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Årets Generalforsamling ble gjennomført på 
under en time med 51 medlemmer tilstede. Vi 
håper ikke det er tegn på en sviktende interes-
se for styrets arbeid. Etter det formelle møtet 
ble det en diskusjon om klubbens nettside 
som etter forsamlingens mening bør forbed-
res.  Det er styret enig i og har etter møtet lagt 
ut mye informasjon på facebook og sidene 
våre blir godt besøkt. Etter bare en uke har 
vi fått 3 nye medlemmer, vi er nå over 1.400 

til våre facebook-sider på vår hjemmeside. 
Meld deg på du også, og ta del i klubbens nye 
verden.

Vi i det gjenvalgte styret vil takke for tilliten, vi har 
tatt gjenvalg først og fremst fordi vi liker både klubben 
og arbeidet. Det er et tankekors at styrets gjennoms-
nittsalder er 58 år. Selv om dette tallet er under den 
vanlige pensjonsalder må valgkomiteen lete etter nye 
kandidater til neste valg.

Som vanlig var vår klubb representert på landsmøtet 
som i år ble gjennomført uten de store diskusjoner. 
Forbundets økonomi er nå bedret og stabil, en kan 

i påvente av ansettelse av ny forbundssekretær. Saker 
vi venter på er hva som skjer med årsavgiften og vårt 
ønske om å få fritak for PKK for biler over 50 år.

Vårt tradisjonsrike løp skal i år kjøres for sekstiende 
gang, ja du leste riktig. Det første gikk i 1956 og hadde 

startstreken i år, en velkjent Ford fra 1911 er forhånd-
spåmeldt. Føreren av denne bilen har deltatt i alle 
løpene, her er det snakk om tradisjoner. Invitasjon til 

hvert også på facebook. Vi ser frem til din påmelding 
enten elektronisk eller fra din lokale postkasse.

Nå begynner kjøresesongen, børst støvet av kjøretøyet og 
sørg for at det er i forsvarlig stand.
Og hold deg vekk fra de store Europa-veiene, der er vi i veien 
bokstavelig talt. Vårt land har mange godt brukbare lokale 

Sven Erik Bjørnrud, styremedlem.


