
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2015 
 

Medlemmer  

Ved utgangen av 2015 har GMV 102 medlemmer. 

Årsmøte  

Årsmøtet for klubben ble arrangert onsdag 28. januar 2015 på klubbhuset 

Bra oppmøte med ca. 30 medlemmer!  

Styremøter 

Det er avholdt 12 styremøter i løpet av året, en del flere enn vanlig.  

Grunnen er tildelinga av Norgesløpet 2016. 

Styret har bestått av: 

Leder: Kjell-Ivar Søreng 

Nestleder: Børge Bendixen 

Sekretær: Johan Olsen  

Kasserer: Ann Katrin Olsen 

Styremedlem: Svein Erik Olsen   

Klubbsammenkomster / Garasjetreff / Utflukter  

Det er fortsatt veldig bra frammøte på våre klubbkvelder på onsdagene. Noen garasjetreff har vi hatt, og det har 

vært veldig trivelig! Vi oppfordrer flere til å tilrettelegge slike treff! Man bør ikke legge så mye arbeid i dette på 

forhånd og vi bør ha enkel servering! Poenget er å treffes en lørdag ettermiddag!  

Noen arrangerer utflukter, turer med veteranbilene og det setter vi ekstra pris på! Det som skal til, er å bli enige 

om en dag og startsted for utflukten! Når man så tar med ei nistekorg og kaffe, så skulle det meste være gjort! 

Da er det bare sette avgårde med gamle-doningen på tur!  

Garasjetreff  
Garasjemøter hos Jon I. Borge, Arne Andersen , Rune Dalen , Fiane , Gjerstad , Roald Johansen, Turid Woie og 

Torfinn Torjussen . Et verkstedbesøk hadde vi også hos Geir Skjulestad, Lillesand. Ikke mange av oss har et 

tilsvarende verksted! Vi har også vært hos Ranveig og Olaf Jørgensen. Denne dagen var det duket for innvielse 

av den nye fløyen i garasjen på Spedalen. Kjempeflott!  

Loll inviterte til fiskesuppe i garasjen, med fantastisk underholdning. Og slutten av november var det en 

forholdvis nytt medlem av klubben, Erik Klemmetsen, som inviterte til rekefest i sin garasje! Dachshunden til 

Stein var overbegeistra! Tusen takk til dere alle!  

Andre utflukter og sammenkomster  

Klubb-besøk hos Søgne Veteran og Trekkfergeklubb, 28. febr. 

Bedriftsbesøk hos Karl S. Hansen i mai. Torfinn Grøsle inviterte oss til et stort arrangement i hagen,  

der det ble avduket en tysk krigssykkel , merke Wanderer ,1941 modell. En kjempearrangement!  

Jenny og Johan inviterte til grillfest i hagen 13. juni og «take off » samling før avreise til jubileumsturen til 

Danmark. Dette var også siste samling før sommerferien! Men klubben tok ikke helt ferie, for 12. juli reiste 

noen på tur til Arne Løland i Herefoss,for å se på hans verksted og museum ! 14 dager senere var noen av oss 

på tur i Lillesandsområdet og gårdsbesøk ved Austre Grimevannet. Det er stor skogsdrift på gården, og vi ble 

tatt vel imot med omvisning og kaffe på tunet hos Syvert Unander. Det var Goodwood treff i slutten av oktober 

på Bjørkeskogen Aktivitetssenter hos Vivian og Helge på Øynaheia! Det ble en bilde –og filmkveld av de 

sjeldne, og når vi også fikk engelsk pai og kaker servert utpå kvelden, så kan vi godt si at vi hadde det overmåte 

godt!  



Blåturer 
Søndag 9. august ble det blåtur i deler av Norgesløp –traseen 2016. Kjell Ivar fikk med hele 16 personer i følge! 

Vi hadde is- stopp i Tvedestrand, og vi var på besøk hos Leif Solberg på Haugsjå i Froland før vi kjørte 

hjemover! Lørdag 29. august var det Jenny og Johan, som hadde lyst til å lufte Olympian!  

11 biler og 18 personer var med på tur   til Bjørkeskogen Aktivitetssenter, rasting ved elva oppe i Hynnekleiv 

og museumsbesøk på Birkeland. Så var det mat på kinarestauranten «på Strøget», før det bar ned til Lillesand 

og ny rast med softis og kaffe på en parkeringsplass i byen! Hjemturen gikk på gamleveien via Eide!  

Klubbarrangementer i regi av GMV og andre klubber  

Danmarkstur 

Et knippe GMV’ere var på tur til Danmark. Johan Olsen tok initiativ til fellestur til messen i  

Fredericia 21. - 22. mars 2015. Denne messen kan anbefales på det varmeste!  

Norgesløpet 2015 

SAUDA - HJELMELAND - SOLA 

Norgesløpet 2015 ble arrangert av Gammelbilens Venner i Rogaland i pinsa 2015, og løpet var lagt opp som et 

todagers løp,hvor lørdagens etappe gikk fra Sauda til Hjelmeland. Et knippe deltakere fra GMV, Volvo PV-

klubben og AMK kjørte over Hovden, Haukeli og Røldal for å komme til Sauda. Vinteren hadde vært snørik, 

og den hadde ikke sluppet taket helt. Noen av oss kjørte over Haukelifjellet i tett snøvær.  

I Sauda var det jubileumsdager, og vi ble meget godt tatt imot. Starten fra Rådhusplassen lørdag formiddag var 

begynnelsen på en fantastisk reise gjennom Ryfylke! Overnatting fra lørdag til søndag var på Hjelmeland, enten 

Spa-hotell Velvære eller i innleid veteranskip MS Sandnes. Ombord var det rekefest og underholdning lørdag 

kveld. Søndag gikk turen videre, før vi endte opp på Sola Strandhotell for festmiddag og premieutdeling. Været 

var svært dårlig både fredag, lørdag morgen, hele søndag og mandag, men det la ikke noen demper på gode 

opplevelser! 

Dametur til Bærums Verk 

Vår driftige kasserer hadde også i år busstur for damene!  I år var det Bærums Verk som var målet! 

21.april reiste en full-lastet buss avgårde med forventningsfulle og glade damer! Da de seint på kvelden ankom 

hjemtraktene, var stemningen fortsatt høy og de hadde visst hatt det kjempegøy! Stor takk til Ann Katrin for et 

kjempegodt tiltak!  

Vårsleppet 2015 

Lørdag 8. mai 2015 samlet vi atter en gang veterankjøretøy i sentrumsgatene i Grimstad. Vi var spente på 

oppmøtet, da værmeldinga ikke lovet det aller beste!  Det skulle holde seg tørt, men nokså kjølig, frem til 15 

minutter før vi avsluttet arrangementet med kortesjen gjennom Storgata. Mange av bilene var av den mer 

sjeldne slaget! En av disse var Helge Michaelsens Nash 1930 modell russebil, en annen var en Volvo cabriolet, 

som det kun er laget 4 eksemplarer av!  På Central torget hadde vi samlet fire av klubbens fem tyskproduserte 

åpne biler fra perioden 1935 - 1939.Vi var veldig fornøyd med de vel 50 kjøretøyene som ble vist fram.  

Kr.himmelfartsdag 2015 

Som vanlig inviterte FMV til Kr. himmelfartstreff på Frolands Verk 14. mai. 

Over 600 veterankjøretøy var samlet! Dette måtte vel være et av Norges største veteranbiltreff i Norge 2015. Vi 

er imponert over denne lille klubbens evne til å arrangere et så kjempeflott stort arrangement!  

Borgertoget 2015  

Grimstad Motorveteraner var representert i Borgertoget i Grimstad for andre gang siden klubben ble stiftet. 

Anledningen i år var nokså spesiell, da Helges Nash Roadster skulle kjøre i Borgertoget igjen etter 50 års pause. 

Parkfesten, livsgledeuka for eldre 2015 

Så kom sommeren! Etter en kald og våt forsommer, var det hyggelig å kunne møte opp på Frivolltun, for å 

kjøre festdeltakerne på tur torsdag 4. juni i noe som lignet på sommervær! 

Hele 11 av våre medlemmer stilte med veteranbiler, og det er rekord! Takk for godt fremmøte! 

Jubileumstur til Danmark og Thyløbet 2015 

Hele 27 glade GMV’ere og 12 veteranbiler reiste til Danmark 17. - 21. juni 2015. 

Dette var en tur i anledningen klubbens 10-årsjubileum. Etter en våt og kald start ble det sol og god stemning, 

og som vanlig var det noe "periodisk vedlikehold" av kjøretøyene underveis, men alle kom hjem med både 

humør og kjøretøy i god behold. 

Gladløpet i Stavern 2015  

Gladløpet i Stavern har vært besøkt av Bodil og Øyvind Eikelia ved flere anledninger, og vi har sett mange fine 

bilder derfra. Det var på tide å tromme sammen til fellestur for medlemmer i Grimstad Motorveteraner, 



 og lørdag 18. juli 2015 la noen ut på tur. Vi startet tidlig fra Grimstad, og på turen hjem benyttet vi 

anledningen til å legge inn et middagsstopp! Stavernsområdet er ei perle, så dette løpet kan virkelig anbefales!  

Venneslaløpet 2015, AMK’s hovedløp 

Vi hadde annonsert felleskjøring fra Grimstad og Lillesand til Vennesla i forbindelse med Agder 

Motorhistoriske Klubbs hovedløp, 1.aug. ,Venneslaløpet 2015. 

Det møtte en stort antall kjøretøy til felleskjøringen, og det var svært hyggelig å se så mange forskjellige 

veterankjøretøy på vei til et felles mål. Løpet i Vennesla var velorganisert med presentasjon av kjøretøyene i 

sentrum, meget god skilting underveis og ei flott løype. Deltakerne fikk billett til en tur med veterantoget på 

Setesdalsbanen, og dette ble et veldig hyggelig innslag. Solskinn og fin temperatur satte også en fin ramme 

rundt denne delen av arrangementet. Senere i løpet kom dessverre sommerens "normalvær" med regn, men da 

var det greit å kunne nyte en nydelig lunsj, inkl. kaffe/kaker og museumsbesøk på Øvrebø Gamle Prestegård. 

Takk til arrangørene for en fin dag! 

Delemarkedet på Birkeland 

For første gang hadde Grimstad Motorveteraner egen stand på delemarkedet på Birkeland. 

Medlemmer og samarbeidspartnere hadde donert diverse, som ble solgt til inntekt til klubben, og i tillegg til at 

det ble en hyggelig og sosial dag, kom det også inn et godt bidrag til klubbkassa! 

Sensommertur til Øynastua  

Som vanlig var hele parkeringsplassen ved Øynastua stappfull av kjøretøy, da AMK arrangerte sin 

sensommertur i samarbeid med Øynastua 27. september. At det i tillegg var vindstille og sol fra skyfri himmel, 

gjorde vel også sitt til at folk gikk "mann av huse" denne flotte søndagen i slutten av september. 

Julebord og jubileumsarrangement på Grimstad vertshus 

Hele 50 påmeldte deltok på klubbens jubileums-julebord onsdag 9. desember 2015. 

Vår gode klubbhusvertinne og kasserer, Ann Katrin, hadde ordnet med lokale, tatt imot påmeldinger, og hun sto 

også for kveldens underholdningsinnslag. 

Andre arrangement som klubbens medlemmer har vært med på: 

Flåklypa Grand Prix, Trekkfergefestivalen, Åseraltreffet, Brokelandsheia Oldtimer , Sjøormløpet , julegrøten i 

Froland  , for å nevne noe ! Har vi det travelt !!!? 

GMV skal arrangere Norgesløpet 2016  

Det var vel under Norgesløpet 2015, at noen medlemmer av styret som var med på løpet, (alle unntatt 

sekretæren) fikk den tanken, at vi i GMV vel kunne klare å arrangere et Norgesløp! Lysten og optimismen steg 

underveis i løpet, så det gikk ikke mange dagene etter at de hadde kommet hjem, før jeg som sekretær fikk 

innkalling til styremøte! Snakk om å smi, mens jernet var varmt! Til tross for opplevelser med snø, sludd, 

kulde, ja, for å ikke snakke om ekstrem regnvær underveis i Norgesløpet vestpå , så var entusiasmen og gleden 

over å ha vært med på dette enorm ! Og dette vil vi også arrangere!  

(Gærne folk, tenkte jeg i det stille!) Søknad ble sendt til LMK, der vi stilte oss til disposisjon for å arrangere 

Norgesløpet 2016, hvis ikke dem som var spurt, ville arrangere det. Vi var også villige til å arrangere det i 

2017, hvis andre tok arrangementet i 2016.  Det tok ikke lang tid før vi fikk svar fra LMK, der vi ble tildelt 

arrangementet Norgesløpet 2016! Vi må vel innrømme at noen av oss i styret svelget tørt noen ganger og 

tenkte: Hva har vi nå gitt oss ut på! Men allerede på første styremøte kom det svært tidlig fram, at vi ønsket å 

kontakte Froland Motorveteran Klubb, for å spørre dem om å hjelpe til å arrangere dette store løpet. Der fikk vi 

et ja umiddelbart, og vi hadde et utvidet komitemøte, der vi hentet inn mange fra disse to klubbene, som kunne 

være med på dette. Komiteer ble nedsatt og så var det hele i gang! Som sekretær må jeg berømme vår formann 

for et engasjement og iver, som jeg sjelden har sett maken til! Kontaktflaten hans er veldig stor og med stor 

erfaring og bakgrunn i miljøet, så ble tingene i superfart satt på plass. Det ble hyppige styremøter og laaange 

styremøter! Sponsorer tegnet seg, og løpstraseen gjorde seg selv nokså tidlig, da vi ønsket å ha jernverk og 

sjøfart som tema!  Og når vi så åpnet opp for påmelding, etter at vår formann hadde gjort et formidabelt arbeid 

på sosiale medier, fikk vi fort hakeslepp! Hjelp, vi har ikke bestilt hotellrom til så mange! Nå ordnet dette seg 

fort! Vi fikk booket stort sett hele Strand Hotell, og når vi i tillegg fikk rom på Tyholmen Hotell, så sank 

hvilepulsen betraktelig! På nåværende tidspunkt har vi registrert over 200 kjøretøyer! Bredden av påmeldte 

kjøretøy, når det gjelder merke og årgang, er fantastisk! Vi har tro på at vi skal arrangere et Norgesløp, som er 

noe av det beste som har blitt gjort, og som vi i GMV og FMK kan være stolte av å ha vært med på!                                                                                                                                                                                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


