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Som redaktør av Bulletinen er jeg antage-
lig blant de første i klubben som får vite
hvor et Stjerneløp skal finne sted. Da jeg
fikk vite at årets arrangør, Skiensav-
delingen, hadde bestemt at årets Stjerne-
løpet skulle være på Straand Hotell
Vrådal, var det første jeg tenkte at der
har vi vært før, for 19 år siden, i 1986. Jeg
husker at vi besøkte et lokalt bygdetun, at
det var et delemarked der flere nyttige
ting ble innkjøpt, noen glimt fra festen på
kvelden, og – at det var BRATT! 

Så hvilken bil skulle vi bruke i år? 220’en min
fra 1952, som far og jeg deltok med for 19 år
siden, har stått i opplag i et par års tid og
trenger en liten gjennomgang før vi legger ut
på langtur. Hva med fars 170 S Cabriolet B?
Den deltok sist på Stjerneløp i 2002 og var
nå kjørbar igjen etter diverse reparasjoner.
Jeg kan huske at vi lå bak den i 1986 med
daværende eier bak rattet og registrerte at

den ikke hadde synlige pro-
blemer med å komme
gjennom løypa. Vrådal er
også i overkommelig
avstand fra Oslo, og jeg har
alltid hatt som mål å delta
på Stjerneløpene med de
eldste bilene når bare veien
ikke er for lang, eller bratt!

Etter mange overveielser
endte det med at vi (redak-
tør med kone og 5- åring)
la i vei fra Oslo fredag etter
lunsj i 170 S. Det var fint
vær og lite trafikk, noe som
passet for en 55 år gammel
bil på hyggetur. Turen gikk
fint og selv ikke bakkene fra
Kviteseid og opp til Vrådal,
som er de bratteste på
strekningen, bød på noe
problem. Selv om vi ankom

Stjerneløpet 2005 – Vrådal. 
17.-19. juni

Tekst og foto: Redaktøren
(Der annet ikke er angitt)

Straand Hotell Vrådal, med noen av løpets eldste biler og det som skal bli løpets vinner
(foran trappen til resepsjonen).

Foto og bildetekst Lars
Lunde: ”Bulletinen”s
lønnsbudsjett er såpass
beskjedent at redak-
tøren heller ikke i år
har sett seg råd til å
fornye bilparken.
Reportasjebilen står
strategisk plassert ved
resepsjonen, klar til
utrykning. (Noen
hevdet at den var
plassert der for å dra
nytte av nedoverbakken
ved start, men dette er
ubekreftede rykter..)

To klassikere på Stjerneløp: Ole
Myhre klargjør sin 280 SE coupé. 
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så tidlig som klokken fem om ettermiddagen,
fant vi ut at mange allerede hadde kommet
før oss. Folk var i gang med kjente aktiviteter
som bilprat og bilvask. Vi fikk anvist plass like
ved hotellets inngang, sammen med to andre
rammebiler, Arvid Løvers og Lars Lundes
flotte 230’er. (Som du kan lese mer om
andre steder i bladet.) 
Inne i resepsjonen stod bl.a. Dag Myhrer,
som er Skiensavdelingens formann, Lars
Lunde og Per Roger Åshammer og tok i mot.

Vi fikk startmapper og nød-
vendig orientering om det
praktiske. Av deltagerlisten
så vi at 125 biler var påmeldt.
Som vanlig var det et bredt
utvalg av biler fra 30-tallere
og oppover. Eldste bil tror
jeg var Bjørn Foslunds nyre-

staurerte 260 D Pullman Limousine fra 1938.
Denne dieselbilen er nok den eneste av sitt
slag vi har i Norge, og jeg håper Bjørn vil la
oss få presentere den her i bladet om ikke
lenge. Nyeste bil var nok en sølvgrå SLK av
fjordårets modell så her var spredningen
stor. Mye annet fint var til stede som 300 SL
og 600. Tar man en titt på deltagerlisten ser
en at det nå for tiden også er mange biler fra
80- og 90-tallet med. Mye av dette er SL,
SLC og nyere coupé og cabriolet modeller. 

I en Pullman Limousine har man
god plass, særlig når midtre
seterad er foldet sammen. 

Motor i 260D. Er dette Norges eldste dieselbil?

Bjørn Foslund har lenge drømt om
å få seg en førkrigs diesel. I år
kunne han presentere for oss sin
260 D Pullman Limousine som han
mottok en egen hederspris for. 
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Her ligger et stort potensial for vekst i
klubben dersom mange med slike biler
ønsker å være med. 

Etter en hyggelig buffé middag og en drink på
rommet med gamle venner, tørnet vi tidlig
inn med tanke på morgendagens løp. 

Lørdag morgen var det avreise fra hotellet til
Kviteseid sentrum der den egentlige starten
foregikk. Været var litt vekslende, men vi
valgte å ta taket ned og håpe på det beste.
Starten på vårt løp var nok den store
begivenheten i Kviteseid den helgen (kanskje

også denne sommeren?) og det lokale
næringsliv fulgte opp med å stelle til marked
og fortausbutikker overalt. Bilene ble
presentert én for én på torget med stor
kunnskap av Svein Ekornrød, før de ble sendt
av sted. 

Startrekkefølgen i år var noe uvanlig. Med
unntak for de første 20 bilene, som var
plukket ut for å gi et variert utvalg av
modeller, startet alle i alfabetisk rekkefølge.
Dette var kanskje ikke helt tingen for oss, da
det førte til at vi kom av sted som en av de
siste bilene. Etter to timers venting på av-
reisen i Kviteseid sentrum var 5-åringens
tålmodighet mer enn oppbrukt og dessuten
skulle det vise seg å bli en ulempe å starte
såpass sent med gammel bil. 

Med oss på turen fikk vi et ark til å notere
poeng på, men ingen oppgaveark. Alle opp-
gaver var nemlig knyttet til postene under-
veis. Første post lå i Brunkeberg, rett på
toppen av en bratt stigning. Her skulle vi
gjette lengden på et tau som lå delvis
sammenrullet på bakken. Til vår overraskelse
gikk det utrolig bra og vi la optimistisk i vei
videre. På en post skulle vi identifisere større
og mindre kjendiser ut fra fotografier limt
opp på en plakat. Det gikk ganske bra, men
en bom var en person jeg mente å gjenkjenne
som Leo Trotskij som viste seg å være
August Horch. 

Senere skulle det bli verre. Da vi skulle
fortsette, var 170’en blitt sur og nektet å
starte. Med litt startgass kom vi i gang, men
det fortsatte å være vrient å starte motoren

Hvem har vi her? På denne posten gjaldt det å
kjenne igjen folket på bildene. 

Fra starten i Kviteseid. Svein Ekornrød sender en
blank ponton ut på løp.

En 300 SL klar til start.
Hermann Görke har deltatt i mange Stjerneløp 
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når vi stoppet på postene. Dette er et kjent
problem med varme 170 motorer, men vi
fikk nok litt ekstra problemer takket være
alle bakkene som gjorde at motortempen lå
høyere enn normalt. Det ble heller ikke
bedre av at vi følte ett visst press mot å
raske på. Alle bilene som startet etter oss
var av nyere modell, og etter hvert passerte
de oss slik at vi lå sist, med unntak av bilen
som sanket sammen postene. (En liten bønn
til kommende arrangører – ikke send de
eldste bilene ut sist!)

Postene fortsatte med oppgaver av ymse slag,
vi gjettet vekt på maisbokser, gjenga etter
hukommelsen ulike gjenstander vi hadde fått

Arvid Løwers nyrestaurerte 230 fikk Skiensavdelingens
restaureringspris. 

Her skulle vi skru skruer. Ikke enkelt dette heller,
her varierte ikke bare størrelsen på boltene, men
også stigningen på gjengene og en luring var også
linksgjenget

En av mange fine pagoder som
deltok ved årets treff. 

Kapselkasting på løpets siste post, ikke så
enkelt som det ser ut til for kapslene triller
bort!
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se på i ett minutt, identifiserte andre bil-
merker etter fotografier m.m. På en post
skulle vi gjette temperaturen på framhjul-
dekket. Denne ble målt med et termometer.
Sant og si har jeg aldri tenkt over dette før
og svaret ble da tydeligvis også helt feil. Siste
post, mål og lunsj var på en skole nesten til-
bake i Kviteseid. Her skulle vi matche bolter

av ulik størrelse med maskinerte gjenger i en
stålplate, på tid selvfølgelig. Dette kunne ha
gått riktig bra om ikke en ivrig 5-åring hadde
forlangt å være med og surret bort flere av
boltene før pappa fikk plassert dem…. Her
skulle vi også kaste hjulkapsler og på dem til
å ligge inne i en rocke- ring.
Heller ikke dette gikk helt vår

veg, kapslene
fløy dit de selv
ville. Men det
viktigste er ikke
å vinne og post-
ene var ganske
morsomme de. 
Så var det lunsj
og tur tilbake til
hotellet hvor
ettermiddagen
ble tilbrakt slik
de gjerne blir på

Stjerneløp, med fotografering, bilprat og en
øl. 

Festmiddagen fredag ble ledet av Lars Lunde
som brakte oss gjennom programmet med
tempo og eleganse. Hans egen oppsummering

av løpet på vegne av arrangørene var: ” Det
har gått noen rykter om at postmannskapene
ikke var skikkelig forberedt, at ruta var dårlig
merket, at noen glemte å dele ut poeng-
skjemaene ved start, og at det var på nære
nippet at ikke hele resultatlista ble slettet fra
PC’en. Jeg forsikrer dere herved, ikke én
gang, men tusen ganger, om at dette er
skitne løgner, satt ut av våre misunnelige
konkurrenter fra andre avdelinger. De som
gjentar disse løgnene vil møte sin skjebne ved
Vrådals byporter!”

Som vanlig var den største spenningen
knyttet til hvem som hadde vunnet vandre-
pokalen. Flere av de tilstedeværende hadde
vunnet den både en og to ganger, og den
som vinner den for tredje gang får den til
odel og eie. Men det ble ingen tidligere

Fra parkeringen tilbake på hotellet. 

Også i år deltok det noen nyttekjøretøyer.
Det er en utvikling vi liker.

En feststemt forsamling nyter
fordrinken ute og venter på at
middagen skal ta til.

To av treffets mange R/C 107.
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vinner som stakk av med seieren i år.
Vinnerne var teamet Sindre Nørgaard og
Arne Hatlem fra Oslo avdelingen som begge
har deltatt på mange Stjerneløp tidligere.

Bulletinen gratulerer! Denne gangen var det
også satt opp en egen dameklasse, det vil si
for lag med utelukkende kvinnelige deltagere.
Her vant laget Linda Ekornrød og Lene
Oterholt. (De som lurer på om det er en til-
knytning her til viss Svein Ekornrød har helt
rett, Linda er hans datter.) Dessuten fikk
Bjørn Foslund en hederspris for sin restau-
rering av 260 D og Arvid Løwer fikk
Skienavdelingens restaureringspris for sin 230

W 153. Lunde delte også ut en pris til ”mest
gjennomførte herrelag” som gikk til Ole
Nordbø, Henrik Vikander og Tormod
Frågodt. 

Takket være raskt avvikling av ”dei faste
postane” fikk vi en lang og fin kveld til
disposisjon etterpå. Redaktøren avsluttet det
hele med en ”litt etter midnattstur” på
parkeringsplassen og tenkte at dette hadde
vært nok et vellykket Stjerneløp. 

Søndag morgen tok vi det med ro, besøkte
som eneste gjester hotellets svømmebasseng,
satt og så på at arrangørene firte flagg og
faner og ryddet opp etter seg, før også vi
satte kursen hjemover. Denne søndagen var
det varmere enn dagen før, og da vi passerte
bakkene opp fra Flatdal passerte også kjøle-
vannstemperaturen 100 grader. Vi kom
likevel opp uten ufrivillig stopp for å beundre
utsikten, så alt i alt må vi si at gamle 170 S
kom fra turen med æren i behold. 

Vi takker for et fint Stjerneløp og gleder oss
til neste års treff på Karmøy! 

Foto og bildetekst Lars Lunde. Helge Wærstad og
Per Åshammer overlot ikke mye til tilfeldighetene
da de stilte som postmannskap. Bedømmingen var
visst streng, men forhåpentligvis rettferdig?

Herrene Tormod Frågodt, Ole Nordbø og Henrik
Vikander.  

Unni Rindal kom på andreplass sammenlagt.

Utsikt fra hotellet søndag formiddag. 

To av løpets biler fra ”den øver klasse”,
600 og 300 S. 

Bildetekst Lars Lunde: Årets overlegne vinner
Sindre Nørgaard (t.h.), mottar gevinst fra Per
Roger Åshammer. Sammen med Arne Hatlem fra
Osloavdelingen slo Sindre knockout på konkur-
rentene i sin trofaste og slitesterke 170 Sb. Både
bilen og innehaveren fikk pussig nok litt drifts-
problemer i løpet av arrangementet, men vi håper
de er tilbake på 4 hjul / 2 bein i skrivende stund! 

Damelaget Linda Ekornrød og Lene Oterholt
mottar premie.

Deltakerliste for Stjerneløpet 2005 ser dere på
side 33.


