
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2014 
 

 

Medlemmer 

Ved utgangen av 2014  har GMV  90  medlemmer som har betalt kr. 250,- i kontingent. 

Årsmøte 

Årsmøtet for klubben ble arrangert onsdag den 29. januar 2014 på klubbhuset. 

Styremøter 

Det er avholdt  9 styremøter i løpet av året , så det har vært et nokså hektisk år for styremedlemmene.  

Til flere av styremøtene har også løpskomiteen blitt innkalt , for å være med å planlegge og gjennomføre 

arrangement . Løpskomiteen skal ha mange takk for den velvillighet de viser når vi spør om hjelp!  

Styret har bestått av: 

Leder:   Kjell-Ivar Søreng 

Nestleder:   Bjarne Engedal  

Sekretær :  Johan  Olsen 

Kasserer  : Ann Katrin Olsen 

Styremedlem : Svein Erik Olsen 

 

Klubbsammenkomster/ Industribesøk /Utflukter 

Vi samles i klubblokalet på onsdagskveldene der det for det meste er veldig bra oppmøte!  

Noen garasjemøter har vi hatt, men noe færre enn årene før ! Vi har også hatt industribesøk og andre 

utflukter som ikke direkte har vært knyttet til bil og motorer. Vi må nevne noe av dette: 

 

 Bedriftsbesøk Widmer  Motor i Lillesand med et kjempeoppmøte . Her stelte Loll også til med 

en samling i sommer  , som mange møtte opp på . Så var det kaffe og kake hos Loll senere på 

kvelden, på loftet over garasjen . Vi takker Loll for sitt engasjement og tilrettelegging for koselige 

samlinger. 

 Vi hadde også en tur til Garnfabrikken i Arnevik . Her var interessen stor også for mange av 

damene i klubben. Fin omvisning i fabrikken, og noen handlet ullvarer! 

 Vårt medlem , Trond Hellestøl hadde fått arrangert et privatbesøk i Hasseldalen Maritime 

Samling onsdag 4. juni 2014.Samlingen består av ca. 1000 registrerte gjenstander som 

representerer en 100-årsperiode i norsk skipsfart. Vi takker Tommy for at vi fikk se denne unike 

samlingen og bli med på en tidsreise langt tilbake i tiden - hvor sjøfart og skipsbygging var en 

svært viktig livsnerve i vårt lokalsamfunn! 

 Onsdag 11. juni 2014 reiste 25-30 medlemmer til Jon  Fløistad på Lerestvedt . De fremmøtte fikk  

et foredrag , en innføring i lokalhistorie. Så med hjelm og lykter bar det inn i gruvene på 

Lerestvedt.  Her informerte Jon, og avslørte stor faglig kompetanse , og med muntre innspill 

underveis  ble turen i gruvene uforglemmelig ! 



 Bjørg og Edvard Aas inviterte oss til besøk på gårdsmuseet på Jordtveit . Det var Asbjørn 

Pedersen  som hadde ordnet med denne utflukten. Det var mye «minnerikt » å se og vi fikk en 

kjempefin kveld sammen! 

 Torfinn Grøsle har restaurert / avduket  ny sykkel  

Noe vi setter veldig pris på i klubben er Torfinn’s engasjement ! Han kommer på klubben med 

artige sykler , formidler historie og gir oss minner ! Avduking av en varesykkel , som han hadde 

restaurert, foregikk på Dømmesmoen  . Han hadde sykkelutstilling i Grimstad i sommer ! Og 

selvfølgelig hadde han igjen mange sykler utstilt på vårsleppet !   

 På besøk hos Jørgen Tresnes   Dampbåt på elva og fantastiske løsninger 

Lørdag 13. september 2014 var vi inviterte til Jørgen Tresnes igjen. 

Denne datoen var også starten på Kulturminnedagene 2014, og tema for disse er "Den store 

Reisen - 200 års samfunnsutvikling". Dette skulle vi sannelig få oppleve i dag - ja, ikke 

akkurat 200 års utvikling, men her kunne vi se hvordan en dyktig kar har utviklet egne 

løsninger for produksjon og bearbeiding av treprodukter. Jørgen har konstruert veldig mye 

selv, og på en nydelig sommerdag midt i september fikk vi bli med på tur på elva i 

dampbåten som han har bygd helt på egenhånd.  

 

 

Klubb-arrangementer:  

 Grimstad Motorveteraner inviterte til kåseri med skribent i Bilklassikere Reidar Bakke i 

Kreativt Møtesenter/Uglands bilsamling i Teknologiparken, Grimstad 2. april 2014. 

Det var forhåndspåmeldt 125 deltakere, men det kom mange flere! At folk kjørte helt fra Tønsberg 

for å delta, er bare helt fantastisk! Reidar Bakke viste lysbilder og fortalte om biler som han har 

hatt et spesielt forhold til, og Johan Benad Ugland viste rundt i sin flotte bilsamling.  

 Grimstadløpet  1. mai 2014 

45 kjøretøy var påmeldt til Grimstadløpet 2014.  

Det var stor variasjon – både i alder og merke - blant de påmeldte, og det var gledelig å 

se så mange 2-hjulinger.Løpet  startet fra parkeringsplassen ved Det Kreative 

Møtesenteret/Uglands bilsamling i Sørlandets Teknologipark, Grimstad. 

Løpet hadde tre poster, en praktisk og to teoretiske. Arrangementet ble avsluttet med besøk i 

Uglands bilsamling,  hvor det også var premieutdeling. 

 Fellestur til Z Museum 31. mai 2014 

Lørdag 31. mai slo et knippe GMV'ere følge til Z Museum i Treungen,  hvor det var 

annonsert åpent museum med utvidet utstilling og areal, samt marked på plassen utenfor.  

Flere klubber arrangerte fellesturer, bla. Grenland Veteranvognklubb og Jaguarklubben.  

Vi fikk selskap fra Froland Motorveteranklubb på turen, og vel fremme i Treungen traff vi 

flere lokale som hadde kjørt i forveien.  

 Vårslepp i sommervarmen !  

Stort fremmøte  i Grimstad sentrum  lørdag 24. mai 2014 

Ca. 70 kjøretøy møtte frem til årets vårslepp, og det ble veldig folksomt i byen. 

Det gode sommerværet satte en ekstra spiss på en flott dag med veteranbiler, 

veteranmotorsykler og scootere, landbruksmaskiner, tråsykler og stasjonærmotorer. 

Etter utstillingen ble det arrangert en kortesje gjennom sentrum, og da kom det enda flere 

deltakere til. 

 Norgesløpet 2014 ble arrangert av Bergen Veteranvogn Klubb, og dette arrangementet 

mangler nok sidestykke - i alle fall slik mange av oss var skjønt enige om.  

Turen ble på ca. 110 mil, med avreise fra Sørlandet  torsdag morgen.  

Første overnatting var i Røldal, og turen på fredag gikk via Seljestadura, Odda, Utne, Jonvik 

med ferge videre, og målet var Lone Camping på Haukeland utenfor Bergen. Søndag reiste 

det glade følget videre til Rosendal hvor deler av gruppen overnattet på sjarmerende 

Rosendal turisthotell, mens resten sov i historiske omgivelser ved Baroniet Rosendal. 



 Da damene dro til Flor & Fjære  

Ann Katrin, vår kreative kasserer , stod ansvarlig for turen : Hun inviterte til dametur (også 

for gubber) til fantastiske Flor & Fjære utenfor Stavanger tirsdag 17. juni 2014. I innleid 

minibuss ble dette en uforglemmelig tur for alle deltakerne. Avreise fra Grimstad tidlig 

morgen , og etter en kaffestopp ved Lyngdal, var damene blitt kjente med hverandre og 

praten gikk livlig .Etter ca. 5 timers besøk på Flor & Fjære ,var  det båt tilbake til fastlandet, 

før busstur med innlagt middagspause på Moi. 

 Livsgledeuka 2014 , Parkfesten onsdag 18. juni  
Som vanlig var det nydelig sommervær da parkfesten i Livsgledeuka for eldre ble avholdt. 

GMV stilte med et fint utvalg veteranbiler ,som ble benyttet til småturer i nærområdet for 

deltakerne på festen. Både beboere, pleiere, medhjelpere og barnebarn/oldebarn benyttet 

anledningen til å kjøre "gammelbil". Som vanlig var det nok de åpne bilene som var mest 

 populære. 

 To dagers tur til Undeland , 30.-31. aug.  

Olsenmobile Oldtimer Center inviterte til en to dagers tur ! Nesten 30 påmeldte var med på  

turen. Vi stoppet på Folkehøyskolen Sørlandet og spiste lunch , deretter kjørte vi for mange 

på ukjente veier vestover . Neste stopp var Støa Leketøysfabrikk og Spilling Rivefabrikk. 

Det nærmet seg kveld, da vi ankom Undeland Misjonsgård. Der ble det kveldsmiddag og 

kåseri av Alf Halvorsen , med tema: Jakt, fiske og misjon! Neste dag besøkte vi Strædet 

Automobilverksted! Fantastisk å se hvordan man restaurer biler på den gården ! Så kjørte vi 

nordøstover og grillet på Evjetun leirsted, før vi kjørte mot Grimstad ! Selv om vi hadde 

regn, ja til tider styrtregn, så  det ikke ut som det la noe demper på turen ! GMV deltagere er 

alltid kjempepositive på slike turer!  

 Julebord  og klubbavslutning 

Den 12. des . hadde vi julebord med ca 20 påmeldte . Ann Katrin med hjelpere hadde pyntet 

til fest ! Hver enkelt tok med seg noe godt til koldtbordet og dermed var selvfølgelig den 

delen vellykket! Men det gjaldt også resten av programmet ,som vår formann stod ansvarlig 

for ! Onsdag 17. des. hadde vi siste klubbmøte som var flyttet hjem til Jenny og Johan . 

Peisestua ble fylt opp av pratesjuke mannfolk og i stua over satt 10 kvinnfolk med strikketøy 

og hadde det visst veldig koselig ! Grøt ble servert  og senere kaffe og kake etter at Johan 

hadde vist noen bilder til indoktrinering i Opelen’s verden  !     

Andre arrangement som klubbens medlemmer har vært med på:  

Flåklypa Grand Prix  , Kristi Himmelfarts-turen til Froland , som hvert år samler en stor samling av 

flotte kjøretøy. I år var det rekordframmøte !  AMK løpet i Setesdal , Trekkferjefestivalen, Åseral 

treffet,  Birkelands-markedet,  Brokelandsheia Oldtimer, Sjøormløpet , og høstturen til Øynaheia 

med rekord deltagelse , Julegrøten i Froland ,  for å nevne noe !  

 

Refr. 

 

Johan Olsen  

 

 

 

 

 

 

 


