VETERAN V.W. KLUBBEN

Postboks 75 Røa, Oslo 7
Postgirokonto nr. 3275O88 Tlf. 248406

KT,UBB-AVIS
STYRET:
FORI{ANN
SEKRETÆR

KASSMER
STYREMEDLEM
STYREMEDIEM

:Bjørn Fosholm, Ekravn. t, Osl-o 7 Tl-f .priv. 248406
:Lars Ulvestad., Frognerseterv. 40 Osl-o t TLf .priv.1+26:8tr_
:lina Fuglesang, Hovseterv- 88 OsIo 7 Tlf.arb. 2Qr6r,
:Asbjørn Kild-e, Åsengt. 28 Oslo 4 Tlf -priv - 210497
:Harald. Ulvestad., Frogners:eterv. 40 Oslo 1 Tlf.priv.l+26€

KONTAKTMENN
Bjørn Fosholmr. Ekravn. t, oslo 7 Tlf.priv. 2+8+06
KUBEIWAGEN I John Wallentin, Gravd.alsvn- p O;*1o; 7 TIf -priv.. 2+?618
SPLIT-WII{DOhI: Øyvind. Langs}et, Myrvn. I t1J0 Teie TLf .arb - Ottl+OBO
SCHWrMMI^IAGEN:

DELELAGERET

I

DELELÅGEIi-SJEF :

larsr Haukerud, Bliksrudvn. 12 1+8+

Åneby

DEI,ELAGER-ASSISTENT :

John Wallentin, Gravd-alsvn. 9 OsLo 7 Tl-f .pri-v. 2+7618

om at med.lemmene send.er inn ad.resser og hva d-e
eventuellt har- Dette vil så "offentliggjøres" i klubbavisen,
slik at også and.re medlemmer kan få nyte god.t av d.isse sted-ene.
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Årsmøtet ble d.enne gangen hold.t hos Harald Ulvestad. Det møtte
i overkant av 40 personer. IVIøtet b1e åpnet av formannen. Det
var ingen innvend.inger mot sakslisten så man gikk d.irekte tit
neste punkt som var fremleggelse av regnskap" men d.ette måtte
utsettes noe d.a kassereren var litt forsinket. Regnskapet for
1979 b:-e som fø1gerr
kr". 75l-29,98
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Så var d-et valg av styre som stod. for tur. Bjørn Foshol-m sa
seg villig til å fortsette som formann såfrernt ingen and.re
mel-d-te seg- Han ble enstemnig gjenvalgt. Lars Jensen ønsket å
trekke seg som sekretær og I,ars Ulvestad- ("Lilleu1v") bte vatgt
som ny sekretær. Lina Fuglesang had-d.e sagt seg villig til å fortsette som kasserer og ble d.a også gjenvalgt.Asbjørn Kild.e ble
sittend.e som styremed-lem, mens Harald Ulvestad. bIe innvalgt sDm
nytt styremed-1em tif ford-e1 for Erik llalvorsen. Det nye styret

ble d.ermed- seend-e sl-ik ut:
Formann:
BJøtn Fosholm
Lars
Ulvestad.
Sekretær:
Kasserer:
Lina Fuglesang
Styremedlem:
Asbjørn Kifd-e
Styremed-Iem:
Harald. Ulvestad.
Dessuten ble John ,Jall-en.tin ',ral6t trI åe1ela6er-sssistent
Det var ingen innkomne forslag så man gikk vid.ere til siste
punkt som var eventuelt. Vi had-d.e vært så heldige å få Ped.ersen
fra teknisk avdeling hos Haral-d" ^q.. Møl1er A/S tit å komme å fortelle om oppbygging og forspenning av Vi'J gearkassen. De som var
interessert kunne få et ark som brukes på VW-verksted.ene når
gearkassene skal forspennes (se eget vedlegg). Det var tydelig
at d-et trengtes et slikt kurs, f or mange had-d.e mangelfulle kunnskaper om nettopp d-ette- Kari Furuseth orienterte også litt om
d-en nystarted.e terrengbilklubben Off-Roaders Norway (postboks
29, Bekkelaget OsIo 1, for dem som er interessert). Så var d.et
bespisning. Fru Ul-vestad serverte en varmrett og d"et var salg
av mineral-vann. Etterpå var d,et kaffe og boller. Deb var også
Iod.d.salg med- derpå følgend,e trel<kning, og Asbjørn liild"e had.de
som vanlig ordnet med. en nasse fine premier. Klubben fikk takket være salg av lod.d. og mineralvann et pent lite overskud-d.
Vi takker med,lemmene for d.et. Til sist b1e d.et vist bilder fra

rlforglelnrnelige trefl på Trand.um (aet ene i I'lorsli Land--iiover
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Dette var d-et vi har klart å skaffe av opplysninger om hva
som skal skje utover våren/sommeren, men d.et blir slkkert
mer. Vi håper på å få til et med-lemsmøte til i løpet av våren og d.et blir sikkert et og annet småtreff.
DELELAGERET

I neste utsend-else håper vi på å få send.t ut en komplett og
ajourf ørt d.elelagerliste, så med-Iemmene f år vi-te hva som f innes
i d.elelageret. Det vil også komme nye rutiner for kjøp av d-eler.

I{en d"ette kommer sammen med d.elelagerlisten.
[4!EqqE_._9{{EEUEE

fått kontakt med. en d-ame som har sagt seg
vi1lig tii å sy kalesjer til Kiibel. Hun er for tid.en i åung
med å sy et prØve-eksemplar. Så fort hun er ferd.ig med d-ette
første eksemplaret vit vi få vite en eventuell pris. Når d-et
gjelder skjermer vil Lars Ulvestad. sette i gang støpingen så
fort d-et er mulig og materialpri-sen vil komme så fort første
eksernplar blir ferdig. Skjerm-støpingen vi-l etter all sannsynlighet foregå i Holmenkollen I speid.ergruppes' kanoverksted.
i Saksegård.sgate i gamlebyen, slik at d-e som ønsker å s'tøpe
skjermene selv kan gjøre d.et. De som er interessert i kalesje
eller skjermer til Kubel bes henvend-e seg til klubben.

Klubben har nå

WALKIE-TALKIE

Veteran Vi'l kl-ubben har fra Bred o A/S f ått et tilbud. on 15j,6
avslag på ilalkie-talkie utstyr. De som er intressert bes
henvend-e seg til l<lubben for nærmere opplysninger.
qry[E_lAlDERS GREU9E\ " _1

Styret har mottatt flere forslag om å utvid-e ktubben til også
å ornfatte "bobler" med 1iten, oval, bakrute (1911-1917). Vi
ber d.erfor med-lemmene gjøre seg opo en mening om dette, da d,et
vil b1i tatt opp på årsmøtet til høsten.
RESTAURERING AV KUBtrT

?

Det er kommet forespørse!- fra et av medlemmene om noen i klubben kunne tenke seg å restaurere en Kiibel- De som er interessert i å ta på seg et slikt arbeid- bes henvende seg til formarrnen, se medlemmslisten.
''

SPESIELLE tsUTIKKER''

fleste av oss vet sikkert om en eller fl-ere butikker d-er
får tak i sjeld-ene,/spesielle d.eler. Vi vil prØve å lage
en opptegnelse over slike steder, men for at vi skal få til

De

man

Hei a1le

sammen,

Aller først vil vi ønske d.ere et riktig god-t nyttår.
Dernest vil vi prØve å Si en liten oversikt over hva som
skal skje utover våren/sommeren. Første punkt på programmet blir:

MEDLEMSMØTE
kI. 19.1O vrL d-et bli et med-Iemsmøte hos
I{arald. U}vestad. i Fro6nersetervn. 40b (se kart). Vi har
vært så held-ige å få mannen bak Volkswagen-importen til
Norge, Dir. Haral-d A. MøIIer, til å komme, Han vil kåsere
Iitt om Volkswagens histori-e og utvikling i Norge. ElIers
vil d.et bli en enkel servering og kanskje noen lysbild.er
Fred.ag 1/2-1980

hvis tid.en strekker til. Dette ser ut til å b1i et interessant møte, så noter denne d.atoen straks.

KURS GEARKASSER

må desverre med.dele at d.et kurset som H-A. Møller A/S
tilbød. seg å hold.e for oss om gearkasser er utsatt inntil
videre på grunn av sykd.om. Beskjed. om når lturset kan komme

Vi

igang vil d-erfor bJ.i send.t ut senere.

PINSETREFF

I pinsen vil DISG arrangere et treff i- Bogen J- Bayern.
Veteran VW klubben har to ganger tid-ligere deltatt i pinsetref f i Bogen og d.e har vært meget vellykked.e - Dette er d et
største treffet i Europa for Kiibel og Schwimm og er absolutt
anbefalelsesverdig. Avreise blir sannsynligvis 21/, og hjemkommst 29 el-Ier to/r, Dette vil bli et kjempe-treff og vi
håper at flest mulig meld-er seg på'
FAI{ILIETREFF

juni vil Veteran VW klubben arrangere et treff på Christi-an Lølands hytte i Red-alen i Krød-sherad.. Treffet vil først og fremst bli lagt opp som et hygge
og familietref f , men d.et blir også anled.ning til litt terrengkjøring for d.ern som ønsker d-et. Opplysninger om fell-es fremmøteti-d- og plass kommer senere.

Lørd.ag og sønd-ag 14 og 1J

uuttsrpnTREFF

I august vil det sbm vanlig bti arrangert Miinstertreff. Vi
har ikke klart å skaffe mer eksakte opplysni-nger om når d.ette
skal være-, så det kommer senere. Irien d-e som er interessert
kan jo kontakte kfubben på titt senere tid-spunkt.
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