
Så har vi vært på Stjerne -
løp igjen - og det var ikke
hvilket som helst
Stjerneløp. Stjerneløpet

ble i år nemlig arrangert
for 30. gang siden det første Stjerne -
løpet på Tingsaker Camping i Lille sand
i 1980. Og ikke var det hvor som helst
heller.

Denne gangen var vi kanskje så langt fra
en campingplass som det er mulig å

komme, Solstrand er nemlig det eneste
hotellet i Norge på reisemagasinet Focus
sin liste over verdens 550 beste hoteller.

Solstrand ligger i Os ved Bergen, 3 mil fra
sentrum. Hotellet ble bygget i 1896 av
Christian Michelsen, Norges første
 statsminister etter unionsoppløsningen
med Sverige. Siden 1929 har familien
Schau-Larsen drevet hotellet med stor
omsorg og nærhet til gjestene. I dag tilbyr
Solstrand en spennende blanding av
rekreasjon, selskapelighet, turisme og
 lederprogram for næringslivet.
Bergensavdelingen måtte inngå avtale med
Solstrand allerede i 2006 og det sier jo
noe om stedets popularitet.

Hit var det redaktøren med
familie ankom en fredag
ettermiddag i juni. Etter inn-
sjekk og passering av øvrige
familiemedlemmer på hotell-
rommet gikk turen til løps-
sekretariatet der Anne
Hjertholm og Roger
Grønnberg med familie
leverte ut Stjerneløpmapper
og startnummer. Så fulgte en

ufrivillig time under panseret for å fikse
en ikke-virkende clutch før jeg kunne gå i
gang med de tradisjonelle aktivitetene:
Bilvask, prate med gamle kjente som
ankommer og beundre kjente og ukjente
biler som står og kjører rundt på parker-
ingsplassen. Klubben disponerte alle
 parkeringsplassene, noe som medførte at
hotellpersonalet ikke fikk kjøre til jobben
denne helgen og andre gjester måtte avstå
fra å parkere ved hotellet!
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Tekst Kjetil Tveitan (med innspill fra flere)
Foto: Sven Olav Szallies, Dag Myhrer og 
Kjetil Tveitan

Stjerneløpet 2009.
Solstrand Hotel og Bad 12. – 14. juni 

Solstrand Hotell og bad var en verdig ramme for klubbens klassikere. 

Startnummer 1 og eldste deltager var denne 170
V Cabriolet B.

Erik Andre Sørum og Elisabeth Enger pakker ut av sin E 320 Cab.



Variasjonen i de deltagende bilene var
som vanlig stor. Eldste bil på deltagerlist-
en var en 170V Cabriolet B fra 1939,
nyeste en S 320 CDI fra 2005. Inn i
 mellom fantes det meste, deriblant i

 underkant av 30 biler med betegnelsen SL,
ca 10 andre typer cabrioleter og i under-
kant av 20 med betegnelsen C/SEC. Noen
nyttekjøretøyer hadde også funnet veien,
deriblant en 250 ambulanse
som arrangørene med glimt
i øyet hadde gitt start-
nummer 113! Skal jeg klage
på noe må det kanskje være
at bare 18 av bilene var
eldre enn 1960. 

Aktivitetene på parkerings-
plassen fortsetter som kjent
resten av kvelden, bare
avbrutt av middagen.

Middagen denne gangen var for øvrig en
treretters som gjerne kunne passert for
festmiddag på lørdagen også. 

Lørdag morgen hadde den bergenske
stjerneløpkomiteen planlagt et dristig
opplegg: Deltagerne skulle starte fra
 hotellet i tre puljer som skulle kjøre til
fergekaia ved Hatvik for så å ta oss over
med ferga til Fusa. Her gjaldt det å
komme med fergeavgangen sin! Så langt
jeg vet, gikk dette opplegget helt etter
planen. Det bør nevnes at årsaken til at
det gikk så bra med å ha en ferge i starten
på løypa skyldes Inger og Einar Løland
som gjorde en kjempefin jobb med
 organisere køen på fergekaien. 

Konkurranseelementet bestod denne
gangen av 5 poster. Den første var på
fergekaia i Harvik der vi fikk utlevert et
spørsmålsark som skulle leveres på post
2. Så hadde ”Beifahrer” noe å gruble over

på svingete vestlandsvei. Oppgavene
 varierte fra hvem som kom på andreplass
i årets Melodi GP (Island) til hvilket år
varemerket Mercedes ble registrert
(1903).

Fra Fusa kjørte vi innover Eikelands -
fjorden til Eikelandsosen der post 2 var.
Her skulle deltagerne ballansere på et tau
samtidig som de skulle skru en mutter på
en bolt, og skru den opp igjen. Enkelt sa
De? Slett ikke! Her gjaldt det å ha balans-
en i orden og sko som satt støtt på foten.
Undertegnede hadde ikke det og falt av
etter 3-4 skritt. Dermed var løpet kjørt –
konkurransemessig sett… 

Så fortsatte turen gjennom Hålandsdalen
mot Mundheim. Underveis passerte vi
post 3 som lå ved et sted som het Kilen
og der ble vi presentert for billedoppgave.
To skuespillere ved siden av hver sin MB.
Men spørsmålet var ikke hva slags bil det
var, nei det var navnet på skuespillerne en
var ute etter. De som gjenkjente Glenn
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En 300 SL hadde også funnet veien.

I walk the line… Dette er ikke så lett
som det ser ut. 

En uvanlig fergetransport lørdag morgen.
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Ford og Zsa Zsa Garbor
traff rett her. Siste bilde var
av en bil jeg ikke er sikker

på å ha sett maken til. Det har
jeg kanskje ikke heller, det var en W 162
fra 1947. Det ble kun bygget 1 slik bil…
Så da så.

Fra Mundheim fulgte vi Hardangerfjorden
mot den fjerde posten som var i Strande -
barm. Her skulle vi kjøre over to planker
etter hverandre som lå litt  parallell for-
skjøvet i forhold til hverandre. Med stor

konsentrasjon kjørte vi over - for så å bli
spurt det overraskende spørsmålet: Hvor
lange var plankene? Nei si det… For den
som fortsatt lurer var planke nr. en 4,5 m
og planke nr. to 3,5 m. Passer ganske godt
for MB 450 og 350 med andre ord. 

Så bar det til
Nordheimsund
med innkomst for
løpet og lunsj på
Kvam Auto. Her
var det masse
 parkeringsplass
slik at bilene
kunne stå samlet
mens vi spiste
lunsj. Den siste
posten var også
her, Her fikk del-
tagerne prøve seg
på en forenklet
 versjon av den
gamle bergenske
leken ”Katte -
pinn”. Men også
Kattepinn gikk
den vei høna
sparker… Selv
om det ikke var
vår dag må vi
konkludere med
at postene var

trivelige og morsomme og
oppgaver ”passe” seriøse.
Dessuten så det ut til at det
hele ble avviklet uten store
køproblemer.

Lunsjen ble muliggjort ved
at Kvam Auto stilte opp
med disponibel plass. De
stengte ned verkstedhallen
allerede fredag og tok full
rengjøring av denne, samt
skaffet til veie bord og

Helge og Anne Wærstad 
i 220 Cab A kommer til
Nordheimsund.

Torstein Løitegårds staselige 300S Cab. A på vei inn
til lunsj.

Utsikten fra taket til Kvam Auto.

Lokalene til Kvam Auto og parkeringsplassen foran. 
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 stoler. Dessuten ble en
løftebukk omgjort til spise-
bord!  Sissel, datter til Jarle
og Evy Tvedt, stod for selve
mathåndteringen, med alt
fra innkjøp av kvalitets-
råvarer, transport og lagr-

ing, tilberedning og varmebehandling
(grilling), mens resten av familien Tvedt
sto for grillingen. Sissel er restaurantkokk,
og visste hva hun drev med. Formann
Willy Rasmussen bidro å stille krav til
hygiene og temperatur kontroll, og skaffet
til veie utstyr med tilstrekkelig kapasitet.
(Så er han da også rådgivende stor -
kjøkkenkonsulent.)

Jeg antar at dette må være en av de
største serveringene som har vært gjort
på et bilverksted, og alle som bidro,
gjorde en utrolig fin jobb det står respekt
av. Vi takker Kvam Auto og familien Vikør
som lot oss få bruke denne plassen. 

For de som ikke ønsket å reise direkte til-
bake etter lunsjen var det flere mulig -
heter. En kunne besøke Hardanger fartøy -
vernsenter (HFS) som lå like i nærheten
og som inneholdt en rekke interessante
samlinger. HFS er en stiftelse som utfører
tjenester innen fartøyvern, nybygging og
restaurering av klinkbygde småbåter,
museumsvirksomhet mv. 

Selv lastebilfolket trenger lunsj. Her er det
Engebret Turhus som ankommer i type 1418.

Løpets ambulanse, for sikkerhetsskyld med
startnummer 113.

Grillkokkene i familien Tvedt står klare til innsats. Og folk lot seg ikke be to ganger. 

Dette er altså en verkstedhall til daglig. 

Lunsj i garasjen ser ut til å passe
disse gutta utmerket. 



Vi valgte å kjøre
innom Steindals -
fossen som

 ligger i et fram-
spring i fjellet slik at du kan gå
under og beskue fossen fra
baksiden! Virkelig en uvanlig
naturopplevelse. 

Noen valgte så å kjøre helt
inn til Bergen for å få med seg
bryggen m.m., men for oss
gikk turen tilbake til Solstrand
langs RV 7 over Kvamskogen
og Eikedalen (vinter sports  -
steder), til vi tok mot venstre
og fulgte Samnangerfjorden
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Bontveit bilene, tre gamle
 kjenninger fra utallige Stjerneløp.
Den beige 170 S’en til venstre var
med i Lillesand i 1980. 

Deltagere fra MBKN nyter en is
foran Stendalsfossen.

Noen nyere klassikere foran
hotellet etter løpet.

Grete Denstad under
Steindalsfossen som
 ligger slik til at man 
kan gå bak den. 

Danske Jon og Marianne Larsen
som hadde fulgt med helt fra Oslo.



tilbake til Solstrand. Alt i alt ble det en
tur på ca 150 km langs til dels smale og
svingete, men veldig sjarmerende vest-
landsveier. En medfølgende tanke går like-
vel til de som er nødt til å bruke disse
veiene i yrkessammenheng.

Vel tilbake valgte nok mange familie -
medlemmer å benytte seg av hotellets
 velværeavdeling med innendørs og
utendørs svømmebasseng, terapibad,
 badstu, dampbadstu, osv, osv. Men for
den som var kommet der for å se på bil,
fortsatte de kjente aktivitetene på
parkerings plassen utover ettermiddagen.
Høydepunktet for redaktøren ble en liten
tur i omegnen i 230 Cabriolet B 1938 der
Harald Bontveit demonstrerte impo -
nerende ferdigheter i håndtering av
 usynkronisert girkasse og maksimal
utnyttelse av bilens 55 hk. 
Også lørdagens tre retters  middag var det
klasse over. 

Og mens vi nøt den
ble som vanlig
kveldens vinnere
annonsert. Endre
Vårviken var årets
store vinner og
stakk av gårde med

vandrepokal og førstepremie.
På vegne av klubben mottok
Sven Olav Szallies en hilsen i
form av en pokal fra den tyske
S-klasse klubben ved sin
 president. Siden det var
Bergensav delingen som hadde
æren for løpet ble denne
pokalen igjen i Bergen. 

Kveldens siste timer ble til-
brakt i baren. Bergens -
avdelingen ved bl.a. Willy,
Anne, Roger og Dag hadde
gjennomført nok et flott løp
og vi gikk til sengs med gode
minner fra en fin dag. Søndag
morgen  startet hjemreisen,
men vi ses igjen neste
sommer til Skiens-
avdelingens
Stjerneløp.
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Willy Rasmussen tildeler Endre
Vårviken 1. premie og pokal.

Hva har vi nå her? Går panseret
opp går hodene ned…

Forsamlingen inntar aperitiffen utenfor hotellet. 

280 SL i aftensol.

Sven Olav Szallies mottar pokal av
presidenten i den besøkende tyske  
S-klasse klubben.


