
Medlemsfolder for Trondheim Volkswagen-klubb stiftet 1994

Trøndertræff 2002



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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Formannen har ordet

Hallo & hei VW-venner!
Da er det min tur til å prøve formannsstolen …
Ting går stadig bedre i klubben vår. Det går seint, men godt. Det er
viktig å ta en ting av gangen. Treffet står for dør. Det blir
forhåpentlig samme suksess som i fjor, eller enda bedre … Treff er
noe vi kan!
Dessverre kan jeg ikke være der, men jeg vil ønske dere lykke til &
hils alle kjente.

A. Lien

Leder
Velkommen til Trøndertræff 2002. Om redaktøren ikke teller feil, er
dette det niende treffet i rekken. Faktisk er det treff nr. 10 dersom
man teller med det dårlig besøkte Møllertreffet i år 2000.

Mye har endret seg siden starten i 1994, det tydeligste er nok at vi
har byttet plass fra Skansen ganske sentralt i Trondheim til Lånke
ved Stjørdal. Det er fordeler og ulemper ved begge plasser; her på
Lånke ramler det neppe innom folk som tilfeldigvis kom forbi, på
den annen side innbyr lokalitetene til en unik mulighet for utprøving
av våre elskede (og hatede?) kjøretøy.
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AnnonserAnnonser

Selges

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

VW 1303 1974-modell. Bilen er senket og har breie glassfiberskjermer
og -stigtrinn. Den har 8-toms Revolution felger og one-Piece windows.
Blir snart veteranbil. Nylaget motor på 1915cm3. Balansert veiv, nye
sylindere og nye 041topplokk, stor oljepumpe med filter og forsterkede
vippearmer. Motoren er kjørt ca. 50 mil.
Bilen kan sees på http://home.no/harry-07
Henv. Harry Lien, Røros. Telefon: 72 41 30 42. Mobil: 976 46 341

Diverse nytt blekk. Hekkplate, sylinderdeksel o.l. alt i krom. Aldri
montert.
Henv. Christian Aspaas, tlf. 73 83 97 61. Mobil: 412 11 908

1600 cm3-blokk i bra stand selges. “Ny” (1970-) AD-blokk med store
oljekanaler. Evnt. m/topper.
Henv. Erik Spjelkavik tlf. 73 95 36 29. Mobil: 988 55 562
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Kort beskrivelse av bilen:
Modell 1950 - Original bil, registrert og  i kjørbar stand
Historie:
Første eier er en svensk dame som eide bilen fra 1950 til ca. 1990
(damens navn og adresse er dokumentert på et lite skilt limt på den
originale solskjermen av den opprinnelige bilselgeren. Originalt
svensk nummerskilt finnes i bilen.
Andre svenske eier hadde bilen fra ca. 1990 til 1995 (Muligens i
Stockholmsområdet)
En norsk eier fra ca 1995 til 2002. Importerte fra Sverige ca. 1995 til
Trøndelag / registrert ca. 1998 med nummer B-1950.
Understellsnummer: 10226804 (sent i desember 1950).
25 HK originalmotor står i - Starter lett og går pent!!
Pris, inklusive ektra original-deler som én profilert støtfanger, 4 stk 16
tommers felger (inkl. reservehjulsfelg), 2 stk profilerte
stigbrettlister(NOS?) og 4 stk originale hjulkapsler i NOS kvalitet,
NOS retningsviserbryter og NOS rundt fløytedeksel:
NOK 38.000,-. eller bud!
Eier: Jon Chr Brembo
Tlf privat: 73940042 ( Mobil:  97654477) / Eller på jobb: 73565623

ORIGINAL: VW - SPLIT - Modell  1950  SELGES - Pris: 38 000,-
NOK (eller bud)
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Aktiviteter i år 2002

8.-9. juni Tur til  Bug Run #19 på Mantorp. Se
treffkalenderen for mer info.

Tirsdag 25. juni Medlemsmøte
Møller Bil på Lade klokken 18.00. Tema:
Oppsummering av Trøndertræff 2002. MØT OPP!

Tirsdag 30. juli Ikke medlemsmøte
Sommerferie

Andre arrangementer
Følg også med i Adresseavisen under
"Volkswagen til salgs" for plutselige
arrangementer.

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!

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.).

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. Aktivitetslista er bare åpen
for TVWKs medlemmer og har en øvre grense på 25 medlemmer (14 er
medlemmer p.t.).
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8. juni Street Legal, sted: Stjørdal.  Arrangeres av Hell
Cruisers. Andre løp i midtnorsk Street Legal Cup.
Ofte noen fra TVWK med.

8. juni Thamsløpet. Veteranløp for alle kjøretøy 30 år eller
eldre. Start ved tråvparken på Fannrem kl. 11.30.
Startavgift 200,- pr kjøretøy. Påmelding ved
oppmøte.
Infotlf: 72 48 98 97/72 48 64 94.

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.

6.-7. juli VW Internationals, sted: Kongsten fort i
Fredrikstad. Arrangeres av  Folkevognklubben Cool
Cruisers Østfold

27.-28. juli VWÄNERTREFFEN #6, sted: Sanden i
Vänersborg. Arrangeres av VW Airheads

10. august Volksfest, sted: Kommer senere. Arrangeres av
Oslo Volkswagen Club

11. august Street Legal, sted: Oppdal. Arrangeres av Oppdal
Street & Custom Club. Fjerde løp i midtnorsk Street
Legal Cup. Ofte noen fra TVWK med.

17. august Street Legal, sted: Lånke. Arrangeres av ACC
Trondheim. Femte løp i midtnorsk Street Legal
Cup. Ofte noen fra TVWK med.

Andres arrangement
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Dikt
Her er en sang som jeg laget under en kjøretur nylig. Den heter “Blå
Blå Røyk” og går på tonen til “Blå Blå Vind” av Vømmøl
Spelmannslag.

Blå Blå Røyk
Blå blå røyk over veien no
Det forbrennes olje der bak
Koss kan en motor av germansk blod
Få en oljering så svak?
Jo: alle har vi et kremmarsinn
Som bellige dela handle inn!

Blå blå røyk
I fra tyskernes mesterverk
Blå blå røyk
Ut av to runde rør
Blå blå røyk
På grunn av mi eiga kremmarsjel
Og motorolje som brinn
I en blå blå vind!

En som ikke kommer på Trøndertræff 2002. Fra Adresseavisen
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Gjør-det-selv

I gjør-det-selv-spalten i dag tenkte jeg at vi kunne foreta en lett
oppshining av den gamle TL-en. Utgangspunktet er som vist under her:

Du begynner foran, og straker og froter flipphylsa rundt bremsetuben.
Deretter lar du panseret falle hardt ned på pippilator-demperen et par
ganger. Typhon-filteret må ubetinget byttes. Smak til med sparkel og
popnagler og la det tørke til en klar hinne. Bildene taler for seg selv.
Lykke til!
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BAKING BUG BABES...

PhiladelphiaostekakePhiladelphiaostekake
Bunn: 100 g (1 dl) smeltet marg.

17 stk. Digestive-kjeks

90 g (1 dl) sukker

Fyll: 1 pk. sitrongele

1 pk Philadelphia-ost

2 dl melis

1 ts vaniljesukker

1 boks kremfløte

1 boks lettrømme

(jordbærgele m/3 dl vann,

jordbær)

Knus kjeks med sukkeret i matmixer. Tilsett
smeltet margarin. Klem ut i kakeform. La stå
kjølig. Lag sitrongele med halv mengde vann.
La den kjøles. Pisk stiv fløte, bland i alle
ingredienser. La stå kaldt. Pynt evnt. med
jordbærgele.



11

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%

ViaNor Spør
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