Stjerneløpet 2013, 14.-15. juni
på Stiklestad.
Tekst: Hilde Olsson og Kjetil Tveitan
Foto: Hilde Olsson, Kjetil Tveitan,
Nils Arne Hegle og Jon Villiam
Sagdahl

Her blir det
fest! Jørn
Rokset, formann for
Trondheimsavdelingen,
slår ut med armene og tar
imot oss i døra på
Stiklestad hotell fredag
ettermiddag, sikker i sin
sak, enda regnet bøtter
ned!
Det er et dristig valg de
har tatt i avdelingen - de
har lagt Stjerneløpet til
Stiklestad, 100 km nord
for Trondheim. Så langt
nord har ikke noe Stjerneløp vært holdt noensinne. Hvordan
skulle vel dette gå? Ville mange finne
reisen for lang?
For vår del begynte reisen torsdag
ettermiddag. Så snart Clemens var
hjemme fra skolen, la vi fire fra

Regntung morgen før løpet
på Stiklestad.

Tveitan-familien i vei
nordover i 220 Sb
1960. Flere andre
fra Oslo-avdelingen
hadde lagt i vei på
formiddagen og
hadde tenkt seg til

Servitørene var i vikingdrakt.

Røros for å overnatte der, men vi
skjønte etter hvert at det ville bli en
veldig sen kveld om vi skulle ta dem
igjen.
Derfor leide vi to rom på Alvdal. Helt
greit det, etter at vi hadde slåss med
et par irriterende mygg og prøvd å dra
gardinene så bra som mulig for for å
stenge ute den lyse sommernatten.

Fra vikingmiddagen i Langhuset fredag.
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På morgenen fredag kjørte vi innom
Røros og så oss omkring. Som eneste
besøkende akkurat da fikk vi en
gratis omvisning i kirken der av hun
som egentlig solgte inngangsbilletter,
men som syntes det var flott å få noe

Stjernebiler foran Stiklestad kirke.

mer å gjøre. Vi var fortsatt noen timer
etter de andre, og kanskje var det like
greit, de hadde kjørt i regnvær hele
veien, mens vi hadde
det tørt og fint helt til vi
forlot Røros.

På grunn av regnværet droppet vi den
obligatoriske bilvasken den kvelden,
men jeg observerte at mange ikke

gjorde det, til tross for at bilene var
like våte både før og etter vask. Vi
slappet heller av etter turen og ventet

På denne posten skulle vi gjette avstanden
til noen trebukker ute på jordet.

På ettermiddagen kom
vi så frem. Tre av oss
hadde aldri vært på
Stiklestad før, men Ivar
husket en tur dit i 1956
med Mercedes 170 V
1936. Da var det bare
en bauta der. Stiklestad i dag er bygd som
et kultursenter med
hotell og opplevelsessenter som tilbyr en
rekke aktiviteter i
sommerhalvåret. Det
var her det kjente
slaget fant sted i 1030,
hvor Olav Haraldsson
(kjent som Olav den
Hellige) falt.
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Stjerneløpet 2013, 14.-15. juni på Stiklestad.
kledde guide.
Lørdag morgen var
været fortsatt grått,
men det var tross
alt i ferd med å
lette. Vi la i vei
etter kjent mønster
med veibeskrivelse
og loddbok. Oppgavene vi fikk
underveis, var mest
av det praktiske
slaget: Rygge inn
mot en pinne, hvor
det var om å gjøre
å komme nærmest
uten å treffe. Gjette
avstanden til noen
bukker satt ut på et
jorde, treffe
planker med for- og
bakhjul og kaste på kubber (”skotthyllkasting” var visst det det lokale navnet). De var alle artige, men én var
virkelig original: ”Trekk et kort”, ble vi
bedt om, som sagt så gjort og hva så?
Jo, da mistet vi poeng etter det tallet
kortet viste, så her gjaldt det å få kort
med lavest mulig verdi. Så var det innsamling av loddbok(-restene).

Her er oppgaven å treffe planker
med både fram- og bakhjul.

Når vi kjører langs ruta, får vi et godt
innblikk i hvor vakkert Nord-Trøndelag
er. Noe av det særegne med landskapet her er de mange hvitmalte
gamle storgårdene. Disse er tydeligvis
blitt bygget til en velstående bondestand i sin tid.

Ny og gammel teknikk
møtes på en post.

på å få komme med i
annen pulje av kveldsmåltidet som skulle inntas i ”Langhuset”. Hva
var nå det? Det var en del
hemmelighold rundt dette, men jeg
så at første pulje ble hentet av
noen brynjekledde menn. Hm.
Etter å ha kommet oss opp
bakkene til Langhuset i vind og
ruskevær, trer vi inn i varmen fra
bålet i et vikingrom. Her er det bare
å sette seg langs veggene og ta
imot øl brygget på gamlemåten
(eller bringebærsaft) av servitører
kledd i datidens klær. Mens vi
smaker på mat tilberedt over bålet,
får vi en lærerik historie om livet i
vikingtiden fra vår brynje-
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Parkeringsplassen utenfor
Jægtvolden hotell, der det
var lunsj.

Vakker bil i vakkert landskap.

Skotthyllkasting.

Der var kjentfolk som Asbjørnsen og
Moe, Ole Bull og Aasmund Olavsson
Vinje hyppige gjester.

R 129 og andre ”youngtimere” med Stiklestad kirke som bakgrunn.

Det var ennå ganske tidlig på ettermiddagen, og folk drev med ulike
sysler. Været var etter hvert blitt riktig
bra, og da vi returnerte til Stiklestad,
var det perfekt vaskevær. Ute på
parkeringsplassen drev noen med norgesmesterskap i bilvask. (Hvem holder
på lengst?) Inne i hotellets resepsjon
hadde en bilsalmaker tatt oppstilling
og bød på fremvisning av stoffprøver
og gode råd om hva som kunne gjøres
med klassikere som var i behov for nye
interiørdeler.

Diskusjon over et motorrom.

Løpet avsluttes med lunsj
på Jægtvolden Fjordhotell
på Inderøy. Lunsjen er
stående buffet og ett av de
bedre lunsjtilbudene jeg
har opplevd på et stjerneløp. Jægtvolden ligger ute
på ”Gyldne Omvei”og har
navnet sitt fra omkring
1750, da det var jektbyggeri der. For 150 år siden lå
den eldste delen av
hotellet, Lillegården, på
storgården Sundnes.

En samling av de nyeste SL’ene, SLK 55 AMG nærmest.
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Stjerneløpet 2013, 14.-15. juni på Stiklestad.

Stein Christian Husby var
en sterk konkurrent i det
uoffisielle mesterskapet
i bilvask.

med gode trønderskrøner som fikk
forsamlingen til å gapskratte.
Foruten Garli var det Trondheimavdelingens Thomas Wold som ønsket
velkommen og ledet alle premieutdelingene. Det vanket premier til alle
barna som var med på løpet, alle fikk
hvert sitt sett av vikingsverd og skjold,
og dette passet jo bra her på Stiklestad. Og jammen fikk ikke jeg også et
pledd i premie for å holde ut med de
tre bilfantastene i familien!

På ettermiddagen var sola kommet frem,
så en kunne sitte ute og prate bil.

Andre gikk og studerte det
historiske området på egenhånd eller rett og slett
slappet av før middagen.
Vi kunne skrevet at middagen foregikk
på tradisjonelt vis, men det ville vært
helt galt. Trondheimsavdelingen hadde
funnet frem til en profesjonell underholder som konferansier, og han
gjorde middagen og kvelden til en
skikkelig fest. Karl Ivar Garli het han
og underholdt under hele middagen
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Og hvem vant løpet? Jo, det var Svein
E. Madland/Turid Våge på førsteplass,
Anders Bjørlykke/Vigdis Vågen på
andre og Paul
Aunvåg med følge
på tredje. Første- og
andreplassen ble
avgjort ved loddtrekning, da begge
hadde lik poengsum. Gratulerer så
Noen av bilene var
samlet under et tak på
mye! Og så fikk
et uteområde kalt
Herman Görke
”Borggården”. Her sto
også én av de to 300
premie for å ha
SL’ene som var med.
kjørt lengst, som
Denne var svensk.
vanlig.

Denne 170 V’en var solgt ny av Motor-Trade – var det faktisk også den første de solgte?

Kokken har forberedt en stjernedessert!

Etter at middagen var slutt, bød Garli
på soloopptreden i ”Borggården”.
Dette var et uteområde som besto av
et slags amfiteater på en stor plass i
en vinkel på hotellbygget og som var
overbygd med tak. Der var det også
kjørt inn noen biler, slik at vi kunne
være sammen med dem på kveldstid
også. Her fant vi flere godbiter, bl.a. to
stk. 300 SL og én 170 V som i sin tid
ikke bare dans, men også en del
andre akrobatiske øvelser vi ikke
skal forsøke å beskrive nærmere.
Morgenen etter våknet vi i forbausende god form og etter
frokost tok vi fatt på den lange
hjemveien. Det var vel ca. 63 mil
hjem, men heckflossen la dem
bak seg én for én i upåklagelig
tempo. Sluttvurderingen blir at
det går utmerket an å legge et løp
nord for Trondheim.
Riktignok valgte vel noen fra
sørlige landsdeler å la de eldste
bilene bli hjemme, men Stjerneløpet kunne likevel by på et representativt utvalg fra midt på 50tallet og oppover, se bare deltagerlisten.
Flotte SL’er på podium.

Thomas Wold ønsker velkommen – toastmaster
Karl Ivar Garli til høyre.

var solgt ny av/hos MotorTrade i
Trondheim. Og midt mellom alt dette
fikk vi en ny runde fra Garli med sang
og trønderhistorier. Han avsluttet med
å få alle damene som var der ute, opp
på scenen for å synge ”lille kattepus”
mens de viftet på rumpa. Dette har vi
ikke sett maken til på noe Stjerneløp
før – har vi!
Og så vart det dans etterpå … Igjen var
det vår toastmaster fra middagen som

var frontfigur,
denne gang for et
band som spilte
opp. Denne karen
var en ordentlig
luring som fikk alle
som stakk nesen
inn på lokalet med
i aktivitetene på
dansegulvet. Vi
skriver aktivitetene, for her var det
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Stjerneløpet 2013, 14.-15. juni på Stiklestad.

Konsert i ”Borggåden” med damene på lag.

Herman Görke påskjønnes for nok en gang å ha tatt veien fra Tyskland.

Premieutdeling.

En stor takk på vegne av alle
som var til stede og fikk oppleve dette, til avdelingsformann
Jørn Røkset, løpsgeneral
Thomas Wold med mannskap,
samarbeidspartnerne
Stiklestad hotell, som viste
positiv holdning og samarbeidsvilje/-evne fra dag én, og MotorTrade AS, avdeling Verdal og
Trondheim – de lokale merkeforhandlerne som avdelingen
hadde et godt samarbeid med.
Vi kommer igjen om noen år
med store forventninger!
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Gutta nyter kvelden.

Og så var det dans etterpå.

De yngste får deltagerpremie.
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