
 

          

Medlemsinfo Narvik Automobilselskap 
 

Dato: 08.05.2008 

 

 

Plutselig var mai kommet og alt vi har ventet på å komme i gang med skal 
nå gjøres samtidig. Noen av oss prioriterer, til frustrerte fruers store 
ergrelse, vårsjekk på gammelkjøretøyet foran raka og trillebåra, men det 
går nok bra til slutt… ☺  

 
Vårmønstring og utstilling 17. mai 
 

17. mai er som alle nå vet en viktig markeringsdato for 
kjøretøyhistorien i Narvik da det opprinnelige Narvik 
Automobilselskap formelt ble stiftet 17. mai 1914. Derfor 
inviteres alle medlemmene til å være med på en 
vårmønstring/utstilling på tunet ved Spor 1 på selveste 
nasjonaldagen. Kjøretøyene må være parkert før kl 11.00 
da brua blir stengt når barnetoget går forbi. Et tips for de 
som skal gå i barnetoget er å parkere kjøretøyet på Spor 
1 før man går opp til skolegården…. Om du ikke rekker 
det åpner brua når barnetoget har passert. Utstillingen 
varer til ca kl 14.00. Da er vi invitert til å komme ned og besøke Narvik Kystlags ro-arrangement ved 
Vassvikmoloen. For de som ennå har tid til overs kjører vi dit i samlet flokk.  
 
 

Innflytterfest for alle medlemmer m/partnere 17. mai på kvelden 
 

Alle medlemmer m/partnere inviteres med dette til innflytterfest i vår nye klubbhus Smia. Det hele 
skjer på kvelden 17. mai. Verkstedet er nå vasket og rengjort. Vi rigger langbord og ordner med 
musikk og alt som skal til for at det skal bli noen koselige timer i hyggelig fellesskap. Oppmøte fra kl 

19.14. Ca kl 21.00 serveres det mat. Det hele er gratis. Vi 
har invitert gjester fra blant annet Narvik kommune, 
Narvikgården, Ofoten museum, Krigsminnemuseet, 
Brannstasjonen, Narvik Kystlag, Norrland Motorhistoriker 
Luleå, US Car Club Narvik m.fl. Håper flest mulig har 
anledning til å markede den begivenheten det er at vi nå er 
innflyttet i dette fantastisk flotte klubbhuset. Påmelding skjer 
til klubbens e-postadresse eller telefonnummer: 478 62784 
(478NARVIK) eller nas@lmk.no. Frist for påmelding er 
satt til torsdag 15. mai kl 19.14. For de som er usikker på 
hvordan man finner frem til huset er det bare å studere den 
noe halvkunstneriske tegningen vedlagt, eller ring på 
klubbens telefonnummer. Vel møtt!!!  

  



Camping- og Skjitprattreffet 2008 
 

Vi kan nå melde den hyggelige nyheten at det er vedtatt at Camping- og Skjitprattreffet blir arrangert i 
Skjomen i 2008! Stedet blir ved skolen/samfunnshuset hvor vi kan benytte fasiliteter som vann, 
toalett, dusj, etc. Vi benytter fotballbanen som arena for camping, skjitprat og parkering.  
Mer info kommer senere i sommer.  
 
 

Terminlisten for perioden ut august:       Ansvar: 
 

Torsdag 15.  mai kl. 19.14  Torsdagsaktivitet Smia, festforberedelser  Trond 
Lørdag   17.  mai kl. 10.30 Vårmønstring Spor 1     Ulf 
Lørdag   17.  mai kl. 19.14 Innflytterfest Smia, alle medlemmer m/partner  Festkomité 
Torsdag 22.  mai kl. 19.14  Torsdagskjøring. Oppmøte Dampskipskaia  Jørn 
Torsdag 29.  mai kl. 19.14  Torsdagskjøring. Oppmøte Dampskipskaia  Børge 
Torsdag   5.  juni kl. 19.14  Torsdagskjøring. Oppmøte Dampskipskaia  Svein P. 
Helg 13.-15.  juni  ----------- Rally Lofast. Arr: Harstad/Vesterålen - klubbene 
Helg 25.-29.  juni  ----------- Polarrally, Sverigeklassikeren Luleå    NMH 

(NB: Sverige savner påmeldinger fra Narvik!!!! 
I juli er det ikke satt opp organiserte aktiviteter. Torsdager på Smia er likevel å anbefale…..! 
Torsdag 7.  aug kl 19.14 Torsdagskjøring. Oppmøte Dampskipskaia  Tommy E. 
Helg 8.-10.   aug  ----------- Veterankjøretøytreff Målselvfossen   GHVK 
Helg 8.-10.   aug  ----------- Norgestreffet HMK-kjøretøyer, Harstad   HMK 
Torsdag 14. aug kl 19.14 Torsdagskjøring. Oppmøte Dampskipskaia  Trond 
Torsdag 21. aug kl 19.14 Torsdagskjøring. Oppmøte Dampskipskaia  Ulf  
Onsdag  27. aug kl 18.00 Klargjøringsdugnad Skjomen    Komiteen 
Helg 29.-31.  aug  ----------- Camping- og Skjitprattreffet, Skjomen   NAS 
 
PS:  Det legges fortløpende ut info om aktiviteter og hendelser på hjemmesiden vår…. 

 
Til slutt, dagens gammelbilde: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fra torget på Ankenes 1962.   

Johan Sjursheim tar en prat med sine 

foreldre som sitter i Opelen. 
 

Kilde: Fotosamlinga i Narvik  

 

 

Ulf R. Hanssen 

Leder NAS 
Tlf: 478 NARVIK   



 


