ÅRSBERETNING FOR VETERAN VW KLUBBEN 2016

Styret
Styret i Veteran VW klubben for 2016 har bestått av følgende:
Leder:
Vidar Ingebretsen
Nestleder:
Wolfgang Grendel
Kasserer:
Pål A. Fredriksen
Sekretær:
Per Fosse
Styremedlem: Svein Kallerud
Styremedlem: Per Henning Kilen
I tillegg til styret har klubben en rekke tillitsvalgte og kontaktpersoner.
Medlemstall
Den 31. oktober 2016 hadde klubben 1199 betalende medlemmer og 5 æresmedlemmer. På samme
tid i 2015 var medlemstallet 1003.
Styremøter
Det er gjennomført fem styremøter i 2016, der det ble behandlet omtrent 30 saker i tillegg til ordinære
punkter så som økonomi og Folkevogn Tidende.
I tillegg til styret har web ansvarligdeltatt på noen av møtene. På siste styremøtet før årsmøtet møtte
også representanter fra valgkomiteen opp for å få oversikt over hvem som er på valg, for så å arbeide
fram mot årsmøtet med dette.
Vidar og Wolfgang har representert klubben på LMK’s landsmøte 09. april
Medlemsbladet
Klubbens medlemsblad, Folkevogn Tidene, har så langt kommet med tre utgaver i 2016. Blad nr. 4 vil
som vanlig bli sendt ut til medlemmene i desember med kontingentinnbetaling for 2017, regnskap og
årsberetning. Redaktør og styret har også i år mottatt mange positive tilbakemeldinger på bladet.
Kalender
Kalenderen for 2016 kom i samme fine layout som året før. Også denne gangen med årets viktige
terminer godt markert gjennom hele kalenderen.
Medlemsmøter / Årsmøte
I tillegg til de i tilknytning til delelagerkveldene, er det blitt avholdt følgende medlemsmøter i 2016:
1. Møte hos MøllerGruppen på Frysja i Oslo den 09. mars.
2. Møte hos familien Rygh utenfor Holmestrand den 01. juni.
3. Garasjetreff hos Halvor Langslet 18. september
I henhold til klubbens vedtekter avholdes det årsmøte i løpet av klubbåret, som avsluttes 31.12. Etter
årsmøtet 18. november 2016 er det vanlig medlemsmøte med utlodning og utdeling av Plaketten og
pris for fineste ombygget kjøtertøy.
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50-års Jubileum
Årets store begivenhet var feiringen av klubbens 50-års
jubileum 10.- 12. juni på Bardøla Hotell på Geilo. Utførlig
reportasje med mange bilder finner man i Folkevogn
Tidene nr. 3.
En stor takk til Vidar som brukt mye tid for tilretteleggingen
av arrangementet. Det rettes også en stor takk til Harald og Lars Ulvestad og Vidar
for deres arbeid med den flotte jubileumsboken som ble delt ut.
Æresmedlem
Harald Ulvestad er utnevnt som Æresmedlem i Veteran VW Klubb Norge.
Delelageret
Delelageret på Efteløt, Skollenborg, har utenom juli og desember vært åpen hver 4. mandag i
måneden for delesalg og sosialt samvær. I tillegg hadde vi to ganger søndagsåpent, 3. april og 16.
oktober. Det er solgt deler og olje for ca. kr. 45.000,- i 2016. En stor takk til delesjef Knut Olav
Sommerstad og hans medhjelpere som holder orden på delene våre.
Knut, Jan Erik, Sebjørn og Wolfgang hentet en større samling deler som ble donert klubben utenfor
Arendal. I tillegg til en rimelig komplett 1303 fikk vi med oss en mengde andre brukbare deler.
Klubben har også i år fått både brukte og noen nye deler ut over dette.
Boksalg
Vi selger fremdeles en del bøker når vi er på treff med klubbilen. Vi har fremdeles litt over 400 bøker
igjen på lager.
Arrangementer
24. april ble klubbens tradisjonelle delemarked arrangert hos Norsk Samferdselshistorisk Senter på
Hønefoss.
1. mai stilte vi med klubbilen på Hot Shop sitt tradisjonsrike arrangement Bug-In.

7. mai stilte vi med klubbilen på NVK’s vårmarked på Ekeberg. Jon Røhrt stilte
med sin gule 181, eller Thing, som den også kalles.

15. mai var vi til sammen med Porsche 356 klubben tilbake med treff inne på
Norsk Folkemuseum. «Inngangsbilletten» på kr. 100,- pr. bil ble donert
tradisjonen tro til barneavdelingen på rikshospitalet.
SCC Gardermoen ble arrangert helgen 19.- 21. august, der Veteran VW klubben
var samarbeidspartner. Klubben hadde også i år egen plass på treffet, der vi
hadde god plass til klubbtelt, klubbilen, camping og utstilling av medlemsbiler.

27. august var klubben representer hos Unneberg sin åpne dag

Adresse:

Internett:

Telefon:

E-post:

Konto:

Org. nr.:

Grobråtenvn 33

www.vvwklubb.no

66 98 91 91

vvwklubb@vvwklubb.no

7877 06 97521

984 883 951

N-1385 Asker

17. september stilte vi med klubbilen på NVK’s høstmarked på Ekeberg.
Trekkplasteret denne gangen var Per Fosse sin knallgule 1302 RSR

Årets planlagte høsttur 24. – 25. september ble avlyst på grunn av for få påmeldinger (4 biler).

28. – 30. oktober deltok klubben på Oslo Motor Show. Vi hadde en
felles stand med SCC.

Arrangementer i regi av lokallag ROA

20 feb Motorkurs VK2 @ Kilenmotor.no

Siste i kurs på rekken av tre hvor kursdeltagere lærte:
Blokk etter linjeborring – rengjøring av blokk og feste deler. Utmåling av veivaksel. Klarering av
veivaksel før montering. Klarering av råder før montering på veivaksel. Merking og tilpasning av lager i
blokk etter linjeboring. Montering av lager på veivaksel. Montering av drev på veivaksel Montering av
lager på råder og moment tiltrekning i.h.h.t fabrikkspesifikasjoner.

30 april 2016 Vårtreff @ Aktiv auto.

Felles vårtreff for luft & vann i samarbeid med VW – Audi Club Norwegen – Drammen hos Aktiv Auto
sine lokaler i Hokksund.
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BILUTSTILLINGSKONKURRANSE: Alle med VW, Audi, Skoda eller VAG Veteran biler kan delta,
mange premieringer i hver klasse.
Dette treffet er unikt da det er et felles show treff for luft og vann. Og Aktiv auto er solid arrangør med
god plass til oss alle sammen. Aktiv Auto holder også dørene åpne slik at du kan oppleve de nyeste
modellene innen Volkswagen Personbil -og Nyttekjøretøy.

5. Juni Hurum Rundt Crusing

For 8 gang var det duket for Hurum Rundt Cruising. Et årlig treff hvor VWveteran-entusiaster kjører
Hurum regionen rundt med sine luftkjølte herligheter. Vi kjører i ett idyllisk landskap med masse fin
utsikt, og er været fint vil vi nok kunne få en del oppmerksomhet. Etter cruisingen var det picnic på
gressplenen på Storsan, ett idyllisk gammelt fergeleie.

25 sept. Grunnkurs i luftkjølt T1 motor.

Luftkjølt entusiast og eier av kilenmotor.no, samt styrerepresentant i Veteran VW klubben – Per
Henning Kilen inviterer til enda et grunnkurs i T1 motor i kilenmotor.no sine lokaler på Sundvollen.
Kursagenda: Tenning med Kamvinkel og Tenningstidspunkt. Ventilåpninger, Forgasser på Enkel og
dobbel forgasser, Veivaksel med Kontroll av veivaksel, Veivtapper, Rådetapper, Sprekk i lagerbaner,
Avbalansering. Råder med Kontroll/normalisering. Motorblokkkontroll for sprekker. Lagerleier og
Linjeborring.
23 oktober Grunnkurs i luftkjølt T1 motor.
Enda et motor grunnkurs satt opp pga svært stor pågang.

Klubbens hjemmeside
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Klubbens hjemmeside har fått seg et radikalt ansiktsløft etter at Einar overtok ansvaret fort den.
Muligheten for å kunne melde seg inn i klubben via en link på siden har blitt flittig brukt og ført til
mange nye medlemmer. Det er også økt traffikk på siden og hans satsning på å samle alle landets
VW treff på vår side har vært en suksess. Synligheten på web og i andre sosiale medier er en stor del
av årsaken til den betydelige økningen av medlemmer i 2016.

Ny klubb tegning
Styret fant det nødvendig at klubbtegningen trengte en
oppfriskning, særlig for at den skal appellere til den store
bredden vi etter hvert har fått med hensyn til medlemmenes
biler, samt at man ønsket å trigge interessen hos et yngre
publikum.Etter forespørsel på facebook fikk vi et forslag fra
Thomas Falla Eriksen som styret ble meget fornøyd med. Den
nye tegningen utelukker ikke at våre tidligere tegninger legges
bort. Der hvor det er hensiktsmessig vil disse fremdeles bli
brukt.

Også når det gjelder betalingsmetoder har klubben fornyet seg.

Profilklær
En ny klubb tegning og at vi for en rekke av de «gamle» klærne hadde gått
tomme, krevde at vi også her måtte fornye oss.
Ved siden av at vi vil ha med oss et lite utvalg av de nye klærne på treff i
klubbilen, skal disse hovedsakelig distribueres via linken vi har på den nye
hjemmesiden. Etter forslag fra Einar Skaug er det nå klesleverandøren som
har klubb shop for oss. En ordning styret er meget fornøyd med, og som letter
styret for arbeid, samtidig som lageret av klubbklær er redusert vesentlig.

Klubbilen
Klubbilen ble også i 2016 flittig brukt på egne og andres arrangementer.
Adresse:

Internett:

Telefon:

E-post:

Konto:

Org. nr.:

Grobråtenvn 33

www.vvwklubb.no

66 98 91 91

vvwklubb@vvwklubb.no

7877 06 97521

984 883 951

N-1385 Asker

I forbindelse med forestående PKK utførte Wolfgang en del nødvendige reparasjoner. I samme
prosessen ble stiftene byttet ut med en hallgiver. Bilen fikk også automatisk kjørelys, nytt batterifeste,
samt at det ble ryddet litt i en del elektriske ledninger og tilkoblinger.
Per Fosse sørget for at bilen hele tiden var nyvasket og blank og fin. Styret takker begge for
innsatsen.

På vegne av styret:

Wolfgang Grendel
Nest leder Veteran VW klubben
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