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Styret 2003 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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Ledern har ordet
Nytt år & nye muligheter! Takker for året som har gått. Det
nye året gir oss nye muligheter. Medlemsmøtene er som et
hyggelig samvær med gamle kompiser (bare trivelige folk).
Vi får også til å snakke litt fornuft innimellom, det er også

bra! Vi bør begynne å tenke på sommerens store begivenhet
… som er treffet. Ideer & fornyelse/aktiviteter av nyere dato
er heller ikke å forakte … Kanskje vi skal prøve å forbedre

oss litt også, så det blir enda bedre?
Ellers er jeg selv opptatt med nytt hus (blitt villaeier) &

samme bil, som skal være ferdig denne sommeren også …
Det vil bli felles tur til Mantorp Park & Bug Run i år også.

Ellers tror jeg at Scandinavian Callook and Classic på
Gardermoen blir årets højdare utenom de vanlige i

Trondheim og Mantorp.
Håper vi får et fint klubbår sammen.

Fra trøndertræff 2001



Annonser

Selges

Kjøpes

Ring 73 95 36 29 eller send epost til tvwk@hotmail.com for å rykke inn gratis
annonser.

4

Hot Owl adapterplater
Nyproduserte adaptere fra 5-bolt VW til 5-bolt Porsche. Disse
er LNL-frest & av meget høy kvalitet. Interesserte kan ringe
JHU 924 95 271
Alien 412 76 549

Barnevognholder til boble ønskes kjøpt.
Tlf: 73 95 36 29 mob: 988 55 562

Cool School selger deler
Vi har: Dører T1

Panser T3 ny & gammel
Gearbokser
Bakluker T1
Noe T2-deler
Fangere T1 (må lakkeres el. krommes)

Spørsmål ring
ALIEN 412 76 549
Leifen 916 34 267
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Garasjelig
Det VWGs lesere først og fremst har etterlyst er garasjebesøk med
beskrivelser av pågående (og ikke fullt så pågående) prosjekter.
Derfor tok vi, som en slags TVWKs Toppen Beck, turen til en av
trondheimsdistriktets mest aktive låver. Ikke mindre enn 5 kalla
tilbringer for mye av fritiden sin i denne låven på Leinstrand. VWG
var så heldige å få snakke med 2 av dem, Frode Antonsen og
TVWK-leder Anders Lien.

Frode
Vi begynner besøket i første etasje, hvor vi treffer Frode Antonsen.
Det er også tre andre som holder til i samme lokale, så det er litt
trangt. I tillegg til Frodes og tidligere TVWK-medlem Kjell-Terje
Trones' 4 bobler er det også en Borgward Isabella og en Fiat  i
lokalet.

Frode Antonsens tofargete ‘54
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Frode og Kjell-Terje har hatt en parallell bobleeierkarriere: først
kjøpte de seg hver sin kjørbare boble, henholdsvis '62 og '67-modell.
Så skar de av taket på dem, men stadig var bilene kjørbare. Etter det
kortet de inn dem, men mens Frode satset på en kort roadster, begynte
Kjell-Terje på en Baja. Deretter mistet begge interessen for
prosjektene. Disse boblene står fortsatt i lokalet, fylt av rot og venter
på bedre dager. Fortsatt parallelt kjøpte de to seg hver sin 50-taller,
henholdsvis en '54 og en '53 (se forsiden).
Frode har kjøpt sin av tidligere TVWK-medlem Tommy Langolf,
ferdig lakkert og rustsveiset, unntatt dørene. Tommy hadde også satt
på senkesettet foran opp-ned, slik at det ikke ble noe justeringsklaring
igjen. Tommy hadde også blandet lakken (bilen er tofarget: svart og
mørkerød). Men når Frode dro til Tiller Lakk for å kjøpe tilsvarende
lakk til felgene, og forklarte at det skulle være en standard VW-farge
med 50g mer Maroon i, ble det bråk. Det ble en lang parlamentering
med Tillers datastyrte blandemaskina før de ble enige.
For å lakkere felger har Frode konstruert en sinnrik roterende
felgholder. Den har fremkalt mye latter, men resultatet blir
profesjonelt, det kan VWG skrive under på!

Frodes spesialkonstruerte felgholder
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Bilen er som antydet senket litt (etter at senkesettet ble snudd riktig
vei), og har fått en standard 1500-motor fra slutten av 60-tallet. Bilen
er også ombygd til 12-voltsanlegg, i 1954 hadde bobla som kjent
blinklysarmer, men Frode forsikrer at dette er det tatt hensyn til.
Frode har jobbet i 3 år med prosjektet, den siste måneden før
Trøndertræff hvert år, i følge ham selv, og i år "bli det". Hvis han
mot formodning skulle ha rett i det, står også Mantorp-tur helga etter
på programmet. VWG ønsker lykke til!

Pauserommet
Gutta på Leinstrand har selvfølgelig også et så godt som ubrukt
"pauserom" (faktisk var verken Frode eller Anders i stand til å finne
fram til rommet uten videre). På pauserommet har de stabler med
VW-blader, kaffetrakter og diverse premier fra Trøndertræff og
Polvottræset. TVen ble kastet ut, men til gjengjeld har de en gammel
mikrofilmleser fra VAG og stabler med deleregister på mikrofilm
stående i hjørnet.

Mikrofilmleser fra VAG
Forts. side 10
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Aktiviteter i år 2003

TVWKs aktivitetsliste

TVWKs SMS-baserte aktivitetsliste er for 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. F.eks. ble det like etter påske "arrangert"
gocartkjøring på Sandmoen. 4 stykker møtte opp og hadde det gøy. Bare fantasien din (og
norske lover) setter grenser. Ingen aktivitet er for liten!
Du får påminning om medlemsmøter også!

De som er med på lista har allerede fått de første meldingene, 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 og telefonnummer. Aktivitetslista er bare åpen for TVWKs medlemmer (16 er
med på lista p.t.).

For å kalle inn til en aktivitet sender du en SMS (eller ringer) til 988 55 562 senest 24
timer før aktiviteten skal finne sted eller en epost til tvwk@hotmail.com senest 3 dager
før. Husk tid, sted og hva deltakerne eventuelt skal ta med (f.eks. grillmat,
oppvaskhansker, el.l.).

Tirsdag 29. april Årsmøte
Godkjenning av regnskap og planer fremover.
Møller Bil på Lade klokken 18.00. MØT OPP!

Tirsdag 27. mai Medlemsmøte
Møller Bil på Lade klokken 18.00. MØT OPP!

Søndag 1. juni Trøndertræff 2003
Lånke ved Stjørdal. Se side 12.
Møteplikt for TVWK-medlemmer!

Torsdag 5. juni Fellestur til BugRun 2003
8.-9. juni på Mantorp Park i Sverige
Se neste side

Tirsdag 24. juni Medlemsmøte
Møller Bil på Lade klokken 18.00. MØT OPP!
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Andres arrangement
7. - 8. juni Bug Run 20, Sted: Mantorp Park

Dette er treffet flest TVWKere drar til.
Avreise torsdag 5. juni, så sørg for fridager!
2 reisetider (velg selv!):
1. Torsdag formiddag
2. Torsdag ettermiddag 17-18-tiden
Overnatting i leiligheter i
Charlottenberg skisenter
4 mil fra Kongsvinger.
God deal på t/r-overnatting
(torsdag til fredag + søndag til mandag).
Teltplasser på Mantorp, men i selve Mantorp,
i Linköping og i Mjölby er det muligheter for
overnatting inne. Vadstena Camping i nærheten
tilbyr også stugor.
Kontakt Frode på 915 82 544 for nærmere info.

21-22. juni Scandinavian Callook Classic 2003
Sted: Gardermoen Raceway, Oslo
Mer info på http://www.cal-look.no/

Smånytt
Den tyske bilistorganisasjonen ADAC har testet VWer av forskjellig
årsklasse for kollisjonssikkerhet. Den første de testet var en boble fra
1983. Bobla ble betegnet som livsfarlig, særlig med hensyn til
hodeskader. Den neste bilen de testet var en Golf II fra 1984. Den
fant ADACerne ut var enda farligere! Først når de testet dagens Golf
fant de tilfredstillende resultater.
M.a.o.: Bobla, bedre enn sitt rykte (i hvert fall bedre enn Golf II).

Kilder: Adresseavisen, ADAC
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ALIEN
I sokkeletasjen griper vi lederen i å tukle med understellet sitt. Lenger
inne i garasjen står karrosseriet på bukker.

Anders tukler med understellet sitt

Utgangspunktet var en rustat og fæl 1958-modell oval som han og
Frode har jobbet med i 3 år. Anders og Frode bestemte seg for å
taksenke den, fordi, som de sa, hvis de greide taksenkinga, greide de
sikkert å rustsveise den også. Først når bilen var ferdig taksenka kom
de i tanker om at det kanskje hadde lønt seg å bruke en bil med mindre
rust.
Understellet er sandblåst og lakkert etter alle kunstens regler, og
kanalene er skiftet. På det tidspunktet VWG var på besøk var
karrosseriet fortsatt ikke satt på understellet, og vi kunne med selvsyn
se at understellet var nydelig.
Bilen er taksenket 10 cm av Frode og Anders i samarbeid. De har også
fjernet et utall kilo rust og saget av en del unødvendige detaljer. For
dette skal bli en dragracer, må vite. Derfor er også girstanga og
håndbrekket flyttet 15 cm bakover og forstillinga gjort 6 cm smalere
enn originalt.
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Anders har brukt Keith Sumes Callook VW-bok fra 1972 som bibel,
og har et 1970-tallsdragracer-look som mål. Av denne grunn har
han skaffet seg flared fenders for å ha som bakskjermer, EMPI-
panser og -bakluke, samt en liten stjert nedenfor motorlokket, også
fra EMPI. Det er også derfor han har satt på 3,5X15" american
racing spindelmonterte felger foran. Spindelmonterte felger gjør at
bilen ikke får bremser foran, noe som kan gi ham problemer med
dragracereglene. Han skal søke om dispensasjon, men er forberedt
på å måtte bytte felger foran race. Foran racene skal han også bytte
ut den tidsriktige men forskriftsstridige racingstolen med en som er
godkjent i dagens reglement.

Motoren han har tenkt å sette i blir en 2,2-liter med 82 mm
slaglengde og 92 mm boring. Han har ikke kjøpt toppene ennå, men
den kjente racingbygger Stig mener motoren kan skremmes opp i ca
200 HK.
Som alle andre i klubben blir Anders ferdig til Trøndertræff,
spørsmålet er bare hvilket … Mer realistisk håper han å få bilen
lakkert og på hjul til Trøndertræff. Dette blir uansett ikke en bil å
kjøre til Lånke med, så da så.
VWG ønsker Anders lykke til og ser fram til å se bilen flytte på seg
ved egen hjelp.
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TRØNDERTRÆFF 2003TRØNDERTRÆFF 2003

LÅNKE
motorsenter

•Bilutstilling
•Dragrace
•Banekjøring
•Slalåmkjøring

Søndag 1. juni 10.00
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BAKING BUG BABES...

Appelsinkake til påske

150 g smør/marg.
2 dl sukker 
3 egg
3 dl mel
1 dl kokosmasse
2 ts bakepulver
Skall og saft av 1 appelsin, saft + melk = totalt
1 1/2 dl væske

175°C nederst i ovn 30 - 40 min, liten langpanne
eller rund form.

Glasur: Appelsinjuice, melis, gul konditorfarge.
              Kokosmasse på toppen til slutt. (Bruk 
              gjerne litt strimlet appelsinskall også)

Skrell appelsinen med potetskreller, kun det gule
laget skal være med. Press forsiktig, kast det hvite
skallet. Skjær det gule i tynne, korte strimler, Rør
smør og sukker, bland mel, kokos og bakepulver
vekselvis med egg og væske. 
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Savner du de store happeningene i nærmiljøet?
Bli med og få til et enda bedre treff i 2003!

Alien

Kasserern har ordet
De gode nyhetene er at medlemskontingentene strømmer inn.
Vi har i skrivende stund 9 betalende medlemmer (og det har

sikkert endret seg innen du leser dette). Det betyr at vi er på god
vei til å ha råd til å betale både forskuddet på leie av Lånke og
restbeløpet på samme (som skal betales før utleiedagen, men
etter forskuddet. Forstå det den som kan). Vi har i skrivende

stund 7511,96 kronarser på konto og har ingen gjeld.

De dårlige nyhetene er at dette er siste VWG du får uten å
betale medlemskontingent for 2003. Derfor: sitt ikke der og knug
på 200-lappen, den blir bare ødelagt av det. Send den til oss og
få medlemskort, medlemsblekke, aktivitetsliste og Trøndertræff

2003 i retur! Et knallkjøp, spør du meg!
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Rabatt

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%


