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Styret 2002 Telefon
Leder: Anders Lien
Kasserer: Erik Spjelkavik
Styremedlen: Stig Sæther

Frode Antonsen
Frode Pedersen

Treffansvarlig: Stig Sæther 905 67 104 73 53 26 75
Rune Stenkløv 907 47 930

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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Leder

Dette er det siste VWG du får uten å betale medlemskontingent (gjelder
ikke tidligere formenn). Den eneste grunnen til at du får dette er at du
betalte i fjor. Husk: Det er aldri for sent å betale medlemskontingent!
Økonomien til TVWK er relativt god, og vi kan trolig arrangere
Trøndertræff 02 uten å sette oss i gjeld. Det betyr at alle inntekter fra
TT02 går rett i klubbkassa! Hva dette betyr for klubbens aktiviteter
begrenses bare av medlemmenes fantasi. En mulighet er å gjøre denne
blekka her betraktelig bedre (er det mulig? Red. anm.). En annen
mulighet er å invitere til medlemsmøter skriftlig (for alle dem som har
glemt at det er på Møller Bil på Lade kl. 18.00 siste tirsdag i hver
måned).

Kasserern har ordet

Vi beklager
I fortvilelse over mangelen på innsendt stoff har vi denne gang sett
oss tvunget til å trykke et bilde av redaktøren (se side 8). Dette er ikke
noe vi gjør med glede, men desperate tider krever desperate tiltak.
Dersom det ikke sendes inn noe stoff til neste nummer heller, tvinges
vi til å trykke bilder fra redaktørens ungdom (dette er ikke vakre
saker!!). Barndomsbildene får vente til situasjonen forverrer seg.
Vi mener alvor!
(Dersom bildet mot formodning skulle falle i smak, kan fanpost
sendes til klefstadmyr@c2i.net).

Møt også opp på klubbens arrangementer (husk Trøndertræff 02 2/6!)
og andres arrangementer i nærmiljøet. Vi vil spesielt nevne Street
Legal cup, hvor eiere av standardbiler (f.eks. VW) kan duellere mot
de verste detroitjernene - og vinne! For ikke å snakke om å imponere
amcargutta med sin blodtrimmede verstingboble. Se midtsidene for
tid og sted.
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Volkswagen V3

I et tysk bilblad (Oldtimer Markt) fant redaktøren denne her. Tysken til
redaktøren er mer rusten enn bobla hans, så: Finnes det noen medlemmer
som kan påta seg å oversette artikkelen? Du trenger bare gjenfortelle
artikkelen, ikke oversette den ord for ord.
Interesserte kan ringe redaktøren på
Tlf 73 95 36 29
Mobil 988 555 62
Epost klefstadmyr@c2i.net
Adresse Nils Stavnes veg 8

7019 TRONDHEIM
Ved flere søkere (ha, ha) trekkes det lodd mellom de interesserte.
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Tekniske data: V3
(Porsche type 60 forsøksserie)

Motor Firesylindret boksermotor bak bakakselen, luftkjølt,
hengende ventiler, en sentral kamaksel, en
Solexforgasser

Boring x slag 70 x 64 mm
Volum 985 cm3

HK o/min 22 ved 3000
Kraftoverføring Enplate trykkobling, fire gir forover, ett gir bakover,

usynkronisert, bakhjulsdrift
Karrosseri Chassis: Sentralrør plattformramme, karrosseri:

asketreramme dekket av blikkplater
Foraksel Uavhengig fjæring: Svingaksel med torsjonsstaver og

friksjonsdempere
Bakaksel Uavhengig fjæring: Pendelaksel med torsjonsstaver og

friksjonsdempere
Bremser Mekaniske med eksenter-forsterkning, skjult
L x B x H 3900 x 1500 x 1500 mm
Totalvekt 600 kg
Akselavstand 2400 mm
Toppfart 103, 6 km/t
Byggeår 1936/2000
Forbruk 7,25 liter/100 km (fabrikktall)
Antall produsert 3 originaler, 1 replika
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Aktiviteter i år 2002

Tirsdag 30. april: Medlemsmøte
Møller Bil på Lade klokken 18.00. MØT OPP!

Tirsdag 28. mai: Medlemsmøte
Møller Bil på Lade klokken 18.00. MØT OPP!

Søndag 2. juni: Trøndertræff 2002
Lånke motorsenter ved Stjørdal. Flere detaljer
kommer senere

8.-9. juni: Tur til Bug Run #19 på Mantorp.

Tirsdag 25. juni: Medlemsmøte
Møller Bil på Lade klokken 18.00. MØT OPP!

Tirsdag 30. juli: Ikke medlemsmøte
Sommerferie

Andre arrangementer
Følg også med på Trondheim Volkswagenklubbs
hjemmesider på
http://tvwk.tripod.com
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Andres arrangement

4. mai: Vårmarked, sted: Ekeberg camping i Oslo. Arrangeres av
Norsk Veteranvogn-Klubb

5. mai: VW til Tusen, sted: Ligger ved innkjøringen til Mysen ved
E18 og Momarken. Arrangeres av Follo VW-Klubb

18.-19. mai: Bug Out, sted: Paradeplassen ved Bergenhus festning i
Bergen. Treffet avholdes på Paradeplassen 300 m fra
fiskertorget. Arrangeres av Volkswagen Auto Club Bergen

19. mai: Street Legal, sted: Frøya.  Arrangeres av Islanders ACC.
Første løp i midtnorsk Street Legal Cup. Street Legal er
dragracing på egen idealtid. Ofte noen fra TVWK med.

24.-26. mai: Bug in Copenhagen #4, sted: København.   Treffet
avholdes på Charlottenlund Strandpark og Rådhusplassen.
Showet blir vist i TV, radio og aviser. Arrangører:
- Fläktfolket (Sverige)
- VW Club Flensburg (Tyskland)
- Bug Club Herbie 4 Ever (Danmark)

26. mai: Detroitjernklubbens Vårmønstring, sted: City Syd.  Arr:
ACC Trondheim. Som regel mange fra TVWK til stede.

2. juni: Trøndertræff 2002. Arrangør: Trondheim
Volkswagenklubb Sted: Lånke motorsportsenter, Stjørdal

8. juni: Street Legal, sted: Stjørdal.  Arrangeres av Hell Cruisers.
Andre løp i midtnorsk Street Legal Cup. Ofte noen fra
TVWK med.

8.-9. juni: Sørlandets VW Treff, sted: Sandnes Naturcamp i Mandal.
Ligger ved RV 455 ca. 1 km nord for E39 øst for Mandal
sentrum. Arrangeres av Agder VW Klubb

8.-9. juni: Bug Run #19 på Mantorp Raceway i Sverige. Et "måste"
for alle VW-freaks. Arrangeres av BugRunners.
Felleskjøring fra Trondheim Volkswagenklubb.

15. juni: Street Legal, sted: Oppdal.  Arrangeres av Oppdal Street &
Custom Club. Tredje løp i midtnorsk Street Legal Cup.  Ofte
noen fra TVWK med.

22. juni: Veteranvognklubbens Delemarked , sted: Granåsen
Skianlegg, Trondheim. Arrangeres av Trondheim
Veteranvognklubb. Se opp for selgere fra TVWK.
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Av mangel på innsendt stoff viser vi her et
vakkert portrett av redaktøren. Klipp ut og heng
over senga. Vi gratulerer.
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BAKING BUG BABES...

Sjokoladekake med aprikosSjokoladekake med aprikos
200 g smør/marg. Smeltes, avkjøles
3 store egg
4 dl sukker
2 ts vaniljesukker
2 ss kakao
4 dl hvetemel
2 ts bakepulver
2 dl kaldt vann

Pisk eggedosis av egg og sukker. Sikt i det
tørre vekselsvis med smeltet smør og vann. Stek
i ca. 45 min ved 175 grader. 24 cm rund
form.

Fyll Fyll  &  & pyntpynt : :

1 boks (400 g) aprikos
1 dl aprikossyltetøy
1 pk kremfløte
litt vaniljesukker til fløten
Sjokoladedråper el. revet sjokolade

Skjær kaken i 3 bunner. Ta av aprikoser til
pynt, hakk resten i biter. Pisk  krem, smak til
med vaniljesukker.

Smør syltetøy på en bunn, legg på krem i
“klatter”, strø aprikosbiter og sjokoladedråper
på. Legg på den neste bunnen og gjenta. På
toppen legger du krem, de halve aprikosene
og sjokoladedråper. Det skal ikke være krem
på sidene av kaken, og fyllet skal “tyte” litt
fram mellom lagene.

Enjoy!



10

AnnonserAnnonser

Selges
Ingen i Trondheim Volkswagenklubb er for tiden interessert i å selge noe

Kjøpes
Ingen i Trondheim Volkswagenklubb er for tiden interessert i å kjøpe noe

Ring 73 95 36 29 eller send epost til tvwk@hotmail.com for å rykke inn gratis
annonser.
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Her får medlemmer av Trondheim Volkswagenklubb rabatt (vis
medlemskort):
Firma Rabatt

Autoproducts Nord 10-15%

HotShop 10%

Møller Bil/Auto Syd 15%

Star Speed, Marnadal (Dalhem) 15%

Tiller Lakk 18%

ViaNor Spør

Rabatt
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