(ÅKRA),
KONGSBERG,
KONGSVINGER,
KRISTIANSAND,
KRISTIANSUND,
LADE, LARVIK,
LIER, LILLEHAMMER,
LYNGDAL,
MALVIK,
FINNSNES,
FOLLOKIRKENES,
(SOFIEMYR),
FREDRIKSTAD,
FØRDE, GJØVIK,
GOL, HADELAND,
HAMAR, HARSTAD,
HAUGESUND,
HELL, HØNEFOSS,
JESSHEIM,
MO I RANA,
MOLDE,KONGSVINGER,
MOSJØEN, MOSS,
NAMSOS, NARVIK,
OSLO, SANDEFJORD,
SANDNES,
SARPSBORG,LYNGDAL,
SKIEN, SKJETTEN,
KARMØYMJØNDALEN,
(ÅKRA), KIRKENES,
KONGSBERG,
KRISTIANSAND,
KRISTIANSUND,
LADE, LARVIK,
LIER, LILLEHAMMER,
SOGNDAL,
STEINKJER,
STORD, TROMSØ,
TØNSBERG,
ULSTEINVIK,
VALDRES,
VOSS, ÅLESUND
MALVIK, MJØNDALEN,Påmelding
MO I RANA,
MOLDE,
MOSJØEN,
MOSS, NAMSOS,
NARVIK,TRONDHEIM,
OSLO, SANDEFJORD,
SANDNES,
SARPSBORG,
SKIEN,
finner
du

på nett!

SKJETTEN, SOGNDAL, på
STEINKJER,
STORD, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, VOSS, ÅLESUND
www.biltema.no.
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