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Stjerneløp er jo
 alltid spennende,
selv for den som har

vært på dem alle.
Men i år var det litt ekstra
spennende: Det var nemlig en
ny avdeling som skulle stå for
arrangementet. 

Agderavdelingen ble stiftet så
langt tilbake som i 2010, men

for å gi den nye
avdelingen god tid
til å venne seg til
tanken på å lage
klubbens hoved -
arrangement var
det først i år den
skulle stå som
arrangør. 
Planene ble som
vanlig lagt frem for
hovedstyret alle-
rede i fjor og det hørtes riktig bra
ut. I spissen for den lokale
 komitéen stod avdelingsformann
Håkon Omland og Bernt Erik
Olsen. De hadde bl.a. en tanke
om å få åpnet en ellers stengt
veistrekning for oss, "Bøens -
bakkene". Ville vi være med på
det? Ja sa hovedstyret uten å
vite hva de sa ja til. 

Bøensbakkene er en svært
spesiell veistrekning der den

snor seg opp etter fjellsiden,
delvis på ei fjellhylle og delvis
sprengt inn i fjellet. Fjellsidene
langs veien går stupbratte både
opp- og ned. Bøensbakkene er
en del av den gamle kjøreveien
mellom Farsund og Sande. Veien
ble bygget i årene 1899 - 1904
og var i sin tid beryktet som
kjørevei på grunn av sin smale
veibredde med få møteplasser.
Denne veien ble stengt som
kjørevei i 1965, men nå skulle
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Jarle Boye var servicemann og gir her litt "førstehjelp" til
en deltaker. 

Ganske fint vær og
god stemning på

parkeringsplassen
fredag kveld.

Gatene i Lyngdal 
er fulle av MB'er

klare til start. 
Her paraderer 

de eldste.

”Jeg hadde 
sett meg ut at

vi i år skulle
kjøre vår

trofaste 220
fra 1952 og
slik ble det”

Stjerneløpet 2015
Rosfjord hotell, Lyngdal 26. - 28. juni 

Av Redaktøren
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den altså åpnes spesielt for oss. Men før
vi kommer tilbake til bakken, får vi først
gå tilbake til begynnelsen på løpet.
Redaktøren med familie startet på turen
allerede torsdag ettermiddag sammen
med et større følge fra Oslo. Som så ofte
før, hadde vi lyst til å gjøre en "helaften"
ut av turen med å dra dagen i forveien.
Vi var jo ikke alene, for Thor Denstad
hadde satt sammen et opplegg for oss
fra Oslo som innebar overnatting på
Vrådal hotell, (for øvrig et
sted som har huset
Stjerneløpet hele to
 ganger) samt besøk på Z-
museum i Treungen
 fredag formiddag. Om det
siste se forrige Bulletin. 

Jeg hadde sett meg ut at
vi i år skulle kjøre vår
trofaste 220 fra 1952 og
slik ble det, men med litt
komplikasjoner under-
veis. I det vi skulle av
sted, kom en av passa-
sjerene til å ta feil av
håndtaket som stenger

bensinkranen i den tro at det var
håndtaket som åpner panseret.
Resultat: Vi kom ca. 200 meter fra
garasjen før det ble stopp. Feilen ble
raskt funnet, men det viste seg at
noe rusk fra kranen som ikke hadde
vært i bruk på ca. 25 år, hadde lagt
seg i forgasseren og lagde stadige
rykk og napp underveis. 

Arne Malm sin 300 Sc Coupe fra Sverige – et sjeldent og vakkert syn!

Også et besøk fra Sverige, Bo Rydevings 
300 Sc Cabriolet. 

Raden av biler bredte seg 
utover hele sentrum. 
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Etter middagen på
Vrådal ble derfor
 tiden brukt til å gå

over bilen, men uten at
det ble helt bra. De siste
 minuttene av en flott kveld ble
tilbrakt i stuene i den gamle tre-
bygningen på Vrådal, der det er
lett å tenke seg at man er
omtrent 100 år tilbake i tiden. 
Etter besøket på Z-museum
 fredag formiddag fulgte vi den

indre veien
nedover
Sørlandet mot
Lyngdal. Vi var
fremme
 klokken fire
om etter -
middagen
 fredag, og da
var det alle-
rede ganske
fullt med biler

på Stranden
utenfor Rosfjord
hotell. Rosfjord
hotell er et
gammelt strand-
hotell, opp -
rinnelig bygget
på 30-tallet i det
som da var en
moderne funkis-
stil. Mye flott av
biler var å se,

bl.a. sjeldenheter som 300 S og
Sc coupé og cabriolet, men jeg
brukte tiden til å lete videre etter
feilen som laget rykkene. Det var
mange hjelpsomme folk til
stede, der jeg sto med hodet ned
under panseret. Mye ble justert
både opp og ned, men helt bra
ble det fortsatt ikke. Til slutt kom
Bjarne Koren og tilbød sin hjelp.
Og han fant problemet – en
delvis tilstoppet tomgangsdyse. 

Ordføreren i Lyngdal
åpnet treffet. 

Agder-avdelingens
formann 

Håkon Omland
sendte  

deltagerne 
av sted. 

Starten
 lørdag

 morgen var
lagt til

Lyngdal
sentrum, 

en kort
kjøretur fra

 hotellet.

Motoren 
i Bo Rydevings 

bil – dette er en 
avansert motor 

for en 50-
talls bil!
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Slik kunne vi starte dagen lørdag noen-
lunde sikre på at bilen også i år ville
holde gjennom løpet. 
Starten lørdag morgen var lagt til
Lyngdal sentrum, en kort kjøretur fra
 hotellet. Bilene ble parkert langs hoved-
gaten, og så kunne byens borgere

beundre dette ganske
 spesielle gatebildet med
klassiske Mercedeser i
lange rekker nedover på
hver side. Selve åpningen
av løpet ble foretatt av
byens ordfører, og så sendte
Håkon oss i vei ut i løypa.
Turen gikk langs kysten
utover mot Lista. 

Når vi kom til toppen av de berømte
Bøensbakkene, ventet det oss en post
der. Her skulle vi kjøre fremover og
komme nærmest mulig én hel om -
dreining av hjulet. Det gikk ganske bra,
og vi fikk full score. Så skulle vi svare på
hvor mange tunneler vi hadde kjørt
gjennom så langt, og det gjettet vi også
riktig på. 
Dermed bar det utfor Bøensbakkene.
Det var ikke det at det var så bratt

Ved lunsjen på Lista flystasjon. 

Vår 220 på vei mot Bøensbakkene. 

Også den tyske modellbilklubben er til stede. Her
tipper jeg at det er legendariske Alfred Neubauer
som igjen inspiserer sine løpsbiler.

Et knippe biler med Thor og Grete Denstad i 190 SL
på vei ned Bøensbakkene – ikke mye å gå på her! 
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egentlig, men
 sammen med det at
veien var så smal

som en krøttersti og
tidvis like krokete, ble det
 spennende nok. Etter hva
arrangørene forteller, kom alle
hele ned, noen kanskje med en
lett skjelving i gassfoten. Det er
uansett vanskelig å begripe at

veifarende klarte å møte andre
kjøretøyer der før i tiden, men
både busser og lastebiler skal ha
tatt turen i gamle dager og
 sikkert fått testet nervene til
 sjåfører og passasjerer. 

Lista er et spesielt sted som er
kjent for å være "amerikanisert"
av norske Amerika-farere som

var "over there" og tok med seg
mye av den amerikanske
 kulturen hjem. Jeg la merke til at
det var mange hus med ameri -
kanske verandaer, da vi kjørte
gjennom tettstedet, og da vi kom
til Lista flystasjon, viste det seg å
være et treff for amcarbiler der
samtidig. På denne plassen var
det også en ny post og lunsj.
Oppgaven på posten var å frem-
vise at man hadde den påbudte
gule vesten tilgjengelig, slik for-
skriftene krever, altså at det skal
være mulig å få tak i den og få
den på seg før man åpner
bildøra og går ut. I tillegg ble det
også sjekket at man hadde
 varseltrekant i bilen. Dette
hadde vi; vesten hadde til og
med MB-stjerne på, for det har
vært premie på et tidligere
Stjerneløp!

Før vi dro fra Lista flyplass, tok vi
oss tid til å se innom et lite
museum på stedet lokalisert i en
gammel hangar. Museet var
hovedsakelig bygget over
 hendelser og materiell fra krig-
ens dager. Det var da også tyske
tropper som anla stedet. Det var
mye interessant å se her av tysk
materiell som vi ellers ikke ser
på mye av på norske museer. 
Deretter gikk veien tilbake til
Lyngdal og den lokale Mercedes-
Benz forhandleren Lyngdal bil og
karosseri. Her fant vi også siste
post og avslutning på løpet. Siste
post gikk ut på å gjenkjenne
ulike avbildede Mercedes-

Før vi dro 
fra Lista fly-
plass, tok vi

oss tid til å se
innom et lite
museum på

stedet
 lokalisert i 

en gammel
hangar.
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Lyskaster fra krigen
på museet på Lista

flystasjon. 

Håkon er fornøyd med at løpet har
gått bra. 

Hvor mange binderser
har du egentlig i boksen,
Bernt Erik? 



 modeller, ikke alle like lette å kjenne
igjen og så var det det å huske wagen
nummeret da … Til slutt skulle vi gjette
antallet av en enorm mengde binders i
et glass. Alle som var med, fikk seg en is
til oppmuntring, før vi la veien tilbake til
hotellet for å slappe av før middagen og
premieutdeling. 

Til stjerneløpets store festaften hadde
Agder-avdelingen hentet inn profesjonell
konferansier, Jens Olai Justvik, som ikke
bare bandt kvelden sammen, men som
også tro til som sanger utover kvelden
med et repertoar som strakte seg fra
Sinatra til tradisjonelle sørlandsviser. I
tillegg fikk vi fremført en egenkomponert
vise med stjernetema! (Teksten er
 gjengitt her i bladet.) Avdelingens egen
Reidar Skaaland akkompagnerte det
hele på keyboard.   

Så var det tid for premieutdeling.
Jammen kom ikke familien Tveitan
bland de ti beste i år til egen stor over-
raskelse. De tre gjeveste premiene ble
imidlertid – i stiende rekkefølge –
 vunnet av Jan Lind, (med kartleser og
hjelpefører Ole Myhre), Jarl Honoré og
Jan Fürst. Eneste forskjellen mellom
Fürst og Honoré på resultatlisten var at
de tippet forskjellig på antall binders og,
der var Fürst best. På alle tre oppgavene
hadde begge fullt hus, så her var det
"close race". Vi gratulerer så mye!

Det ble ryddet til dans etter middag, men
da tuslet vi til sengs etter en flott løps-
dag. Det var jo langt hjem dagen etter. 
Sett med litt avstand må jeg bare si at
dette arrangementet kom førstereis -
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Utenfor Lyngdal Karrosseri og Auto. 

"Den langsomme".

Regnfull parkeringsplass ved hotellet. 

Lorinser-stylet W 210. En sjeldenhet i klubben. 



gutten Agder-avdel-
ingen veldig godt fra.
Vi ser frem mot neste

besøk om seks år!   

Til sist kan nevnes at Agder-
avdelingen fortsatt har liggende
noen DVD-er fra løpet. Den ble
sendt til alle deltagere, men hvis

du som gikk glipp av løpet har
lyst på filmen, så er det fortsatt
mulighet. Pris er 150 kr. inkl.
porto.
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1 Helge B. Wærstad Skien 220 cab. A 1951

2 Leif M. Skare Hafrsfjord 220 1952

3 Bjørn H. Finden Stathelle 300 1952

4 Kjetil Tveitan Oslo 220 1952

5 Torstein Løitegård Drammen 300 S 1953

6 Harald Tønnesen Stavanger 300b 1954

7 Endre Vårviken Undrumsdal 300 C 1955

8 Svein Ekornrød Skien 220 S cabriolet 1956

9 Thor Denstad Haslum 190 SL 1956

10 Bo Rydeving Pixbo, Sverige 300c 1956

11 Arne Malm Kungsängen, Sverige 300 Sc Coupé 1956

12 Anders Hove Täby, Sverige 300 Sc Roadster 1957

13 Hermann Görke Wuppertal, Tyskland 300 SL 1958

14 Wilhelm E. Olssøn Nes på Hedmarken 220 S 1959

15 Per Edgar Jensen Greåker 220 S cabriolet 1959

16 Arne Haukland Sande 300 SE Cabriolet 1962

17 Dag Myhrer Sandefjord 220 SE Cabriolet 1960

18 Jan Fürst Åmot 220 Seb cabriolet 1962

19 Per Vidar Evensen Skien 220 SE 1962

20 Tom Christian Vikør Norheimsund 300 SE cabriolet 1962

21 Bjarne Koren Oslo 300 SE Cabriolet 1962

22 Thomas Helland Eikelandsosen 220 S 1963

23 Øyvind Andersen Norheimsund 300 SE Coupé 1963

24 Asbjørn Honningsvåg Øystese 300 SE 1963

25 Jakob Meland Hovland 230 SL 1964

26 Tom Samuelsson Fjell 220 Sb 1964

27 Engebret Turhus Gol 190 1965

28 Gunnar Hermansen Edland 230 SL 1965

29 Finn Hegle Storås 220 S 1965

30 Bertram Engelsen Hafrsfjord 230 SL 1966

31 Torfinn Haugland Slependen 250 SE Coupé 1966

32 Ove Markeng Hamar 250 SL Pagode 1967

33 Birger Romsdalen Skien 250 SE 1968

34 Hans Kollandsrud Oslo 280 SL 1968

35 Erik Vistvik Randaberg 280 S 1969

36 Jan Vidar Ødegaard Kristiansand 600 1969

37 Eilef Liland Vanse 200 1980

38 Per Ivarsen Bergen 230 Coupé 1969

39 Per Kristian Pedersen Sande 280 SE 3,5 coupé 1970

40 Knut Arne Finseth Trondheim 280 SL Pagode 1970

41 Knut Sæter Kongsberg 280 SL 1970

42 Terje Jarvaag Oslo 280 SL 1971

43 Per Lilleløkken Gjølme 280 S 1971

44 Yarelis Haukland Sande 220 SE Coupé 1964

45 Tom Inge Vanvik Bosberg Pagode 1971

46 Arvid Moe Børsa 350 SL 1971

47 Johs. Naavik Åsen 280 SE Coupé 3,5 1971

48 Ole Erik Løken Skedsmokorset 220 D 1972

49 Arve Jonassen Fjellhamar 230/8 1972

50 Håvard Stulen Skien 280 SE 1972

51 Egil Eiken Hundvåg 500 SL 1991

52 Harald Bru Randaberg 280 E 1973

53 Jarl Honoré Kvernaland 350 SL 1973

54 Åge Stranden Ørsta 450 SL 1974

55 Ragnar Omdal Vanse 450 SL 1975

56 Roar Steen Oslo 450 SE 1977

57 Hans Petter Waage Vaksdal 240 D 1977

58 Tor Mardon Olsen Kristiansand 280 C 1977

59 Arild Iversen Hokksund 280 S 1977

60 Yngvar Honerud Stavanger 450 SL 1978

61 Arvid Ove Vikør Norheimsund 280 S 1978

62 Frank Edgar Nygård Gjerdrum 280 SLC 1979

63 Arne Sommervold Fannrem 280 SE 1982

64 Hellik Bringe Lampeland 300 TDT 1982

65 Pål Honoré Sandnes 230 E 1983

66 Kjell Rebne Gjøvik 380 SL 1984

67 Svein Mæland Tananger 280 SL 1984

68 Rune Hauso Hovland 380 SE 1984

69 Gunnar Dahlstedt Oslo 230 E 1984

70 Magne Wraa Vrådal 500 SEC 1984

71 Bjarne Steinsland Hægeland 380 SL 1984

72 Lars Chr. Dahl Oslo 500 SL 1986

73 Per Kartnes Sande i Vestfold 300 SL 1986

74 Jan Erik Helle Erdal W 201 1987

75

76 Torill Grønberg Fjell 190 E 1989

77 Anne Hjertholm Fjell 230 TE 1990

78 Svein Erik Madland Stavanger 300 SL 24 1990

79 Jan Lind Slependen 500 SL 1991

80 Gaute Moen Stavanger 500 E 1992

81 Stein Kleiven Skjåk 500 SL 1992

82 John Larsen Kongens Lyngby, DK C-klasse 1993

83 Erik Andre Sørum Oslo E 320 Cabriolet 1994

84 Steinar Thon Sandvika SL 320 1995

85 Lennart Aagesen Kristiansand S 600 1999

86 Joakim Borkner Fyllingsdalen W 210 1999

87 Tore Sjursen Laksevåg CLK 200 Kompr. 2005

88 Rune Borkner Fyllingsdalen W 211 2007

89 Hans Jan Anderson Nesøya ML 63 2008

90 Sigve Sandvik Sandnes R 320 2008

91 Svein Evje Evje 170 Sb 1952

92 Arne Fjeldsaa Bryne 290 TD 1997

Nr.   Navn fører                   Poststed                     Biltype                    År Nr.   Navn fører                   Poststed                     Biltype                    År
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Agder-
av delingen
har fortsatt

liggende
DVD’er. 

Pris 150 kr.
inkl. porto!

Håkon takker løpskomiteen for
 innsatsen. 

Deltagerliste Stjerneløpet.

Kveldens konferansier,
Jens Olai Justvik, 

i aksjon som sanger
med avdelingens

Reidar Skaaland på
keyboard. 

Håkon Omland over-
rekker førstepremie til

Jan Fürst.

Herman Görke  -
premieres av 

Bjarne Koren – som
også i år holdt sin
egen uhøytidelige

 premieutdeling.




