VÅRMARKED-EKEBERG 2012

orges største delemarked - Ekeberg Camping, Oslo, lørdag 5. mai kl. 06.00-16.00
Informasjon til selgere:
INNKJØRING:
Fredag 4. mai kl. 16.00 – 24.00
Nr. 1 | Februar 2012 | 3.årgang
Lørdag 5. mai kl. 06.00 – 10.00
UTKJØRING:
Fra kl. 14.00 lørdag 5. mai

ANNSIKRING er gitt topp prioritet.
HVER FORM FOR ÅPEN ILD/FLAMOG GRILLING ER IKKE TILLATT.

en innkjøring til området uten at
er enkelt kan fremvise en operativ
nnslukker på minimum 2 kg.
VERI: Arrangøren fraskriver seg
vert ansvar for mulige tyverier.

•
•
•
•

Veteranbil og MC delemarked
Salg av biler og MC over 30 år
Antikviteter
Forhåndsregistrering av
selgere med handel i næring
• Gratis adgang for publikum
HUSK:
ACSN’s Oslomønstring samme sted
søndag! Info: www.ACSN.no

ndleie inntil 6 meter kr. 600,-.
retter kr. 100,- pr. påløpende
ter. Max. standbredde er 5 m.
VK-medlemmer: rabatt kr. 100,t fremvisning av gyldig medlemst.)
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vestlandet

ss for salg av bil/MC eldre enn
år kr. 300,- for klubbstands.
bilparkering kr. 200,-. Selgere med
eran-kjøretøyrelaterte varer priories, kontroll må påregnes. Salg av
side 7
ringsmidler, drikkevarer, søtsaker
liknende er forbeholdt arrangøren.
ent. våpensalg må håndteres i h.h.t.
sk lov. Ingen adgang for semiler/vogntog og andre tunge
retøyer over 12,5 meter.
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Stein Tønnessen
Formann
94 89 25 19
stein.tonnessen@sshf.no
Bjørn Ivar Aas
Nestformann
90 90 41 77
bivar@live.no

8/3
5/4
3/5

Jarl Erland
Sekretær
90 58 45 46
jaerland@broadpark.no

Medlemsmøte på Høllen Brygge kl 19.00
Medlemsmøte på Høllen Brygge kl 19.00
Medlemsmøte på Høllen Brygge kl 19.00

J

Vidar Nilssen
Kasserer
90 06 99 61
vidar.sogne@hotmail.com

Terminliste

Nye medlemmer

Dessverre ingen nye medlemmer siden
sist. Bare å sette i gang med vervingen!

Kai Erland
Styremedlem
91 69 32 27
kai.erland@c2i.net
Audun Kvamme
Styremedlem
48 88 10 35
audun1966@hotmail.com

@

Jan Wigemyr
Styremedlem
91 66 16 37
Edle Føreid
Vara styremedlem
48 14 61 38

E-post

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 dere.
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

Rabattavtaler

Klubben har forhandlet fram følgende rabattavtaler som kommer medlemmene til gode:

Klubba sponses av:

T O Slettebøe AS: Oppgi kundenr. 228880
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Medlemsmøter

Følg oss på facebook

Vi satser nå på å holde månedlige
medlemsmøter, det første 8. mars.
Se terminliste til venstre. Eventuelle
endringer vil bli varslet.

Klubben har nå fått opprettet en side på facebook.
Lik oss og send invitasjonen til så mange som
mulig, så kan dette bli et greit sted å profilere oss
for en gruppe personer som kanskje ikke ville oppdaget oss andre steder.

Sted: Høllen Brygge
Tid: Kl. 19.00
Hjertelig velkommen til gamle og nye
medlemmer.

Årsmelding 2011
Styret har bestått av følgende:
Formann, Asbjørn Føreid
Nestformann, Bjørn Ivar Aas
Kasserer, William Haaversen
Sekretær, Stein Tønnessen
Styremedlem, Kai Erland
Styremedlem, Jarl Erland
Styremedlem, Jan Wigemyr
Varamann, Hans Martin Klovland
Klubben hadde per 31. desember 2011,
45 medlemmer.
Det er avholdt 10 styremøter og 3
medlemsmøter, alle gjort til store begivenheter
(i styrets øyne). Det ble arrangert tur til Rogaland Bilmuseeum i Sandnes og Tempomuseet på
Vikeså i februar, samt tur til Svein Kraagelands
Peugeot-samling i september. Julemøte ble
avholdt i garasjen på Føreid i desember.
Oppmøte av medlemmer har variert fra 9 til 22
på disse møtene. Vi deltok også på Elvefestivalen i august.

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.

Trekkferjefestivalen var 18. og 19. juni og
besøket var godt, spesielt på lørdag, både av
veterankjøretøy og annet folk. Søndag var
været dårligere og mindre besøk.
Medlemsbladet Klubba kom ut med 4 nummer.

Nytt styre
Etter flere år med samme styresammensetning,
ønsket Asbjørn, William og Hans Martin å stille
på valg. Vi har som erstattere fått inn Vidar
Nilssen, Audun Kvamme og Edle Føreid.
Det nye styret ønsker å takke de tre “pensjonistene” for meget god innsats for klubben og
trekkferja gjennom mange år.
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Regnskap for Søgne Veteran og Trekkferje Klubb 2011
Inntekter
Kontigenter

Kr. 3.800,00,-

Sponsorinntekter

Kr. 57.000,00,-

Kiosksalg

Kr. 22.945,00,-

Salg av DVD og t-skjorter

Kr. 2.550,00,-

Inngangsbilletter

Kr. 15.774,00,-

Lotteri på julemøtet

Kr. 5.009,00,-

Renter

Kr. 109,00,-

Utgifter

Rammer for aksjebrev

Kr. 1202,00,-

Emblemer 2010

Kr. 7.988,70,-

Vedlikehold ferje

Kr. 304,00,-

Investeringer

Kr. 32.384,80,-

Kjøp av t-skjorter

Kr. 8.445,00,-

Møteutgifter

Kr. 16.340,00,-

Annonser

Kr. 13.046,50,-

Forsikring

Kr. 1.864,00,-

Porto

Kr. 2.271,64,-

Bankgiroomkostninger

Kr. 480,00,-

Underholdning

Kr. 19.000,00,-

LMK kontigent

Kr. 620,00,-

Nettside

Kr. 236,25,-

Bårebukett

Kr. 770,00,-

Kontorrekvisita

Kr. 79,00,-

Premier

Kr. 829,00,-

Loddbøker

Kr. 99,00,-

Leie av toaletter

Kr. 1.500,00,-

Klistermerker/streamers

Kr. 1.875,00,-

Strøm Trekkferjefestivalen

Kr. 5.000,00,-

Gaver Asbjørn og Jarl

Kr. 1106,50,-

Traktorarbeide på jordet

Kr. 937,50,-

Kioskvarer

Kr. 10.049,70,Kr. 107.187,00,-

Balanse

Kr. 126.428,59,-

Kr. 19.241,59,Kr. 126.428,59,-

Underskudd

Kr. 126.428,59,Kr. 19.241,59,-

Kontantbeholdning pr. 31/12-2011

Kr. 209,50,-

Bankbeholdning SGSB pr. 31/12-2011

Kr. 61.002,85,-

Bankbeholdning +Bank pr. 31/12-2011

Kr. 24.138,56,-

Total beholdning pr. 31/12-2011

Kr. 85.350,91,-
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Referat fra årsmøtet

En meget forsinket artikkel...

Møtet ble holdt hos formann Asbjørn Føreid
2. februar 2012. 14 medlemmer møtte.
Asbjørn Føreid ble valgt til møteleder.

... fra klubbens tur til Rogaland i 2011:
Bussturen til Rogaland ble det dessverre ikke
noe av, til det var interressen altfor liten.
Vi var derimot en gjeng som reiste med
privatbiler søndag 20 mars. Kl. 08.30 møttes
vi på Tangvall og satte kursen vestover mot
Stavanger. Asbjørn Føreid var kjentmann og
veiviser. Vi som kjørte bak og så han bare blåse
forbi museet ble noe forundret, men ikke lenge
etterpå ble vi møtt av museets mann, Simonsen, som tok oss med på garasjetur før vi skulle
på museet.
Vi var innom 3-4 store garasjer hvor det stod
mye flott, mest 60-70 talls europeere men også
en del amerikansk og et par tidlige japser. En
flott Cadillac 1939 måtte være høydepunktet
blant disse bilene,
Etter et par timer var vi så tilbake ved museet
på Bråstein, vest for Stavanger. Dette er det
Gammelbilens Venner i Stavanger som har bygd
på dugnad og i dag driver. Museet er åpent på
søndager og billettprisene er svært rimelige.
Det er flotte lokaler hvor spennvidden av utstilte
objekter er stor. Det eldste kjøretøyet tror jeg
var en 1909 mod Maxwell. Her var både biler,
lastebiler, mopeder, motorsykler og mye
annet relatert med motorhistorien.
Sandnes og Jæren har alltid hatt et stort miljø
innen speedway, og mye sykler og utstyr fra
speedwaymiljøet var også utstilt.
Her er også muligheter til og kjøpe seg en kaffe
og vaffel og sette seg ned og slappe av. I tillegg
til dette har de ved siden av et lite delelager
hvor de driver utsalg.

• Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
• Årsrapporten ble godkjent med en anmerkning: Klubben var også med på Elvefestivalen på
Søgne Gamle Prestegård i august.
• Valg; William Haaversen, Asbjørn Føreid og
Hans Martin Klovland var på valg.
Inn i styret kom Audun Kvamme, Vidar Nilsen
og Edle Føreid. Det nye styret fordeler vervene
på første styremøte.
• Eventuelt:
- Vi forsøker med medlemsmøter første 		
torsdag i måneden.
- Prøve å få opp medlemstallet i klubben. 		
- Det kom også forskjellige forslag til hvordan
både klubb og festival burde drives videre, disse
forslagene blir tatt med videre inn i styret.
Møtet ble gjennomført i en hyggelig tone, med
servering av snitter og kake i bestestua til Asbjørn. Takk til Elin og Asbjørn for at de la alt til
rette for oss.

Julemøte
Julemøte ble avviklet i garasjen til Asbjørn
og nesten halvparten av medlemmene var til
stede. Vi fikk servert god julemat fra Gunders,
med tilhørende kaffe og kake.

På hjemveien hadde vi først en stopp på et vertshus i Bjerkreim for en god middag,
Neste stopp var i Vigeså og Temposamlingen til
Tore Kydland. Han har samlet over 100 forskjellige Tempoer og bygd et fint museum hjemme
på gårdsplassen, alt sammen på egenhånd. Her
er også søndagsåpent, men Tore bor selv på
plassen og pleier ikke å være vanskelig å be om
og få en titt.
Foruten Temposamlingen driver han sammen
med familien en ganske stor gård, men har en
avtale med sine foreldre og sin kone som går ut
på at fra mai til september hvert år er han fritatt fra gården, da er det Tempo som gjelder.

Asbjørn sørget
også for utlodning med flotte
premier og det
var flere som gikk
hjem med litt
ekstra til garasjen
den kvelden.
Vi takker alle
medlemmene
som hadde mulighet til å være
med, og håper
dette kan bli en
årlig tradisjon.

Vi var tilbake til Søgne tidlig i kveldingen etter
en knallfin tur, så til alle som var med:
TAKK FOR EN FIN TUR!
Bjørn Ivar Aas
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Trekkferjefestivalen 2012

Vi i styret er svært takknemlige for tips
om alt som kan passe inn på festivalen,
både i forbindelse med underholdning,
utstilling, aktiviteter etc.

15. - 17. juni

Hold av helgen allerede nå og gjør deg
klar til årets festival!

MANNSKAP!

Programmet er foreløpig ikke klart, men
blir lagt ut på nett fortløpende. Satser på
å ha komplett program klart til neste utgave av bladet.

En av de største utfordringene vi har i
forbindelse med festivalen er å skaffe nok
mannskap til å få et arrangement som går
relativt smertefritt.
Vi oppfordrer alle til å ta et tak og samtidig prøve å få med familie/venner til å ta
en vakt en av dagene.
Tilbakemelding til styret ønskes snarest!
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Mimrebilder fra Trekkferjefestivalen, antakelig fra tidlig på 90-tallet.
Til venstre Kai’s bakerivogn med hanen på taket, til høyre Oddvar Sørli som Hægelandsfanten.

VÅRMARKED-EKEBERG 2012
Norges største delemarked - Ekeberg Camping, Oslo, lørdag 5. mai kl. 06.00-16.00
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.

Informasjon til selgere:
INNKJØRING:
Fredag 4. mai kl. 16.00 – 24.00
Lørdag 5. mai kl. 06.00 – 10.00
UTKJØRING:
Fra kl. 14.00 lørdag 5. mai

Veteranbil og MC delemarked
Salg av biler og MC over 30 år
Antikviteter
Forhåndsregistrering av
selgere med handel i næring
• Gratis adgang for publikum
HUSK:
ACSN’s Oslomønstring samme sted
søndag! Info: www.ACSN.no

Standleie inntil 6 meter kr. 600,-.
Deretter kr. 100,- pr. påløpende
meter. Max. standbredde er 5 m.
(NVK-medlemmer: rabatt kr. 100,mot fremvisning av gyldig medlemskort.)
Plass for salg av bil/MC eldre enn
30 år kr. 300,- for klubbstands.
Finbilparkering kr. 200,-. Selgere med
veteran-kjøretøyrelaterte varer prioriteres, kontroll må påregnes. Salg av
næringsmidler, drikkevarer, søtsaker
og liknende er forbeholdt arrangøren.
Event. våpensalg må håndteres i h.h.t.
norsk lov. Ingen adgang for semitrailer/vogntog og andre tunge
kjøretøyer over 12,5 meter.

•
•
•
•

Arrangør: NORSK VETERANVOGN KLUBB
Postboks 5379, Majorstuen, 0304 Oslo
www.veteranvogn.no – Epost: n.v.k@online.no – Tlf. +47 23 38 05 10
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Returadresse:
Jarl Erland
Brennåsveien 8
4647 Brennåsen

Bilder fra Nasjonal Motordag 2011 på Rådhusplassen i Haugesund
innsendt av Per Kjell Torvestad i Haugaland Veteranvognklubb.

