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I anledning av klubbens 60-års feiring, 
valgte vårt styre å legge vårens utflukt 
med gammelbil til Nedre Nes gård ved 
Røykenvik (nær Brandbu). Klubben 
ble stiftet der av de entusiastene som 
hadde vært på Gjøvik og hentet en 
gammel bil, som ble innkjøpt med tanke 
på restaurering. På lasteplanet stod en 
Rover godt surret fast, og i bakkene 
ned mot Brandbu var det på tide å 
stoppe på gården til Nils Hvinden, der 
de visste at det befant seg en Minerva 
fra 1911. Mens de drakk kaffe ble 
klubben stiftet, fem medlemmer skrev 
under stiftelsesdokumentet der og da. 

   Nå, 60 år etter dette møtet, er 
den omtalte Rover klubbens maskot, 
og på Nedre Nes gård står det fortsatt 
en Minerva fra 1911. Et riktig sted 
å besøke denne flotte vårdag, og vi 

ble vel mottatt av tre generasjoner 
Hvinden.

Selve bilturen hadde vi valgt å 
gjennomføre uten at vi belastet 
riksveien med vår litt langsomme 

fremdrift. 11 vogner stilte til start på 
Mortens Kro nær Gjelleråsen, og turen 
gikk uten problemer de omkring 6 mil 
som var beskrevet i kjøreordren. Selv 
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om noen flere sluttet seg til, er det litt 
skuffende at bare omkring 20 mann 
gidder å ta en søndagstur med gammel 
bil. Et annet tankekors, var at flere av 
deltagerne kjørte alene. La styret få 
høre hvilke aktiviteter søm ønskes, 
årets erfaringer er vanskelig å tolke så 
langt. Vi la opp til et Norgesløp over tre 
dager, det måtte vi slå sammen med vårt 
tradisjonelle Sandvigen – Sundvollen 
på grunn av manglende påmelding. Så 
en søndagstur, helt gratis og med fint 
vær fristet bare omkring én prosent 
av våre medlemmer. Vi sier ikke mer, 
men hører gjerne fra de som velger å 
bli hjemme.

En overraskelse fikk vi. Til vår 
sammenkomst på gården dukket 
klubbens eneste Hotchkiss opp, en 
1934 AM 80 S, kjørt av vårt medlem 
Jens Arild Olerud på Jaren. Den 
var som objekt innom flere av våre 
medlemmer, men nå er den ferdig 
restauret – vi gratulerer!

Vår formann holdt tale, og han overrakte 
klubbens vimpel til representantene 
for stifternes etterkommere, brødrene 
Hvinden, Tove og 
Halfdan Prøsch 
og Tor Wollebæk. 
Det hele ble for 
øvrig dekket av 
Østlandssendingen 
til NRK P1, som 
fulgte med på hele 
turen.

   Etter dette 
hyggelige møtet 
på Nedre Nes gård, 
gikk turen for de 
fleste til nærmeste 
kro, der valget 
var sen lunsj eller 
tidlig middag. Så la 
vi i vei hjemover, 
mette og fornøyde 
med vårt besøk på 
Hadeland.


