
 
 

 

 
Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb 
 
Postboks 106 – 3840 Seljord – Bankgiro 2711.07.14802 
 
Organisasjonsnummer:  914238870      www.vtmk.no -- post@vtmk.no 

 
 

 Årsmelding for 2016  

Vest-Telemark Motorhistoriske Klubb har gjennomført sitt 34. driftsår. Dei som har vore med i styret 

dette året er: Stein Larsen, formann; Åsmund Bringsås, nestformann; Bjørn Arild Hagen, kasserar; Paul 

Tore Tengren, styremedlem; Ruben Breiland, 1.varamann. Det var ingen kandidater til sekretærjobben 

eller 2. varamann på årsmøtet; sekretærfunksjonene har blitt ivaretatt av formannen. 

Revisor: Reidar Skogheim 

Løpskomite: Stein Larsen, Inge Tveitan, Tor Djupedal og Paul Tore Tengren. Sekretariat for 

løpskomitéen: Bjørn Arild Hagen og Eivind Torsdalen. 

Brukt- og delemarknad komité: Aage Moen, Paul Tore Tengren, Aasmund Bringsås og Stein Larsen. 

Forsikringskomité; Tor Djupdal og Reidar Skogheim. 

Verkstad-/klubbhuskomité: Arve Grinaker, Eivind Torsdalen og Jack Hagen. 

Bussansvarlig: Arne Bjørn Øygarden, Arve Grinaker og Olav Gundersen. 

Valkomité: Olav Gundersen, Arve Grinaker og Ruben Breiland. 

Det har vært 9 styremøter og 8 medlemsmøter i 2016. Det har møtt fram fra 10 til 15 medlemmer på 

møtene. På julemøtet presenterte Torgeir Straand planene for produksjonslokaler på Århusmoen for 

vannrenseutstyr. Det vart servera spekemat, 24 medlemmer møtte. 

Vårmarknad (Brukt- og delemarknad) 

VTMK arrangerte Vårmarknad sammen med Dyrskun Arrangement AS for 17. gong på Dyrskuplassen 

fredag 27. og lørdag 28. mai. Også dette året med arrangement over to dagar. Fint vær fredag, noe mer 

skyer og spredt regn lørdag. Det blei solgt 2909 billettar; i tillegg var det 160 campingeiningar. 

VTMK sine oppgaver var ansvar for parkering, tilvising av plass for salgsboder og campingbilar, ansvaret 

for kjøretøyutstillinga samt generelt vakthald og rydding. På veteranutstillinga var det omlag 40 kjøretøy 

fredag og 100 lørdag. I tillegg omlag 60 ‘classic bikes’.   

Sjøormløpet 

Dette vart arrangera for 33. gongen laurdag 25. juni. Bra vær. Start var som vanlig på Dyrskuplassen, 

målgang var på Straand Hotell i Vrådal. Deltakelsen var noe større enn året før, omlag 137 biler/MC 

fullførte løpet. Ut fra start gikk løypa fra Seljord til Brunkeberg, Kviteseid, Sundkil bru, Fjågesund, 

Fjågesundhei, Grova, Steane og til mål på Straand Hotell Vrådal. Løypa var på ca. 77 km og det var 5 

postar med oppgaver av ulike slag som deltakerne måtte løyse etter beste evne. I Fjågesund var det 

kafferast på grendehuset.  

Det vart og i år dela ut tresnitt laga av Johannes Hovda til deltakerane. 

Løpet vart avslutta laurdagskvelden med festmiddag og premieutdeling på Straand Hotell Vrådal. 
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Aktivitetar og utflukter 

Nasjonal Motordag er 6. juni, dette året en mandag. Formålet med denne markeringen er at de som har ein 

motor- og kjøretøyhobby synleggjør denne ovenfor omverden. VTMK oppfordra til samling på Shell i 

Seljord kl. 17. Kun 3 klubbmedlemmer dukka opp, ingen andre; den planlagte turen til Åmot vart det ikke 

noe av. 

Verkstaden 

Maskin for dekkomlegging, maskin for hjulbalansering samt 4-søyler løftebukk er installert. 

‘Lykkabilen’ har stått i garasjen siden oversvømmelsen i verkstedet september i fjor. Olje er skiftet og 

motoren er startet men ikke noe restaureringsarbeid er gjort i år.  

Bussen 

Bussen har vore ute på noen få turer i år. 

LMK 

Det var ingen fra klubben som deltok på landsmøtet til LMK i år. 

Diverse 

Klubben har god økonomi, noko som i hovudsak skyldast overskuddet fra Vårmarknad samt Sjøormløp. 

Når det gjelde det økonomiske resultatet for 2016 så viser styret til regnskapet som behandlast som eige 

sak. 

Styret takker alle medlemmer og andre som på ulikt vis har hjelpt til slik at klubben har kunne halde så 

stor aktivitet gjennom året. Me håper på fortsatt stor velvilje blant medlemmene når det gjeld å stille 

mannskap til klubbens aktiviteter. 

Tilslutt vil vi oppfordre til at så mange som mogeleg møter opp på årsmøtet laurdag 28. januar kl. 17:00. 

 

 

 

___________  ______________  _______________   ______________ 
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