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KLUBBA

Medlemsblad for Søgne Veteran og Trekkferje Klubb

Les mer om:
- Bli med på tur til Rogaland Bilmuseum
- Trekkferjefestivalen 2011
- Årsmøte

Ny serie:
etøy
medlemmers kjør

Julemøte

F.v.: Kåre Tveit, Hans Martin Klovland, Kjell Eikeland, William Haaversen og Øyvind Eikelia

Foto: Bodil Eikelia

faste spalter
Styret

¦

Asbjørn Føreid
Formann
95 45 16 04
asbjfoe@online.no
Bjørn Ivar Aas
Nestformann
90 90 41 77
bivar@live.no
Stein Tønnessen
Sekretær
94 89 25 19
stein.tonnessen@sshf.no

8/3

Årsmøte.
Les mer i egen sak.

19/3

Tur til Rogaland Bilmuseum.
Les mer i egen sak.

J

William Haaversen
Kasserer
48 22 38 04
wi-haav@vabb.no

Terminliste

Nye medlemmer

Audun Kvamme, Søgne

Kai Erland
Styremedlem
91 69 32 27
kai.erland@c2i.net

VELKOMMEN!

Jarl Erland
Styremedlem
90 58 45 46
jaerland@broadpark.no
Jan Wigemyr
Styremedlem
91 66 16 37

i

Hans Martin Klovland
Vara styremedlem
90 77 96 73
mklovlan@online.no

Informasjon

Hei alle medlemmer.
De fleste av dere har vel en egen e-post
adresse. Vi ønsker derfor å få registrert deres
adresse i våre lister, så er det enkelt å få ut
beskjeder/informasjon til våre medlemmer.
Vi setter pris på om dere vil sende en mail til
jaerland@broadpark.no med oppdatert kontaktinformasjon.

------------------------------------Kontaktperson LMK
Bjørn Ivar Aas
90 90 41 77
bivar@live.no

------------------------------------Klubba

:

Kontaktperson:
Jarl Erland
90 58 45 46
jaerland@broadpark.no

Bli medlem

Å bli medlem er like enkelt som det er moro.
Bare send en e-post til jaerland@broadpark.
no eller et brev til Jarl Erland, Brennåsveien 8, 4647 Brennåsen. Du kan også ringe
90584546. Medlemskontigent kun kr. 100,-.

Klubba sponses av:
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litt av hvert
Innkalling til årsmøte

Emblemer

Sted: Gunders Kafè, Søgne
Tid: 8/3 kl. 18.00

De fleste av dere som kjørte festivalløpet på
festivalen i fjor vil nok savne emblemet.
Kan informere om at dette er i bestilling, og er
forventet levert i andre halvdel av februar.
Beklageligvis tok dette mye lenger tid enn det
som burde vært akseptabelt, men vi har brukt litt
tid på å finne en leverandør som ville trykke opp
et så lite antall, på grunn av at det var så få deltakere på løpet i fjor.

Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte som
også i år blir på Gunders i Søgne.
Det blir servert varm mat med dessert og kaffe
til alle fremmøtte. Styret håper så mange som
mulig har anledning til å delta.
Følgende saker skal opp til behandling på
årsmøtet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Håper dere har forståelse for dette.

Medlemskontigent
Klubblokale
Godkjenning av regnskap og årsrapport
Medlemsmøter hva/hvor
Veien videre i klubben
Eventuelt

TREKKFERJE
FESTIVALEN

Alle styremedlemmer tar gjenvalg, så vi ser
det som unødvendig med valg på årsmøtet.

18/6-2010

Styret

-----|-----|-----|-----|-----|----Årsmelding for 2010

-----|-----|-----|-----|-----|-----

Styret har bestått av:
Formann: Asbjørn Føreid
Nestformann: Bjørn Ivar Aas
Kasserer: William Haaversen
Sekretær: Stein Tønnessen
Styremedlem: Kai Erland
Styremedlem: Jan Wigemyr
Styremedlem: Jarl Erland
Varamann: Hans Martin Klovland

Klubben på internett
www.trekkferje.net
Vi minner om våre nettsider som stadig er under
utvikling. Vi håper mange benytter seg av sidene
og spre gjerne informasjonen om siden videre.
Håper å få i gang et diskusjonsforum/gjestebok i
løpet av relativt kort tid. Ellers tar vi gjerne mot
innspill på ting som kan gjøres annerledes eller
bedre.

Klubben hadde 31/12- 2010 39 medlemmer.
Det er avholdt 9 styremøter og et årsmøte i
2010. Vi har hatt 3 medlemsmøter, derav et hos
Peugeotsamler Svein Kraageland.
Dugnader på ferja og anlegget var mange i fjor,
ca 20. Det høye tallet var fordi ferja var på land
og fikk en god oppussing.
Trekkferjefestivalen var 19. og 20. juni. Den var
godt besøkt, med ca 1200 besøkende. Festivalløpet trakk 24 deltakere. Det nye i år var at
vi byttet mannskap med Amcar klubben i Kristiansand. Det var til stor hjelp. Det er behov for
ca 25 personer hver dag. En stor takk til alle
som stilte opp.
I løpet av året har Jarl Erland tatt på seg å lage
vårt nye klubblad, ”Klubba”, som vil komme
med 4 utgivelser i året.
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REGNSKAP
Regnskap for Søgne Veteran og Trekkferje Klubb 2010
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bli med på tur
Ut på tur med SVTK

Lørdag 19. mars pakker vi bussen og reiser
på besøk til Gammelbilens Venner og Rogaland Bilmuseum.

Program:
Vi satser i år på et svært familievennlig program
slik at det også blir noe moro for barna.
Komplett oppsett kommer i neste nummer.
Følg også med på nettsidene.

Avreise fra Esso på Tangvall klokken 08.30.
Bindende påmelding til Bjørn Ivar Aas, senest 9/3.

Løp:

Sjåfør for dagen er Torfinn Frøysaa, som
flere av dere sikkert kjenner fra før.

Grunnet ekstremt dårlig frammøte på løpet i fjor,
vurderer vi å droppe festivalløpet i år. I stedet
tenkte vi kanskje å samles på to punkter - et i
øst og et i vest for så å kjøre samlet ned til Holmen. Ønsker innspill på dette.

Pris per person avhenger av hvor mange vi
blir, men totalprisen er kr. 12000,- som inkluderer busstur begge veier samt inngang til
museet. For at det ikke skal bli så dyrt for de
som vil være med, så må vi være minimum
30-35 personer påmeldt.

Ospedalen:
Ospedalen er som alltid der, og vi håper mange
tar turen og blir fra fredag til søndag. Teltet vi
hadde i fjor blir med i år også.

P.S. Du trenger IKKE være medlem for å bli
med så inviter gjerne med familie/venner
etc.

Mannskap:

Litt om Rogaland Bilmuseum

Som alltid er det en utfordring å skaffe
mannskap så vi er takknemlig dersom du har
eller kjenner noen som har anledning til å hjelpe
til noen timer i løpet av helgen.

Rogaland Bilmuseum viser bilhistorie gjennom
mer enn 100 år. Utstillingen omfatter personbiler, brannbiler, motorsykler, samt gammelt
verkstedsutstyr, modellbiler mm. Årgangene på
kjøretøyene er helt fra 1905 og opp til 1980tallet. Mange av bilene har lokal historie.

Annet:
Har du andre ting på hjertet - ting vi kan gjøre
bedre eller annerledes - er vi åpne for forslag.

Rogaland Bilmuseum er et naturlig samlingspunkt for veteranbil-entusiaster i distriktet.
Museet drives av Gammelbilens Venner som
også har sine klubblokaler her. Flere andre
lokale bilklubber bruker også lokalene aktivt til
medlemsmøter o.l.

Dugnad:
De av dere som eier en trebåt vet at det krever
mye arbeid, og spesielt hvis du har en som veier
10 tonn. Vi ber derfor om at våre medlemmer
stiller opp på dugnad slik at vi kan få ferja vår så
presentabel som mulig for publikum.

Foto: Bjørn Ivar Aas
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JULEMØTE

Foto: Øyvind Eikelia

Julestemning i gårdsplassen

Julemøte hos Asbjørn
Den 29. november var det duket for
julemøte hos Asbjørn for alle medlemmer,
og oppmøtet var det ingenting å utsette på.
Omtrent halvparten av oss hadde funnet
veien ut til Asbjørn og Elin for masse god
mat og felles hygge.
Foto: Øyvind Eikelia

Som vanlig var ingenting overlatt til tilfeldighetene når det inviteres til fest på Føreid.
Gårdsplassen var godt utstyrt med lys i alle
mulige farger og fasonger. Det samme var
festlokalet som for anledningen var garasjen til
Asbjørn.

Stein i kjent stil
Utpå kvelden ble det også tid til litt utlodning med
tilhørende flotte premier. Alt fra bøker til vinåpnere og poleringspakker ble delt ut til de heldige
vinnerne.

Det var dekket til langbord med alt mulig man
kan tenke seg av mat og drikke for å få den
rette julestemningen. Koldtbord fra Gunders med
tilhørende dessert, samt kaffe og kake gjorde at
de fleste kunne gå derfra gode og mette.

Kvelden gikk og klokken ble både ti og elleve før
alle hadde funnet veien tilbake til bilen og begynt på turen hjem. En spesiell takk til Øyvind og
Bodil som tok turen helt fra Froland for å delta på
julemøtet som vi håper kan bli en årlig tradisjon.

Øyvind Eikelia hadde med seg en film han hadde
laget som tok for seg aktiviteter i 2010, både fra
klubben vår, samt AMK og GMV. Asbjørn har som
alltid alt på stell - det betyr også TV i garasjen,
dermed ble det også en liten time med titting på
filmen til Øyvind, noe de fleste så ut til å sette
pris på. (For de som kunne tenke seg en kopi av
denne, er det nok lov å spørre Øyvind om å få
kjøpe et eksemplar).

Foto: Øyvind Eikelia
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JULEMØTE

Foto: Øyvind Eikelia

Foto: Øyvind Eikelia

Foto: Øyvind Eikelia

7

Returadresse:
Jarl Erland
Brennåsveien 8
4647 Brennåsen

Medlemmers kjøretøy - ny serie!
Vi begynner forsiktig med det som er lett
tilgjengelig for undertegnede :)

Merke:
Hudson
Type:
Terraplane
Modell:
1934
Motor:
3,6 liter
ca 80 HK
6-sylindre i rekke
Sideventilert
Eier:
Kai Erland
Eier siden:
1968

Kai fikk denne bilen som et vrak på slutten av
60-tallet og la utallige timer og kroner i bilen
for å få den i kjørbar stand. Bilen var i så dårlig
forfatning at han måtte skaffe til veie nok et eksemplar for å ha noe å se etter slik at han kunne
produsere nødvendige karosserideler på nytt.
Det er nå over 40 år siden bilen ble restaurert og
bortsett fra nødvendig vedlikehold ser den ut slik
den gjorde den gangen. Bilen fremstår fremdeles
som meget hel og ikke minst spennende, da det
er en bil man ikke finner for mange av i Norge.
Denne bilen gikk opprinnelig i Søgne, sdddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Foto: Per Kjell Torvestad

HUDSON MOTOR CAR COMPANY
Ble startet av Joseph L. Hudson i 1909 og ble
en umiddelbar suksess med 4000 solgte biler
i sitt første år. Fremgangen fortsatte og Hudson introduserte i 1919 varemerket Essex som
skulle være et rimelig alternativ som kunne
konkurrere med Ford og Chevrolet. På høyden
i 1929 solgte Hudson og Essex 300.000 biler.
I 1932 startet Hudson med å fase ut Essex
navnet til fordel for Terraplane. I 1932-33 het
bilene Essex-Terraplane, mens de fra 34-38
kun ble hetende Terraplane. Siden ble den omdøpt til Hudson 112.
Under andre verdenskrig ble Hudson beordret av amerikanske myndigheter til å minske
produksjonen av biler til fordel for militært
materiell.
Produksjonen tok seg opp igjen etter krigen,
blant annet med den velkjente Hornet som
dominerte Nascar på starten av 50-tallet.
Men som mange andre produsenter på den
tiden slet Hudson med å holde følge med de
tre store - Ford, GM og Chrysler, og i 1954 fusjonerte de med Nash-Kelvinator Corporation og
dannet selskapet American Motors.
Produksjonen fortsatte, men Hudson særpreget
ble stadig mer utvannet og i 1957 rullet den
siste Hudson ut fra fabrikken.
Kilder: Wikipedia, www.hudsonclub.org

