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Styret 2004 Mobil Telefon
Leder: Anders Lien
Kasserer: Erik Spjelkavik
Styremedlen: Stig Sæther

Frode Antonsen
Frode Pedersen

Treffansvarlig: Stig Sæther 905 67 104 73 53 26 75
Redaktør: Erik Spjelkavik 73 95 36 29

Adresse
Trondheim Volkswagen-Klubb
Postboks 3049 Lade
7441 TRONDHEIM

Epost: tvwk@hotmail.com

Medlemsskap koster 200,- pr. år, 300,- for familiemedlemsskap.
Dette kan betales inn på postgironummer 0530 19 08557.
Husk å oppgi navn og adresse.
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Valgene er over
Det er verdt å merke seg følgende likheter mellom valget i USA
og valget i TVWK:
• Det var en ganske innviklet form for valg hvor ikke alle fikk

anledning til å stemme
• Det er vanskelig å finne ut om opptellingen foregikk på

forskriftsmessig måte
• Flertallet gikk for det bestående (Bush/Klett), ikke for det

nye, uprøvde (Kerry/Siemens)
• Det er grunn til å frykte splittelse mellom flertallet og

mindretallet etter valget
• Utfallet av valget vil få store konsekvenser for verden i

fremtiden

Trøndertræff flyttes
På medlemsmøtet 26/10 ble det vedtatt at Trøndertræff 2005
ikke skal avholdes på Lånkebanen. Hovedargumentet var at det
er bortkastede penger å leie banen for 10 000 spenn for at 5
stykker skal bruke den.
Håpet er at vi skal kunne låne Skansen som i gamle dager, noe
som vil gi oss nærhet til byen og sjanse for at forbipasserende
stikker innom. Dessuten kan vi få inntekter fra kiosksalget.
Torvet er også en mulighet som vil bli utredet.
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Sommeren 2000 dro et ferskt kjærestepar ut på en reise i boble med
combicamp hengende etter. Målet var å dra rundt Bottenhavet, gjennom
Nord-Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Russland, Litauen, Polen,
Tyskland og Danmark. I fire år har de to vært tause om hva som skjedde på
turen. Endelig er tiden moden for at deres historie kan fortelles:

Herfra til Jurmala
En roadstory av Erik Spjelkavik

Dette har hendt: Våre venner har flyktet fra Øst-Europa i håp om å finne
vennligsinnede språk, blyholdig bensin og dass man kan sitte på i det frie
vesten. LIFO-ferja har akkurat lagt ut fra kai i Riga.
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Da vi krysset Østersjøen for andre gang var vi så heldige å få en
lugar. Dermed kunne vi sove oss fra Rigabukta til Stockholm.
Men først måtte vi nyte dekkslivet.

Vi slapp heldigvis å rygge av ferja, og vel i land satte vi kursen
mot nærmeste bensinlanger og fylte tanken med deilig
blybensin. Vi kunne høre ventilene kose seg etterpå.
Planen var nå å dra til Sørlandet for å besøke
artikkelforfatterens foreldre, som var på ferie der.
Vårt utmerkede Europakart fortalte oss at turen ville gå i
nærheten av Fucking Åmål, kjent fra filmen av samme navn.
Med tanke på det vennligsinnede landet og den fine
brummingen fra motoren bestemte vi oss for å ta omturen.

Margit Nyter livet på dekk (foto: Erik Spjelkavik)

Fucking Åm ål (foto: Selvportrett)
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Kartet fortalte oss også at vi med en liten omvei kunne besøke
HotShop på Trøgstad, noe som ville føre oss over en lite
befestet grenseovergang. Med tanke på mengden fluidum i
kombicampen syntes vi det var en god ide. Like over grensa
traff vi på en bil som det stod ”Toll” på, men de hadde heldigvis
annet å ta seg til enn å stoppe oss.
På HotShop fikk vi handlet de livsnødvendigheter vi hadde
plass til.
Etterpå tok vi ferja fra Moss til Horten og dro videre til
Spjelkavikfamiliens hemmelige sommerparadis. Det tok ikke
mange dagene før kombicamplivet stod langt oppe i halsen på
oss, og vi satte kursen hjemover.

I Oslo presterte artikkelforfatteren å glemme tanklokket, noe vi
ikke merket før det begynte å lukte bensin oppe i Østerdalen. Vi
kjøpte et nødlokk på nærmeste bensinstasjon og kjørte hjem. Vi
lengtet så mye etter vår egen seng at vi kjørte strekningen
Sørlandet – Trøndelag i ett strekk.
Vel hjemme ble vi enige om at det hadde vært en strabasiøs tur,
vi hadde ikke gjennomført det vi hadde planlagt: Å kjøre rundt
Østersjøen, gjennom Nord-Norge, Sverige, Finland, Estland,
Litauen, Latvia, Kaliningrad, Polen, Tyskland, Danmark og
Sørlandet (se kartet på side 4). Det er jo også et åpent spørsmål
om det er mulig på de 3 ukene vi hadde til rådighet.

Hvordan sette opp en kombicamp  (foto: Margit Thomassen)
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Kanskje vi en gang i fremtiden bestemmer oss for å gjøre et nytt
forsøk?

P.S. Etter å ha ringt til bensinstasjonen hvor vi glemte
tanklokket, fikk vi det tilsendt i posten noen dager senere.

Motoren som brakte oss til Baltikum og tilbake. Nå dessverre pensjonert
(foto: Erik Spjelkavik)



TVWKs SMS-tjeneste

TVWKs SMS-tjeneste er for melding om spontane aktiviteter i regi av
TVWKs medlemmer. Aktivitetene kan være alt fra grilling i Korsvika
(eller hvor du måtte ønske) til turer til Bobletreff  rundt omkring i
verden. Bare fantasien din (og norske lover) setter grenser. Ingen
aktivitet er for liten!

For å kalle inn til en aktivitet sender du en SMS (eller ringer) til
988 55 562 eller en epost til tvwk@hotmail.com senest 24 timer før
aktiviteten skal finne sted. Husk oppmøtetid, -sted og hva deltakerne
eventuelt skal ta med (f.eks. grillmat, oppvaskhansker, el.l.).

Ønsker du å være med kan du sende en SMS (eller ringe) til 988 55 562
eller en epost til tvwk@hotmail.com. Husk å oppgi navn. Du kan også
melde deg på via TVWKs nettsider http://tvwk.tripod.com. SMS-
tjenesten er bare åpen for TVWKs medlemmer (19 er med på lista p.t.).

Tjenesten koster kr 0,- pr melding.
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Egne aktiviteter
Tirsdag 30. november Medlemsmøte

Kafeen på Klett kl 19.30.
MØT OPP!

Tirsdag 28. desember Ikke medlemsmøte
Jul.
IKKE MØT OPP!

Tirsdag 25. januar Medlemsmøte
Kafeen på Klett kl 19.30.
MØT OPP!

Tirsdag 22. februar Medlemsmøte
Kafeen på Klett kl 19.30.
MØT OPP!



Annonser
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Selges
-64 mod Type 3 "Notch" selges!
Sjelden bil. Komplett og tilnærmet original, men trenger litt
ettersyn av entusiast. Starter og går greit.
Har i tillegg en god del originale VW-deler nye i esker til den
som handler raskt...!! Mye gromt..!!
Bilen må bort før vinteren, da den er uten garasje-plass.
Ring Vegar på 900 35 503 for mere info.

1969 VW Boble delebil/restaureringsobjekt
Én eier. Stått siden 1988, kun ett år ute. Karosseriet ser ut til å
være veldig bra mhp rust, bortsett fra skjermer og stigtrinn rund
baut. Skade venstre foran dårlig rettet.
Strøkent rødt interiør, dash, dørsider og tak!!
Starter og går. Nytt batteri og tenningsdeler.
Står på Rosenborg i Trondheim. Selges billig!!
Ring Sverre Fossmo på 91147059.

Ring 988 555 62 eller send epost til tvwk@hotmail.com for å
rykke inn gratis annonser.

Til leie
200 m2 vinterlagringsplass kan leies hos Anders Eggen på
Melhus (du trenger selvfølgelig ikke leie mer enn du trenger).
Ståle Berg kan brukes som referanse.
Anders treffes på mobiltlf. 906 03 562
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Garasjelig
Denne utgaven av Garasjelig burde kanskje hett ”På Ville
Weier”, for denne ganger har Garasjelig-teamet dratt helt ut til
der hvor ”The Streets Have No Name” (i hvert fall ikke det
Garasjelig-teamet kunne se). Nærmere bestemt Buvika, hvor
Harald Nebelung jr. holder til. Takket være finn.no/kart fant vi
til slutt frem til en garasje som det kom musikk ut av.
Vi banket på, og ble ønsket velkommen av en arbeidskledd
Harald. Inne i garasjen har han en 1969-modell 1600 TL, o.k.s.
VW Type 3.

Type 3 var Volkswagens første forsøk på å skaffe seg mer enn
ett ben å stå på. Porsche hadde hatt som oppdrag å konstruere en
bobleerstatning siden 1953, men den legendariske VW-sjefen
Nordhoff nølte med å lansere den pga. boblas stadig stigende
salgstall. I 1961 fant han endelig ut at tiden var inne for
lansering. Siden Nordhoff forlangte en stasjonsvognutgave av
den nye bilen, måtte en ny og flatere utgave av boblemotoren
utvikles.
I 1965 kom så 1600 TL’en, en fastback, med en 1584 cm3-
utgave av pannekakemotoren. Tross mer bagasjeplass både
foran og bak, bedre lydisolering og kraftigere motor klarte Type
3’en aldri å lokke til seg boblekjøperne i den grad VW hadde
håpet, og produksjonen ble innstilt i 1973.

Harald Nebelungs 1600 TL (foto: Erik Spjelkavik)
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Harald kjøpte bilen for 3 år siden, han hentet den hjem fra
Hamar som slakt. For 5 laken (”Finansministern veit alt”) fikk
han en svartlakkert bil med sjakkrutet tak. Interiøret var bare
filler, motoren var dårlig, den var kort sagt et sørgelig syn.
Det første året han eide den stod den bare der, kun avbrutt av
noen kjøreturer.
Så begynte han å skjære i stykker bagasjerommet bak. Målet var
å få en busskasse (girkasse fra Type 2, red. anm.) til å passe inn.
Busskassen ble stående på en jekk inne restene av
bagasjerommet i ett år mens Harald tenkte på neste trekk. Det
finnes mange løsninger på å sette en busskasse inn i en TL, men
Harald syntes de fleste var for kompliserte. Han ville ha en
enkel men solid løsning. Han endte opp med en firkantbjelke
festet med stag i trekanter, som igjen ble festet til velteburet
inne i kupéen.

Det tidligere bagasjerommet (foto: Erik Spjelkavik)

Girkassen er festet stål-i-stål, det lukter ikke en gang gummi
baki motorommet.
Da girkassen var på plass stod bakbremsene for tur. De
originale trommelbremsene ble byttet ut med SAAB-kalipere på
Mercedesskiver og en brakettløsning levert av Patrick. Denne
pakken kommer ferdig godkjent og er noe av det billigste på
hele bilen.
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Velteburet er uttenkt og bøyd av Alien, og er en av få ting
Harald ikke har laget selv. Stolfestene ble tilpasset samtidig
med buret.

Velteburet og stolene ble tilpasset samtidig (foto: Erik Spjelkavik)

Nå var tiden kommet for å gå løs på fronten. Harald hadde lenge
ønsket seg flippfront (panser, forkle og forskjermer i ett stykke,
red. anm.), men den han omsider fikk tak i manglet både
hjulbuer og bakre del av skjermen. Løsningen ble å hente begge
deler fra noen gamle glassfiberskjermer og lime dem fast i
flippfronten. Morten-Ivar og Alien hjalp til med hender og hode
da fronten skulle festes. (Se bilde av fronten på side 4.)
I fronten er bensintanken byttet ut med en liten fuelcell for
vektens skyld.
Forbremsene har ventilerte, borete og slissete skiver.
Støtdemperne er justerbare og gule hele veien rundt. Justeringen
er for å kunne kjøre litt bane i til dragracing.
Alt grunnarbeid på karosseriet, både sparkling og priming har
foregått hjemme i garasjen, mens lakkeringen ble utført på
Leinstrand (se VWG 2/2003).
Harald skal pusse bilen med 200-papir, for så å polere bilen
blank for å få mer dybde i lakken.
Alle ruter unntatt frontruta er byttet ut med Lexanglass,
siderutene bak har til og med beholdt den originale
lufteløsningen.
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Sidebakruta i luftestilling (foto: Erik Spjelkavik)

Etter å ha prøvd flere typer speil falt Harald til slutt ned på
motorsykkelspeil fra en GSXR 1100.
Harald hadde planer om å bytte ut hele karosseriet med
glassfiber, men valgte å beholde alt unntatt fronten i stål. Det er
en bedre løsning fordi alt han har skåret bort av støtte og
innerskjermer gjør karosseriet vinglete nok som det er.
På tross av 3 mm stål i velteburet har Harald klart å få vekten
ned fra de originale 960 kg til 840 kg. Bare dørene er lettet fra
24 kg originalt til 10 kg nå.
Motoren Harald skal ha i bilen er ikke satt sammen ennå. Det
blir en 2,1 liter boblemotor med Streeteliminator topper med
Autocraft vipparmer. Toppene er portet av Tore ”Topplokk”
Østhus med en trekantet ”spoiler” i utblåsningsrøret, et trick
Tore har plukket opp fra flymotorer.
Harald har kjøpt inn Electromotive motorstyring, motoren får
innsprøytning og elektronisk tenning, og kan bare justeres vha.
PC. Aquamist vanninnsprøytning skal også monteres.
Det eneste som ikke er kjøpt ennå er turboen, som kommer fra
Mitsubishi og heter 16T. Siden motoren sitter lavere enn
originalt, går motorlokket fint igjen, selv med turboen montert.
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Dørene er lettet etter alle kunstens regler og noen til  (foto: Erik Spjelkavik)
(se ogs å forsiden.)

Alt dette håper Harald skal resultere i minst 350 hk. Den
berømte Kormi har tilsvarende motor og har bremset den til 340
hk. Alt under 300 hk betyr fiasko.
Harald mener det strengt tatt ikke er nødvendig med eksospotte
når han bruker turbo, men han skal montere det likevel, ikke
minst for å vise Stinger-banden at bråk � krefter.
Det som er litt tøft er at Harald skal prøve å få godkjent bilen
med 180 hk, og dermed få skilt på den.
Planen er å bruke bilen i Street Legal Cup neste år, og da er det
ikke snakk om den ”mopedklassen” Rune og Stig leker i. Nei,
Harald stiller i Bad Boys-klassen (hvor den raskeste bilen
vinner, ikkeno ”handicap” eller dial-in-tid) eller ingenting.

Bilen har gått 31 mil siden Harald satte den sammen  (foto: Erik
Spjelkavik)

Kilde: Paul Wager: VW Beetle, 1994 Bison Books Ltd.
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Rabatt
Her får medlemmer av Trondheim Volkswagenklubb rabatt (vis
medlemskort):
Firma Rabatt

Din lokale servicepartner når det gjelder bil. Ledende merkevarer
innen verktøy, bildeler,og rekvisita. Vi skaffer alt - til fornuftige
priser.

10-15%

10%

Møller Trondheim AS 15%

15%

Tiller AS 18%

Lakkspesialisten fører et bredt spekter av tilbehørsprodukter til bil-
og karosseriverksteder. Kjente merkevarer som Sata, Mirka,
Teroson, Sundstrøm, Kemira og 3M er varer som vi fører fra vårt
lager.

20-25%


