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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

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

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

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

Rådgiver tysk:
Chr. Martens Tlf: 909 50 032

Rådgiver fransk:
Olav Skyllingstad Tlf: 35 51 25 19
E-mail: olavskyl@gmail.no

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.

Årskontigent kr. 400,-. Husk forfall og konto nr. for nettbank.

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

STRIPA

Redaksjonen
ved Jan A. Pettersen

PONDUS

REDAKSJONENS HJØRNE

Grenlandsrallyet 2017 er historie, og for en suksess det ble. Strålende vær og 
en Brekkepark i sin fineste blomstring var en flott ramme på arrangementet. 
Redaksjonen la merke til at fotoapparatene ble flittig brukt. Det gleder vi oss til å 
se. Send bilder og tekst til redaksjon@gvk.no, og vi rydder plass til din reppotasje 
om det skulle være fra Grenlandsrallyet eller et annet arrangement du er med på i 
sommer eller høst. Redaksjonen er også interessert i å få tips om klubbmedlemmer 
som vi kan besøke. Det er mange grunner til at vi vil ha reportasje nettopp hos deg. 
Du kan være til inspirasjon til andre, ha verdifulle tips å dele eller du er rett og slett 
stolt av prosjektet ditt. Vi har alt for få artikler av tohjulinger som du må hjelpe oss 
å få rettet på. 

Vi ønsker alle en god fotojakt!

Valebøruta med Karl Bunkholt ved rattet. 

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

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

Kjøkken: Gunnulf Foss. 
Innkjøpssjef Jan Erik Halle 

Huskomite: John Austad, Svein Stavlan,  
og Sigmund Aakvik

Arkivar: Knut Brekke Tlf: 35 53 60 61

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:  Eier Jarl Vidar Berge

FORMANNEN HAR ORDET
Vi har for kort tid siden arrangert 
”Vårens vakres eventyr” i litt skiftende 
maisol uten nedbør. Jeg snakker 
selvfølgelig om vårt GVK rally. Det 
var 157 startende om jeg ikke er 
feil informert. Igjen takk til Per og 
løpskomiteen med postmannskaper. 
Som vanlig hadde de gjort en meget bra 
jobb og lagt alt til rette. En stor takk til 
de ansvarlige for Brekkeparken som lar 
oss bruke parken som målgang for våre 
GVK rally. Igjen var det mye besøkende 
i parken. I år var det ny innkjøring til 
parken gjennom hovedporten fra Hans 
Hougens gate. Noe jeg syntes var helt 
topp. En alle tiders dag.
Jeg har tidligere tatt til ordet for å 
bruke vinter halvåret til klargjøring av 
veteranbilen eller MC, for neste sesong, 
dersom noe må rettes opp eller fikses 
på. Ikke vent til etter påske. Da kan 
tida fort bli knapp. Som mange av 
dere kanskje husker fikk jeg stopp med 
A-Forden i fjor i august på hjemveien 
fra Tronåsen noen km. fra Åmli. Etter å 
ha fått bilen hjem og syntes jeg at jeg 
hadde all verdens tid til å finne feilen. 
Det var ingen hast. Og selvfølgelig, 
først etter påske kom jeg i gang med 
feilsøkingen.
 Med god hjelp ble feilen fort lokalisert 
til coilen. Ny coil ble montert, men det 
hjelper så lite når en klarer å bytte om 
to pluggledninger etter å ha byttet til ny 
fordeler (lånt). Motoren hadde aldeles 
ingen god gange. Hvor var feilen? 

Til nå har jeg har 
kjørt Forden hver 
sommer i over 
20 år uten noe 
som helst tull og 
hadde tydelig 
vis under tiden 
glemt en del av 
min barnelærdom når det gjelder 
motorer. Jeg lar bilen stå og dukker 
på nytt ned i problemet noen dager 
senere. Etter en telefon til en som 
mener seg motorkyndig oppgående 
skal tenningsrekkefølge på en 4 sylinder 
motor vanligvis være 1-3-4-2. Beklagelig 
vis gjelder dette ikke en A-Ford. Den 
skal være 1-2-4-3. Dette fant jeg først 
ut av etter å ha fintlest i div. bøker om 
A-Ford. Og igjen er det liv i ”gamla” 
som min kone kaller A-Forden med 
stor kjærlighet. Jeg går sommeren lyst i 
møte.
Forøvrig fikk jeg nylig et godt råd 
for i finne ut av tenningsrekkefølgen 
på en ukjent motor. Putt toalett 
papir i plugg hullene og sveiv på 
motoren. Da vil papiret blåse ut etter 
hvert som stemplene kommer på 
topp. Meget enkelt. Dermed har du 
tenningsrekkefølga. Ja, ja en lærer så 
lenge en lever sier jeg. Det er den tiden 
du har å gjøre på var det en som sa.
Jeg ønsker dere alle en god sommer og 
mange veteranturer. 

Hilsen Gunleik

GRENLANDSBILDERGamle
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Referat medlemsmøte i GVK 04.05.17
Møtet ble startet i Autostradas butikk rett over vegen for klubbhuset hvor Gisle Valen ønsket 
velkommen til ca. 80 medlemmer. Han fortalte om historien til Autostrada og svarte villig på 
spørsmål. Han serverte mineralvann og noe å bite i mens vi så på bilene som var utstilt. Det 
var et annerledes og flott møte før vi gikk tilbake til klubbmøte for de faste postene.

Formann Gunleik ba om 1 minutts 
stillhet for vårt medlem Tore Eivind 
Halvorsen. Ca. 60 medlemmer 
ble igjen på klubbhuset.Referatet 
fra sist møte ble ikke lest for å få 
bedre tid.

Diverse:
• Ivar og Jan Arthur informerte om 
LMKs landsmøte. Det hadde vært 
et maraton med mange saker. Ivar 
skriver et kortfattet referat i bladet.
• Ivar benyttet sjansen til å fortelle 
om drivstoffslanger til etanolholdig 
drivstoff. Slangene må være merket 
med R 7-10.
• Per Horst informerte om 

Grenlandsrally. Komiteen mangler 
fremdeles 3 til 4 personer til kiosk 
og hjelp på Biltema. De trenger 
også et telt. Dette ordner Slevollen. 
Betalingsterminalen er bestilt.
• Ekebergmarkedet er 6 mai. 
• Frednes Sykehjem ønsker besøk. 
Formann foreslo 31 mai. Han 
trenger noen biler til å kjøre.
• Seljordmarkedet er 19 og 20 
mai.

Nye medlemmer: 
• Knut Bjørntvedt med Jaguar XJ 
1974. VELKOMMEN!!!!!!
Medlemmenes 5 minutter:
• Geir Danielsen etterlyste 12 

toms hjul til båthenger.
• Per Horst har Volvo 142 til salgs.
• Sekretær fortalte om 
Markedsdag på Skotfoss. Vi ønsker 
noen kjøretøy i noen timer. Møt 
opp fra kl. 1000.
• Sekretær leste opp en lapp med 
en 1929 Hudson til salgs. 
• Harald Helgesen hadde en 
Fordson Dexta 1973 til salgs med 
masse utstyr til kr. 19000,-
• Geir Havgar fortalte om han og 
sønnens prosjekt om en VW bus.
• Stein Kunne fortelle om at 
Goberg fortsetter med å selge 98 
oktan bensin.
• Kasserer Arild fortalte at litt 

over 50 medlemmer har fremdeles 
ikke betalt kontingenten. De har 
muligheten nå, snart kommer 
faktura med purregebyr.
• Bjørn Rasmussen fortalte om en 
Nissan Cherry 1986 modell
• Aarhus fortalte om 
kjempeservice ved Vintage Wheels 
i Sandefjord. Anbefales.
Etter trekning hevet formann 
møtet.

Referent: Jarle

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.

Byggmester Leif Ingar Liane er formann 
i prøvenemda i tømrerfaget i Telemark, 
og formann i opplæringskontoret for 
byggfag i Telemark.

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

Hjalp Sinnasnekker’n på TVN
Det var i 2013 byggmester Leif Ingar Liane hjalp Sinnasnekker’n på TVNorge. 

LEIF INGAR LIANE A S
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Vel overstått Landsmøte 2017 
- nytt styre i LMK
Landsmøtet 2017 ble tradisjonen tro avholdt på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen 
22. april 2017. Landsmøtet forløp bra, men dessverre trakk møtet ut i tid til fortrengsel for en 
del av de inviterte foredragsholderne tiltenkt etter Landsmøtets slutt. Det var likevel et godt 
møte hvor en rekke viktige avklaringer fant sted knyttet til videre veivalg for LMK.

Det fant sted også utskiftinger av 
Styret, men dette var i tråd med 
Valgkomitèens innstilling. Bjørn G. 
Johannesen har tatt over som ny 
styreleder i LMK etter avtroppende 
styreleder Bjørn A. Hvaleby. Leif M. 
Skare og Merethe Larsen gikk også 
ut av styret. Det nye styret i LMK 
består av følgende:
Bjørn G. Johannesen, styreleder
Geir Iversen, Nestleder
Per Ramsøskar, styremedlem
Torbjørn Evanger, styremedlem
Henry A. Vangseng, styremedlem
Øyvind Wiksaas, styremedlem

LMK vil derfor takke de avgåtte 
styremedlemmer for innsatsen og 
samtidig ønske det nye styret lykke 
til videre med arbeidet for LMK.
Den offisielle rapporten fra 
landsmøte er ikke kommet ut enda, 
GVK representanter Vidar Ruud 
og Jan A. Pettersen kan her tiføye 
følende;
Som nevnt over ble møtet i lengste 
laget. Det var mange og vanskelige 
saker denne gangen så tiden 
strakk ikke til. Organiseringen av et 
slikt møte ble ikke hva det kunne 
blitt om vi hadde hatt to dager 

som vi burde hatt. Det var mange 
gode og velformulerte innlegg. 
Dette er saker som angår de fleste 
av i hobbyen og meste av dette 
arbeidet blir drevet på frivillig basis.
Av saker som opptok oss bør 
nevnes; Drivstoffpolitikken 
og innblanding ev Etanol og 
problemene dette skaper for våre 
kjøretøy.
    
LMK forsikringsordning og det 
problemet som er oppstått. Se kort 
orientering under Klubbnytt.
Arbeidsplan for LMK i 2017 

med mange fine innspill fra 
eierklubbene.’
    
International charter fra FIVA som 
skal gjøres tilgjengelig på Norsk 
(oversatt av Ivar Ruud)
Forslag fra GVK om hevelse av 
kontingenten (er nå 15 kroner) så 
LMK har større arbeidsrom for det 
de jobber med. Forslaget nedstemt 
på Landsmøtet, men kommer opp 
igjen til neste år.
GVK kommer til å stille med 
en kandidat til styret på neste 
landsmøte.

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 

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 

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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Grasrotandelen	  til	  Grenland	  Veteranvogn	  Klubb	  

På	  budsjettet	  for	  2015	  har	  kassereren	  satt	  opp	  15000,-‐	  kroner	  fra	  Grasrotandelen	  Norsk	  
Tipping.	  Ønsket	  er	  jo	  at	  han	  skal	  ta	  skikkelig	  feil,	  og	  at	  beløpet	  blir	  langt	  høyere.	  Vi	  ser	  at	  
utviklingen	  er	  forsiktig	  stigende	  og	  at	  vi	  har	  fått	  med	  5	  nye	  spillere	  siden	  sist.	  Det	  er	  meget	  
bra,	  men	  vi	  sikter	  høyere.	  Vi	  har	  snart	  10%	  av	  medlemmene	  med	  som	  bidragsytere	  igjennom	  
Grasrotandelen	  uten	  at	  det	  koster	  dem	  1	  krone.	  Det	  må	  en	  si	  er	  en	  god	  deal.	  La	  oss	  ta	  et	  tak	  
utover	  i	  2015	  og	  sjekke	  om	  vi	  har	  registrert	  kortet	  som	  bidragsyter	  i	  Grasrotandelen	  neste	  
gang	  vi	  tipper.	  Det	  er	  veldig	  enkelt.	  Du	  bare	  opplyser	  at	  din	  andel	  skal	  gå	  til	  GRENLAND	  
VETERANVOGN	  KLUBB.	  Vårt	  ambisiøse	  mål	  for	  2015	  er	  100	  spillere!	  

Takker	  for	  ditt	  bidrag.	  

Org.nr: 984 032 226
Porsgrunnsvegen 242
3736 SKIEN

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

GRENLAND VETERANVOGN KLUBB
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SKIEN BILRESTAURERING
TORSTEIN JOHANNESSEN

GAMLE SKOTFOSS BRUK
3720 SKOTFOSS

Svendsen Eksos
er områdets
ledende aktør
innen repara-
sjoner og bytting
av eksos på
person og
varebiler.

Bedriftsveien 42 Kjørbekk, Skien
Timebestilling: 35 50 98 50

GRATIS
SJEKK

MER ENN BARE EKSOS!

Nå tilbyr vi også:
• Reparasjoner og service av

AC/klimaanlegg på alle typer
biler eller maskiner

• Reparasjon og vedlikehold
av tilhengere

TIME PÅ
DAGEN!

VI SKIFTER MENS 
DU VENTER!

• Fordelaktige priser
• Fagmessig og
rask utførelse

Vår erfaring er din fortjeneste! 
Vår spesialitet er deler 
til amerikanske biler.

bjorn@granheimbildeler.no
www.granheimbildeler.no

teknisk-/maritim ansvarlig 
og håndverker, rjukanbanen

stiftelsen norsk industriarbeidermuseum er det konsoliderte mu-
seet i Øst-telemark.  i 2012 overtar vi ansvaret for rjukanbanen. 
rjukanbanen er norges stØrste teknisk-industrielle kulturminne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Jan-Anders 
Dam-Nielsen, telefon 35 09 90 04/415 07 554.

Søknadsfrist : 12. oktober 2012. 
Se full utlysning på www.visitvemork.com

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.

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

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!
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HBM AS tlf 959 43 270
adr Klyvevn. 9 – 3740 Skien

• BYGG- OG 
 SNEKKERTJENESTER
 - Nybygg
 - Tilbygg
 - Ombygging
 - Restaurering
 - Vedlikehold
 - Rehabilitering

• MALING
 - Interiør
 - Eksteriør
 - Sprøyte
• TAPET
• TEPPER
• GULVBELEGG
• FLIS
• VÅTROMSERTIFISERT

1515

Reparasjon av alle bilmerker
Bred erfaring med 

Nissan person – varebiler
Steinar Granengs  Bilverksted A/S

Porsgrunnsveien 188
Nenset 3736 Skien

Tlf: 35 59 45 00
                                                                    

AUTORISERT BILVERKSTED     
OPPRETTERVERKSTED

Jeg

fiksa radiatoren

hos:

Rødmyrlia 10 - 3740 Skien 
Tlf: 35 59 62 67 - Fax: 35 59 62 60

E-post: radiator@online.no

Service

Cool California Cars
• import og salg av veteranbiler siden 2007! 
• kontakter i California! (besiktning, verksted, transport)   
• du kan få hjelp til å fi nne din drømmebil!   
• god investering, øker ofte i verdi! 
• billig å eie; lav forsikring og lav veiavgift! 
• alle priser inkl mva, som spesifi seres v/kjøp! 

Alltid et 10-talls spennende veteranbiler for salg i 
vår utstillingshall i Gvarvgt. 11, 3717 Skien (v/NSB).  
Se detaljer på www.cccars.no eller ring 99286399.  

Sesongåpning lørdag 5.5 kl 10-14 
Åpningstider: Lørdager 10-14 • Onsdager 16-20 
Kom innom for en bilprat, en kopp kaffe og noe
å bite i! Visning og prøvekjøring etter avtale.
Mandag-fredag 08-16 kan Skien Automobil
åpne utstillingslokalet.

cccars.no
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Reparasjon av alle bilmerker
Bred erfaring med 

Nissan person – varebiler
Steinar Granengs  Bilverksted A/S

Porsgrunnsveien 188
Nenset 3736 Skien

Tlf: 35 59 45 00
                                                                    

AUTORISERT BILVERKSTED     
OPPRETTERVERKSTED

Jeg

fiksa radiatoren

hos:

Rødmyrlia 10 - 3740 Skien 
Tlf: 35 59 62 67 - Fax: 35 59 62 60

E-post: radiator@online.no

Service

Cool California Cars
• import og salg av veteranbiler siden 2007! 
• kontakter i California! (besiktning, verksted, transport)   
• du kan få hjelp til å fi nne din drømmebil!   
• god investering, øker ofte i verdi! 
• billig å eie; lav forsikring og lav veiavgift! 
• alle priser inkl mva, som spesifi seres v/kjøp! 

Alltid et 10-talls spennende veteranbiler for salg i 
vår utstillingshall i Gvarvgt. 11, 3717 Skien (v/NSB).  
Se detaljer på www.cccars.no eller ring 99286399.  

Sesongåpning lørdag 5.5 kl 10-14 
Åpningstider: Lørdager 10-14 • Onsdager 16-20 
Kom innom for en bilprat, en kopp kaffe og noe
å bite i! Visning og prøvekjøring etter avtale.
Mandag-fredag 08-16 kan Skien Automobil
åpne utstillingslokalet.

cccars.no

Traaholtveien 8, 
3949 Porsgrunn
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www.rorleggern.no
Tlf. 35 91 35 00 Vakt: 952 87 000

PORSGRUNNSVN. 304 - 3736 SKIEN
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GRENLANDS-
BILDER

Gamle
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Rødmyrsvingen 53, 3740 Skien
Tlf: 35 50 44 00 - Fax: 35 50 44 44

E-post: kundeservice@cchristo�ersen.no
www.cchristo�ersen.no

Billakk 
Polering  

Lakksprøyter
Vi har alt “pro�ene” bruker

SKIEN BILRESTAURERING
TORSTEIN JOHANNESSEN

GAMLE SKOTFOSS BRUK
3720 SKOTFOSS

 

Ring for avtale,  
telefon 90 19 19 29

Alle typer reparasjoner 
av eldre kjøretøy.

Bergan & Ståland AS
Gunnar Knudsenvei 32  v/ Menstadbrua

Tlf. 35 50 94 50

Dekk - Felger - Mc dekk 
 Oljeskift - Service 

Batterier - Dekkhotell

www.bs-senteret.no

23

Undersøk her først hvis du trenger noe som disse firmaene lagerfører!

Sør & Sør a.s

Medlem i Norges 
største rørleggerkjede

www.bademiljo.no

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!
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Undersøk her først hvis du trenger noe som disse firmaene lagerfører!

Sør & Sør a.s

Medlem i Norges 
største rørleggerkjede

www.bademiljo.no

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!

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

Vi har bilproduktene
som proffene bruker!



3-2017 Medlemsblad for Grenland Veteranvogn Klubb

21



3-2017Medlemsblad for Grenland Veteranvogn Klubb

22



3-2017 Medlemsblad for Grenland Veteranvogn Klubb

23



3-2017Medlemsblad for Grenland Veteranvogn Klubb

24

Shell i Skien.
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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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Hjulspor på lerret og skjerm 
 

Kveldens foredstilling: 

”Helgenen” 

Roger More har vist stor aktivitet på både lerret og 
skjerm. Mange husker ham som en blek avrtager som 
007 James Bond. Morsom og litt bløt. Men den 
rollefiguren som bringer ham inn i vår lille kavalkade  er 
tv-serien om  Simon Templar, ”Helgenen”, en slags 
moderne  versjon av Robin Hood, med britisk sjarm.. 

 

 

 

Seriens originaltittel 
var ”The Saint”. 
Kriminalromanene 
som lå til grunn for 
tv-serien var skrevet 
av den britiske 
forfatteren Leslie 
Charteris.  Og den 
gode forfatter holdt 
det gående i årevis 
med skrivingen. Den 
første boken om 
”The Saint” kom i 
1928, og den siste 
historien gikk av 
stabelen så sent som 
i 1963.  

 

 

Det er for øvrig ikke rart Charteris brukte litt tid på dette, det ble hele 118 episoder og to filmer med Simon 
Templar.. På NRK var ”Helgenen” å finne på detektimen utallige fredager fra 1963 – 69. 

 

Volvo P 1800    1961 
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At ”Helgenen” opptrer i en Volvo P 1800 er et resultat 
av renspikket produktplassering. Ren og skjær 
reklame. Volvofabrikken forsynte tv-produsenten med 
4 stk.  P 1800, den første ble levert bare en uke etter 
forespørselen. Produksjonen av denne modellen 
foregikk  på den tiden i England, så det var kort vei fra 
fabrikk til studio. Først i 1964 ble den overført til 
Sverige. 

 

Den første Volvo P 1800 som skulle brukes i innspillingen ble skåret i biter for å gjøre interiøropptakene 
lettere. Den neste som ble overlevert avgikk ufrivillig med døden i en ikke planlagt kollisjon.  Filmselskapet 
foretok en sammensveising av vraket med den bilen de hadde skåret i stykker for interiøropptakene, og 
klarte seg bra med det. Og ikke lenge etter ble de supplert med to nye biler. 

 

 

 

Motoren som ”Helgenen” hadde til disposisjon er i dag ikke 
særlig egnet til å imponere: 1800 ccm, som sparket fra med 
100 hk. 

Etter hvert ble motoren utviklet videre og fikk bl.a. elektrisk 
koblet overdrive. Da klarte den å oppnå en topphastighet på 
ca. 177 km/t. Så fort kjørte forøvrig aldri Volvo P 1800 under 
innspillingene, den skulle tross alt festes til filmen. 
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”Jeg ruller” lyder ikke så eksotisk 
som Volvo. Selv om det betyr 
akkurat det samme, på latin. 
Volvo var navnet på en del av 
Svenska Kullagerfabriken, der det 
ble produsert sporhjullager. Det 
siste kulelager med Volvo 
stemplet på esken forlot 
fabrikken i 1919. 

Navnet ble tatt i bruk igjen da 
Assar Gabrielsen og Gustav 
Larson fikk tanken om å 
produsere ”svensk bil av svensk 
stål”. Og Skjærtorsdag 1927 
rullet den første ØV 4 ut 
fabrikkporten i Gøteborg. ØV står 
for ”øppet vagn”, og 4 står for 
antall sylindre. 

 

Volvo ØV 4     1927 

De svenske parhestene Gabrielsen og 
Larson hadde neppe drømt om at 
deres nøkterne 1927-modell skulle 
lede veien frem til en av de mest 
profilerte biler som satte sine spor på 
verdens tv-skjermer. Men det gjorde 
den altså. 

Ulf Stuwitz Røvik-Larsen 

LMK-forsikring 
- opphør av samarbeidet med WaterCircles
LMK mottar en del henvendelser knyttet til at samarbeidet med WaterCircles formelt er 
sagt opp. Det er fremdeles ikke avklart et tidspunkt for når samarbeidet faktisk opphører, 
men det vil forhåpentligvis snart foreligge en avklaring knyttet til dette forholdet også.

Dette innebærer derfor at 
situasjonen p.t. er uforandret, og 
det må derfor presiseres at all 
nytegning og fornyelse av LMK-
forsikring fremdeles skjer gjennom 
WaterCircles.
LMK har derfor følgelig heller 
ingen avklaringer knyttet til en 

mulig ny samarbeidspartner, og 
informasjon rundt disse forholdene 
vil foreligge når nødvendige 
avklaringer har funnet sted. LMK 
forsøker å finne en omforent 
løsning med WaterCircles 
Forsikring rundt tidspunktet for 
opphør av samarbeidet.

Landsmøtet har gitt LMK v/Styret 
vide fullmakter til å avklare denne 
saken, og det tilstrebes derfor å 
finne gode løsninger for våre 
medlemmer. LMK-forsikringen vil 
uansett bli videreført gjennom 
et annet selskap, fortsatt ment å 
være en av markedets aller beste 

forsikringer for veterankjøretøy.
Har du en LMK-forsikring og har 
noen spørsmal rundt dette? Ta 
kontakt med LMK på post@lmk.
noeller ring 22 41 39 00 eventuelt 
generalsekretær Stein Christian 
Husby på mobil 465 08 165.
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Landsrådet for historiske kjøretøy LMK har sagt opp avtalen 
med forsikringsskapet Water Cirkles. Umiddelbart har ikke dette 
konsekvenser for dere som er forsikringstagere. Avtalen dere har inngått 
på forsikring gjelder ut 2018 og alle blir grundig informert i god tid før 
dette. Vi forventer samme gode fordeler LMK forsikringen gir oss i den 
nye avtalen. Vi har mottatt email fra LMK nå i mai som  bekrefter dette.
NORGESLØPKOMITEEN i GVK jobber videre der noen hovedlinjer nå 
er satt. Avtaler og bookinger er gjort. Frivillige har sluttet seg til gruppen 
og oppgaver blir fordelt. Meld deg på, det er vår tur til å arrangere nå.
Bokkomiteen jobber også videre og 50 års jubileumsboka til GVK 
begynner å nærme seg målet. Komiteen er fortsatt interessert i 
historier, bilder og minner. Kontakt komiteen med ditt bidrag eller 
send det til redaksjon@GVK.no
Veteranvognen vil gjerne ha bildet ditt, og litt tekst hvis du har. 
Etterlyser flere skribenter fra de ulike arrangementene dere er med 
på i sesongen. Send til redaksjon@gvk.no
Cars & Coffee er i gang igjen. Hver tirsdag ved Anders Vangens 
plass ved Ælvespeilet. Uformell dekksparking arrangert av Grenland 
Motorunion. Møt opp mellom 18.00 og 21.00.
GVK klubbtur har i år fått nye ledere og vil i år bli arrangert av 
Tore Kvaale og Oddvar Høyjord. De vil lage en flott tur til Lidkøping i 
Sverige. Mange vil være med på denne fine turen 8.-11. juni.  
Norgesløpet går i år i Kongsberg og arrangeres 16.-18. juni. Det 
er fulltegnet. Kjør til Kongsberg og overvær løpet og få ideer til 
hvordan vi kan gjøre det like bra. Det er 17 deltagere fra GVK.
Sjøormløpet Går i år av stabelen 1.juli med start kl:10.00 fra 
Dyrskuplassen. Se www.VTMK.no for mere informasjon.
Goodwood Festival of Speed er i år 29. juni – 2. juli. Mange fra 
GVK hadde gleden av å oppleve det i fjor.
Skogsløpet blir som vanlig arrangert av NVMC og går 30. juni-
2. juli fra Siringsal folkehøyskole i Sandefjord.
Gladløpet 15. juli. Sted: Stavern. Start kl. 11.00. Påmelding ved 
start. Bil kr. 250,- og MC kr. 100,-. Vi tar bankkort. Kontakt: Armand 
Fjeld, tlf. 950 39 167 eller e-post: laifj@online.no
Grevlingløpet 13. august. Sted: Badeparken i Sandefjord. Start 
kl. 11.00. Påmelding ved start. Bil kr. 250,- og MC kr. 100,-. Vi tar 
bankkort. Kontakt: Tom Kristiansen, tlf. 918 08 041 eller e-post:  
tom@vintagewheels.no
Mjøsmarkedet 4.-5. august. Sted: Biri Travbane.  Åpent for 
publikum fredag kl. 08.00 – 22.00 og lørdag kl. 08.00 – 16.00. Alle 
som kommer med sine veterankjøretøy og stiller ut får gratis inngang. 
Unni Grytting, tlf. 468 58 599, e-post: ubekke@online.no. Kontakt: 
Stein Robøle, tlf. 958 35 454, e-post: stein.robole@riktstoto.no
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
Ekebergmarkedet 16.september. Mer info: www.veteranvogn.no 
eller e-post: nvk@veteranvogn.no
Temaer på GVK’s møter utover høsten blir nå jobbet med. Kom 
med dine ønsker og eventuelt kontaktpersoner. 
Augustmøtet: Dette er satt av til videoer fra arkivet og klubbljug 
ved bordene.

KORT NYTT…

Vi forbeholder oss muligheten for at det kan bli forandring i programmet.

Flere bilder fra 
Grenlandsrally!
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ALTA, ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, DROTNINGSVIK, DRØBAK, EGERSUND, ELVERUM, FAUSKE, FINNSNES, 
FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD, HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, JESSHEIM, KARMØY (ÅKRA), 
KIRKENES, KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND,  KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL, MALVIK, MJØNDALEN, MO I 
RANA, MOLDE, MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN, SOGNDAL, STEINKJER, STORD, 
TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, VOSS, ÅLESUND 815 32 815 - www.biltema.no

Følg Biltema på Facebook, 
Instagram og Youtube!

Chat 
med oss 
på nett!

Meld deg på vårt 
nyhetsbrev. 
Påmelding finner du 
på www.biltema.no.

Sikkerhetssett til bil 
Inneholder varseltrekant, 
startkabler 16 mm², slepetau, 
refleksvest og arbeidshansker. 
Produktene er CE- og E-merket. 
37-762

249,-

Viskerblad Clear Vision
Legger en beskyttende hinne på frontruten. 
•  Samme utførelse som Biltema Standard, men ved første bruk påføres en transparent, beskyttende hinne 
på frontruten, noe som gir mindre friksjon, forlenget levetid, bedre vannavvisning og lavere støynivå.

•  Av høykvalitets naturgummi. 
•  Passer viskerarmer med krokfeste, som er  vanlig på eldre bilmodeller, men også på nye asiatiske biler. 
Adapter for andre typer fester medfølger.

6990
stk.

BILTEMA  
CLEAR VISION
Legger en beskyttende hinne på frontruten

Du kan bytte dobbelt så ofte og likevel 

betale mindre. NAF, 1/2015

Mest for pengene

Starthjelp, 12 V, 400 A 
Starthjelp med kraftige kabler og batteriklemmer. 
Startstrøm 400 A (maks), 250 A (nom). 
37-906

549,-

Bilstereo DAB+
DAB/DAB+ stereo som kan motta digitale 
radiosendinger med krystallklar lyd. Også 
med FM RDS-radio og CD-spiller. 4 × 40 W. 
24-669

DAB+

Takboks, 450 l 
 Åpnes fra høyre side. Sentrallås med nøkkel 
(3 låsepunkter). Vekt: 16 kg. Yttermål: 
2200 x 800 x 360 mm.   Blank svart.  
34-312

2399,-

Gjør bilen klar til fjellturen

Lastholder 
 Universalmodell. For biler med original-
montert takreling (maks. bredde 1150 mm). 
 34-236

349,-

1299,-

Skiholder, låsbar, 2 stk
For enkel og rask montering på lastholder med 
firkantprofil. 2 holdere av aluminium.
34-237

499,-
Skiholder, horisontal
For 4 par ski. 12 alu-kroker og 8 gummistropper.
34-223

129,-

Snøkjettinger, 2 stk. 
Av kjedeledd med firkantprofil, 3,7 mm. 
Monteres uten at bilen behøver å flyttes. 
Automatisk låsing av strammeanordning. 
TÜV-godkjent. 
Dekkdim. Art.
210/55 x 365 37-124
225/55 x 14 37-125
225/60 x 15 37-126
245/40 x 18 37-127

199,-

Instruksjoner som er enkle å forstå. 

Vi trengte ikke å flytte bilen for å få 

på kjettingene – bra!

Teknikens värld #3, 2014

Best i test!
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ALTA, ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, DROTNINGSVIK, EGERSUND, ELVERUM, FAUSKE, FINNSNES, FOLLO 
(SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD, HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, JESSHEIM, KARMØY (ÅKRA), KIRKENES, 
KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND,  KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL, MALVIK, MJØNDALEN, MO I RANA, MOLDE, 
MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN, SOGNDAL, STEINKJER, STORD, TROMSØ, 
TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, VOSS, ÅLESUND 815 32 815 - www.biltema.no

Følg Biltema på Facebook, 
Instagram og Youtube!

Chat 
med oss 
på nett!

Meld deg på vårt 
nyhetsbrev. 
Påmelding finner du 
på www.biltema.no.

Dyrkingskasse 
Av ubehandlet gran. Stable kasser på 
hverandre til ønsket høyde. 
Mål: 1200 x 800 x 195 mm.  
Ubehandlet   14-2411  99,90
Svartmalt       14-2420  149,-

9990
Fra

stk.

Bygg ditt eget lokk 
til dyrkingskassen!

Plastglass 
Transparent og slitesterk plastplate som kan 
varmbøyes, bores, sages, graveres m.m. 
1200 x 800 x 4 mm. 
26-211 

369,-

Les mer på våre inspirasjons-
sider på www.biltema.no!

Automatisk 
innrulling

Slangetrommel, vann 
Automatisk 1/2"-slange, for 
veggmontering. Maks. arbeid-
strykk: 8 bar. Kan svinges: 180°. 
10 m + 1,0 m  14-860   349,-
20 m + 2,0 m  14-861   599,-

Vanning, startsett 
Hurtigkoblingene gjør dette til et enkelt system 
som det er lett å endre. 
14-678 

6990
Parasollfot 
Passer stolper Ø: 38–48 mm. 
Av granitt. Med 2 hjul. Vekt: 
30 kg. Ø 450 x 55 mm.
14-207 

399,-

Parasoll 
Av solid, UV-bestandig og 
vannavstøtende polyester,
160 g/m2. Rett, rør med sveiv.
Grønn 14-835  
Grafitt 14-836  
Off-white 14-837 

399,- stk.

Solcelleslynge 
20 dekorative rislys for festbelysning 
utendørs.  
46-3181 

9990

Bistrosett 
Bordplate av herdet glass. Bordets høyde 70 cm, Ø 55 cm. 
Stolene kan stables og har sete og rygg av textilene. 
Maks. belastning: 120 kg.
14-688 349,-
Ekstra bistrostol  
14-689   99,90

349,- Sett med 1 bord 
og 2 stoler

Solstol 
Komfortabel og stabil solstol for 
både strand og hage, tåler vær 
og vind. Mål: 65 x 93 x 115 cm. 
Sort 14-7100 
Rød 14-7101 

299,- stk.

Hengeparasoll 
Av solid, UV-bestandig og vannavstøtende 
polyester.  Det medfølger fot, 1 x 1 m, som 
festes i bakken.polyester 210 g/m2.
Grafitt 14-2480 
Hvit 14-2481 

799,- stk.

349,-
Fra

stk.

Gjennom hundrevis av arrangementer i
by og bygd er Verdensdagen med på å
skape større åpenhet og gode liv.
Verdensdagen for psykisk helse er en
spydspiss når det gjelder åpenhetsarbei-
det. Hvert år deltar titusenvis av mennes-
ker landet over på arrangementer i regi av
Verdensdagen. Dette takket være de flere
tusen frivillige som skaper markeringene
fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Vi
er ikke bare landets største dugnadsak-
sjon innen psykisk helse. Vi er en av Nor-
ges største folkehelsekampanjer.

Veien videre for Verdensdagen
Artikkelen ”Verdensdagen for psykisk
helse gjennom 20 år” (side 16) viser at
dette arbeidet har vært viktig. Måten Ver-
densdagen når ut til hele landet på, og
bidrar lokalt og nasjonalt til å skape for-
ståelse, aksept og stolthet er unik. Psy-
kisk uhelse koster det norske samfunnet
60-70 milliarder kroner i året.
I årene fremover vil Verdensdagen fort-
satt ha en viktig rolle i å bidra til at psy-
kisk helse blir enda mer alminneliggjort.
Det vil redusere kostnadene, både sam-
funnsmessig, og ikke minst for dem det
gjelder.

Hverdagen viktig
Vi kjenner alle på livets opp og nedturer,
og hvordan vår psykiske helse påvirkes

av livets små og store begivenheter, på
godt og vondt.  Årets tema ”Vær med!
Spre kunnskap og snakk sammen” hand-
ler om det vi kan gjøre i hverdagen for å
få, og opprettholde en god psykisk helse. 
Forskning viser at det er flere faktorer
som spiller inn. Blant annet er det viktig
å få sove nok, spise variert mat, samt å
være i aktivitet. Skole og arbeid er også
avgjørende for en god psykisk helse.
Men det kan også være å se et godt tea-
terstykke, delta i frivillige organisasjoner,
eller rett og slett  tilbringe tid sammen
med noen man setter pris på. 

Deg og meg
Halvparten av oss vil rammes av psykisk
sykdom i løpet av livet, i følge tall fra
Folkehelseinstituttet. For noen år siden
var det en informasjonskampanje som
stilte spørsmålet: ”Deg eller meg?”,
basert på disse tallene. Men psykisk helse
er mer enn bare sykdom og lidelse! Hef-
tig forelskelse er psykisk helse, akkurat
som sorg over å ha mistet noen man har
kjær. Årets Verdensdag handler like mye
om å komme bort fra at psykisk helse er
noe andre har – å innse at vi alle har en psy-
kisk helse. Det handler om deg og meg!
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DEG OG MEG: Vi må dele våre erfaringer om hva som skaper det gode hverdagslivet. 
(Foto: Colourbox).

I 20 år har Verdensdagen for psykisk helse vært med å bekjempe fordommer og skape
åpenhet rundt psykisk helse i Norge og resten av verden. Og vi kan med stolthet si: 
Verdensdagen virker!

Tekst: Rikke Philippi

Det er hverdagen som teller
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ALTA, ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, DROTNINGSVIK, DRØBAK, EGERSUND, ELVERUM, FAUSKE, 
FINNSNES, FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD, HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, JESSHEIM, 

KARMØY (ÅKRA), KIRKENES, KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND, KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL, MALVIK, 
MJØNDALEN, MO I RANA, MOLDE, MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN, 

SOGNDAL, STEINKJER, STORD, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, VOSS, ÅLESUND 815 32 815 - www.biltema.no

Hos Biltema kan du leverere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis. 

8999,- El-MTB med 
hydrauliske 
skivebremser

El-sykkel MTB 27,5" 7 gir 
El-sykkel av mountainbikemodell med forsterket aluminiumsramme. Dempet gaffel med låsefunksjon, og effektive skivebremser. Sykkelcomputer med LCD-display, viser 
blant annet hastighet, distanse, akkumulert distanse og tid. Lave driftskostnader, god ytelse og enkel og velprøvd teknologi. 36 V / 250 W elmotor med ni assistentstillinger, 
og 8,8 Ah batteri. Maks. 25 km/t, 30–60 km rekkevidde. 
27-1452

Sykkellås 
Bøylelås i 4 deler. 
27-816

249,-
Sykkelstativ 
Til fem sykler. Av sinkbelagt stål. Kan skrus fast 
(skrue og plugg medfølger). Mål: 140 x 32 x 26 cm. 
27-1877

399,-

Terningkast 6!

Robust, tyven kom ikke gjennom. 

VG, mai 2015

Hvorfor betale mer?


