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Redaktørens spalte:
Stabekk desember 2015.
Kjære venner og medlemmer i Norsk T-Ford Klubb. Vi har snart lagt nok et år bak oss. Det ble ikke
hvit jul i år med unntak av de nordligste
fylkene og enkelte fjelltopper. Jeg har
derfor tatt med et bilde fra en tidligere
vinter, den gang det kom snø til jul.
De fleste er i gang med vintersesongen i
garasjen. Det er alltid en ting eller to som
bør repareres før neste sommer. Mange
har en del reservedeler, mens andre har
lite. Dersom du har overskudd av T-Ford
deler kan T-Ford klubben være behjelpelig
med å ta hånd om det og gjøre det
tilgjengelig for andre medlemmer. Vi har
samlet noe deler i klubbens regi og tar
gjerne imot mer. Hjelp andre som trenger T-Ford deler, enten ved å gi deler til klubben eller averter
dem til salgs i «Pedal Ford´n». Ønsker du å gi deler til T-Ford klubben kan vi organisere henting av
delene der de er oppbevart.
Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår.
Johan

NORSK T-FORD KLUBB, Postboks 91 Lilleaker, N-0216 OSLO
Styret: Formann:

Kjetil A. Olsen,

kjetilao@online.no
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Et trist syn.

Ivar Bråthen som kjøpte Harald Fadums 1914 modell T-Ford var uheldig i sommer. Forakselen
løsnet under kjøring og bilen havnet i grøfta. Bilen fikk en del skader i fronten, men er så vidt vites
reparert nå, og i bruk igjen.
Ingen personer ble skadet ved utforkjøringen.
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Styrkeprøven 2016 skal arrangeres i Valdres.

Vi har fått ovenstående bilde fra Ole Birger Gjevre i anledning av at Styrkeprøven skal arrangeres i
Valdres 4 – 7. august i 2016. Styrkeprøven er et årlig, nordisk veteranbilløp for biler av årgang 1925
eller tidligere. For T-Forder kan også biler fra 1926 og -27 delta.
Dette er et morsomt arrangement som gir mulighet for å treffe også svenske og dansk veteranbilentusiaster. Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på NVKs hjemmeside på internett. Følg med på
hjemmesiden, for dette er et løp som raskt vil bli fulltegnet.

Distibusjon av Pedal Ford’n.
Det er noe tungvint og tidkrevende å sende ut Pedal Ford’n gjennom posten. Jeg vil derfor gjerne ha
email-adresser til alle medlemmene av T-Ford klubben slik at bladet kan distribueres elektronisk.
Foreløpig mangler jeg email adresser på ca. 40% av medlemmene. Dersom du er en av de som får
bladet gjennom posten må du sende email-adressen din til johanl@online.no.
I løpet av 2016 vil vi slutte å sende ut bladet gjennom posten. Da vil det kun bli distribuert
elektronisk. Vi vil også publisere bladet på T-Ford siden på NVKs hjemmeside på internett. De som
ikke har email-adresse kan laste ned / lese det der.
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Høstmarked på Ekeberg.
På høstmarkedet på Ekeberg hadde Messinggruppen og T-Ford klubben en felles stand. Der sto
Michael Falchs 1914 T-Ford, NVKs Rover og Carl Henrik Størmers Scott motorsykkel. Harald
Fadum var også innom med sin 1910 T-Ford.
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Kjøp og salg.
Følgende annonser er klippet fra nr. 1/2016 av det svenske bladet Classic Motor som legges ut for
salg i disse dager.
NB! Husk retningsnummer +46 til Sverige hvis du responderer på disse annonsene.

På finn.no ligger det to T-Ford annonser:

T-Ford deler ønskes kjøpt.
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