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Styret 2003 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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Kassereren har ordet

Leder

Da er året på hell, og veldig mye tyder på at det økonomiske året
2003 kan oppsummeres slik:
• 39 registrerte medlemmer (34 betalende, 2 gamle formenn og 3

nye medlemmer som enda ikke har betalt).
• 12 nye medlemmer + en fortapt sønn som har vendt tilbake til

hjorden
• 22.057,46 i omsetning.
• 7.380,46 på bok (før renter)
Vi kan mao. gå inn i 2004 med en relativt god økonomi. Hvis tre –
3 – medlemmer betaler i løpet av våren, har vi råd til baneleie på
Trøndertræff 2004 også. Så når innbetalingsblanketten kommer i
midten av februar – ikke nøl, men løp til postkontoret, banken eller
PCen og betal straks! Da er du også sikret en jevn strøm av
Volkswagens Gang gjennom året.

Redaksjonen beklager på det dypeste at utgivelsen av Volkswagens
Gang ble forsinket denne gangen. Hvis dere vil unngå dette i
fremtiden, er det 3 ting dere kan gjøre:
1. Sende inn stoff.
2. Sende inn stoff.
3. Sende inn stoff.
Stoff kan sendes til klubben på adressen på siden til venstre, eller
på epost til epostadressen på siden til venstre.
God Jul og godt nytt VW-år!
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I denne utgaven av Garasjelig har vi tatt turen til Melhus, hvor Ståle
Berg holder til. Det som slår en med Ståles hjem er den store
tobilsgarasjen. Det er dit Ståle tar oss med. Inne i garasjen er det god
plass til to biler. Da vi besøkte Ståle var det bare bobla hans som
stod der, dagligbilen hans stod ute. Ståles boble er en ’72 1302 S.
1302 var et svar fra Volkswagens side på fallende salgstall for
bobla, og et forsøk på å bringe den opp til 70-åras standard. 1302 ble
den mest tidkrevende og dyreste boble å utvikle. Det nye
forhjulsopphenget gav bobla en helt ny front. Forhjulsopphenget og
det horisontale reservehjulet økte bagasjeromsplassen med 88 %. I
motorrommet satt en ny motor med doble innsug og oljekjøleren
fikk eget kjøleluftuttak for ikke å overopphete sylinder nummer 3.
VW planla å kalle den nye modellen 1301 (1300 + 1, skjønner?),
men det nummeret hadde allerede Simca tatt.

Garasjelig

Ståles boble med 1302s karakteristiske front (Foto: Erik Spjelkavik)

Volkswagen 1302 ble kortlivet, da det begynte å gå rykter om at
USA ville innføre regler om minimumsavstand mellom førerens
nese og frontruta. VWs svar ble 1303, som kom i modellåret 1973,
med buet frontrute, mindre bagasjerom og et stort dashbord.
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Den forrige eieren av Ståles bil har tatt av all pyntekrom og sveist
igjen alle hullene etter den. Han har til og med tatt av
sideblinklysene og sveiset igjen hullene etter dem. Hva sier EU-
kontrollørene til slikt, da? Det mest imponerende den forrige eieren
gjorde var å bredde skjermene med vinkelsliper, skjøteplater og
sveiseapparat. Ståle vurderte det som for dyrt å skaffe felger og dekk
som passet i de breddede skjermene, så han satte på originale
skjermer igjen.
Bilen har gått 179 000 km, og har hatt én eier før Ståle. På kjøpet
fikk han med ”verkstedskiltet” til bilen: Når bilen var inne til service
eller reparasjoner satte de bare skiltet i en spesiell ramme på
verkstedet. Ved å kaste et blikk på skiltet fikk mekanikeren vite det
han trengte om modell, alder og motorstørrelse. Teknisk sett er bilen
en bastard: Det er en 1302 S, dvs originalt levert med en motor på
1584 cm3, men med trommelbremser hele veien rundt. Vanligvis ble
jo VWs 1600-motorer parret med skivebremser foran.
Ståle har lakkert bilen selv i redskapsskjulet til en kompis. Han har
brukt Lorrypaint, som påstås å være ”selvvaskende”. Ulempen med
Lorrypaint er at den ikke har UV-filter, noe som gjør den lite
motstandsdyktig mot oksydering. Ståle var derfor i gang med nok en
nødvendig polering da jeg kom.

Ingen pyntelister og med blå Lorrypaint (Foto: Erik Spjelkavik)
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Motoren er en 1680 cm3 som Ståle har bygget selv fra en motor han
kjøpte som byggesett i 1999. Våren 2000 dro han sammen med en
gjeng fra TVWK på auksjon på HotShop. Der kjøpte Ståle en 88 mm
sylindersats og to 041 topplokk som alle hadde gått 60 mil, samt en
284º trimkamaksel til motoren. Resten har han samlet gjennom et
langt liv. Motoren har to doble Kadrongassere, som er snille både med
hensyn til montering, justering og i det daglige. Riktignok er de litt
tørste, men Ståle tror det retter seg når han får satt inn riktige dyser.

Ståles 1681 cm3 motor (Foto: Erik Spjelkavik)

Motoren har også forsterket vippearmsaksling og ”sånt tull”, som
Ståle formulerer det. Han har satt inn en oljepumpe med uttak til
oljefilter. Ståle har funnet ut at oljefilteret er det samme som det som
brukes i Golf og Passat, noe som gjør at han kan kjøpe det for 38
spenn på Møller, fremfor å betale HotShop 99 surt opptjente
sparepenger for det.
Ståle har planer om å bytte ut eksosanlegget på bilen for fortsatt å
være på hils med naboene sine.
Motoren ble satt sammen i fjor vinter og kjørt i sommer.
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Ståle har ingen planer om å dra ut på stripa med bilen. Han er så godt
fornøyd med motoren at han ikke vil utsette den for de enorme
påkjenningene et dragrace er. Han vil beholde motoren lenge.
Banekjøring er kanskje et bedre alternativ, men bilen har
standardfjæring og -understell, og krenger mye i svingene.
Av hensyn til husfreden i TVWKs medlemmers hjem har vi sluttet
med å fortelle hvor mye penger Garasjeligvertene har brukt på
framkomstmidlene sine.
Avslutningsvis vil VWG bemerke at Ståle har en forbilledlig ryddig
og oversiktlig garasje (se også forsiden). Du ryddet vel ikke før vi
kom, Ståle?

Ståles plagsomt ryddige garasje (Foto: Erik Spjelkavik)

Tips oss gjerne om garasjer vi kan besøke. Tips kan sendes til
tvwk@hotmail.com, eller du kan ringe eller sende tekstmelding til
988 55 562.
Neste nummer av Volkswagens Gang er planlagt utgitt i midten av
februar neste år.



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 (14 er med på lista p.t.).

Tjenesten koster kr 0,- pr melding.
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Egne aktiviteter
Tirsdag 30. desember Ikke medlemsmøte

Jul. IKKE MØT OPP!
Januar en gang Julebord

Hvis det er noen interesse for julebord, så ring
eller send SMS til 988 55 562 eller epost til
tvwk@hotmail.com. Vi avtaler bare en dag og
så går vi ut og spiser sammen.

Tirsdag 27. januar Medlemsmøte
Det er usikkert om vi får benytte Møllers nye
bygg på Tunga. Følg med på
http://tvwk.tripod.com for siste nytt. Men
MØT OPP!



9

Prestanda
Torsdag 6/11 viste svensk TV3 omsider det innslaget som TVWK-
medlemmene hadde ventet på: programmet Prestandas innslag fra
BugRun #20.
Traileren så riktig lovende ut: ”the Maroon Baboon” som la igjen
gummi og andre bobler som kjørte dragrace. Traileren, som ble sendt
utallige ganger i løpet av dagen, ble avsluttet med en zoom ut fra
kassererens motivbarberte rygg.
Selve programmet begyntet kl 20.00 og ble innledet med de samme
boblene og den samme ryggen, som en forsmak på hva programmet
skulle inneholde.
Etter provkörning av en Audi og en Saab, begge i cab-versjon, kom
høydepunktet.
Prestanda filmet både dragrace, banekjøring, oversikt over
utstillingsområdet og intervju med deltakere. Det var også et lengre
innslag med eieren av en sleeper som vi som var der husker godt: En
gjennomført urørt 1303 med et monster av en motor i, som sparket
godt fra på stripa. TVWK er  likevel av den oppfatning at å kjøre uten
viftereim er juks! 14 hester mer eller ei.
Kassereren fikk vist fram ryggen sin nok en gang, pluss at han fikk
sagt noen mer eller mindre velvalgte ord om hva BugRun dreier seg
om …
Andre ting verdt å nevne er snusleppa til mannen med BugRuns nest
tøffeste rygg (”Volkswagen” med store bokstaver over ei boble
tatovert (?) inn). Etter eget utsagn hadde han ikke sovet på ”tre dygn”,
TVWKs utsendte observerte da også senere på dagen den samme
mannen sovende ved bilen sin (i sola).
Tross intens gjennomtitting av opptak har det ikke lykkes redaktøren
å observere folk eller biler fra Trønderbataljonen på innslaget.
Opptak av innslaget kan lånes fra redaktøren på forespørsel (tlf. 73 95
36 29,  mob. 988 555 62, eller på epost til tvwk@hotmail.com).
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Midt-norsk Street Legal Cup

Som tidligere nevnt har Rune og Stig vært TVWKs eneste
representanter i Midt-norsk Street Legal Cup. Enkelt sagt er det en
dragracing-cup i regi av Amcar-klubben i Norge, hvor alle får sjansen
til å teste kjerra si på stripa i lovlige former. Poenget med cupen er at
det skal være for registrerte, ”Street Legal”, biler. Takket være det
sinnrike handicapsystemet kan biler med små motorer konkurrere på lik
linje med volumtunge detroitjern. Handicapsystemet fungerer slik: først
kjører man kvalifisering for å bestemme startrekkefølgen og finne ut
hva kjøretøyet sitt er godt for, dvs. hvor raskt greier du å dra stripa. La
oss anta at du bruker 12,0 sekunder på 1/8-mile’a (204 m). Da setter du
opp en tid under det (f.eks. 11,9 sek) i frontruta, dette blir da din
idealtid. Hvis du blir satt opp mot en som har 10,0 som idealtid, blir
han stående og vente 2 sekunder etter du har startet før han får starte.
Den som krysser mållinja først har vunnet heatet. Vel og merke hvis
vinneren har kjørt saktere enn sin idealtid. Hvis han har kjørt raskere
enn idealtiden (break) blir han disket. Hvis begge har break’et vinner
den som har kjørt nærmest sin idealtid.

Poengtildeling
Når bilen er godkjent teknisk kontroll tildeles 5 poeng. Det må
gjennomføres minst et godkjent drag for å kunne tildeles
kvalifiseringspoeng.

Plass
2003

Navn Klasse/
Nummer

Biltype Klubb/sted

1 79 Saksvik, Hans SL 7016 69 Camaro ACCT
…
20 3 Stenkløv, Rune SL 7031 62 VW TVWK
…
99 82 Sæther, Stig SL 7075 75 VW TVWK

Forklaring: På Oppdal fikk Rune 5 poeng for å klare den tekniske kontrollen (en
forutsetning for å få starte) , han fikk 1 poeng for å kvalifisere seg (fordi det var
mer enn 8 biler), og 20 poeng for å vinne andre runde.



Midt-norsk Street Legal Cup
For begge klasser gis poeng for kvalifisering til de 8 beste etter
følgende skala:

Kvalifiserings-posisjon 1 2 3 4 5 6 7 8
Poeng 10 8 7 6 5 4 3 2

Dersom elimineringen inneholder flere enn 8 biler, gis 1 poeng til
øvrige kvalifiserte deltakere. (Kvalifiseringsposisjon 9 og lavere = 1
poeng).

For begge klasser gjelder: Vinner av elimineringen tildeles 10 poeng
pr runde.
Pl 1-2 biler 3-4 biler 8-bil stige 16-bil stige 32-bil stige
1. r 10 poeng 10 poeng 10 poeng
2. r 20 poeng 20 poeng
3. r 30 poeng
4. r 10 p 20 poeng 30 poeng 40 poeng
5. r 10 p 20 p 30 poeng 40 poeng 50 poeng

Oppdal
7. juni

Frøya
21. juni

Hell
5. juli

Oppdal
10. aug

Tr.heim
16. aug

Frøya
13. sept

Poeng
2003

5 1 60 5 1 30 5 7 20 5 1 5 1 40 5 1 30 222

5 1 20 5 6 5 1 30 73

5 1 6
På Hell kvalifiserte han seg på 4. plass, men ble slått ut i 1. runde (uten poeng), i
likhet med Stig, som kvalifiserte seg på siste plass.
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Besøk hos Kjell Jensen
Det var Jon-Christian Brembo som kom med ideen: Hva om vi
besøkte Kjell Jensens boblemuseum på Ler, slik som Veteran-VW-
klubben gjorde? Vi kunne ta det på et medlemsmøte, for eksempel
møtet i slutten av august. Forutsetningen var imidlertid at vi fikk med
oss flere enn de 5-6 gubbene som brukte å møte opp på de ordinære
medlemsmøtene våre. Det ble lagt planer om melding på nettet, SMS-
melding og annonse i Adressa.
Å kontakte Kjell Jensen og avtale dato gikk greit. Men når
møtedatoen nærmet seg, SMS skulle sendes og annonse bestilles, ble
det store spørsmålet: Når er egentlig siste tirsdag i august? Denne
eller neste uke?
Tirsdag 16. august satt derfor omtalte person (undertegnede) hjemme
og så på TV da tekstmeldingen tikket inn: ”Kjæm du snart?”
Etter en del telefonering frem og tilbake, bl.a. for å avgjøre om Kjell
Jensen faktisk ville ta i mot oss, møtte jeg omsider 9 boblefans på Ler.
Første del av omvisningen foregikk på en sidelåve, hvor diverse
påbegynte og andres prosjekter stod lagret. Andre del besto av en
gammel Audi under restaurering, for anledningen parkert på et
teppe(!). Veggene var dekorert med gamle VW-relaterte bilder,
avisutklipp og reklameplakater.

Vwegg full av VW (foto: Tor Lystad)
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Verten var selvfølgelig i det fortellende hjørnet. Han svarte villig på
alle spørsmål og fortalte historier fra sitt virke i Grendahl, senere
Møller.
Fra Audi-rommet førte så døren inn til det aller helligste: 50-
tallsrommet, hvor tre 50-tallsbobler stod og glinset i tidsriktig miljø.

To bobler i tidsriktig miljø (foto: Tor Lystad)

Boblene var godt forspent med ekstrautstyr: Øyelokk, takgrinder,
tåkelys, gangstercaps, flaggstenger, ju neim itt. Skiholderne
inneholdt selvfølgelig tidsriktige treski.

Her var veggene dekorert med (nesten)
bare tidsriktige plakater, plater, radioer
og diverse. Undertegnede hadde stor
interesse av å lese ”Hvem eier bilen” fra
en gang på 50-tallet, hvor samtlige
norske biler, med eiere, stod oppført.
Hvorfor lager de ikke slike bøker i dag?
Som takk for at han ville ta i mot oss
donerte Jon-Christian verten et par
gjenstander til museet, bl.a. en kopi av
originale Kdf-merker.

Skiholder med ski (foto: Tor Lystad)
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Annonser

Kjøpes

Ring 73 95 36 29 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

1303 ønskes kjøpt.
Kontakt Eirik Ulset på tlf 73 52 78 29
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N
oen av oss har jula i boks!


