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For de som trodde vinteren var en stille tid for veterankjøretøyfolk må man tro om igjen. Med 
nært foranstående års- og medlemsmøte i NAS, tillitsvalgtmøte for alle klubbene i Nord-
Norge (Bjerkvikmøte) samt landsmøte i LMK, er det bare å henge med i svingene. Ikke helt 
lett å få tid til å skru litt også i slike tider… 
 
Stor lyskaster fra krigen restaureres i Smia 
 

Ikke akkurat en lommelykt sa en vittig tunge om lyskasteren som nå står til restaurering i Smia. Med 150cm 
lysåpning, rekkevidde på 22 km og levende lysbue på 28 kW drevet av en generator koplet til en rekke-8 
Mercedes skal de fleste få problemer med å yppe seg! Det er Krigsminnemuseet som eier lyskasteren, og det 
er Ole Nicolaysen som er primus motor for arbeidet.  
    
Gjennomgang av leieforholdene i Smia 
 

Styret har denne uka hatt en gjennomgang av alle løse tråder i forbindelse med ulike leieforhold i Smia, både 
nede og oppe på loftet. Flere kan vente seg en liten giro snart…  Huskomiteen oppfordrer alle som besøker 
Smia til å skrive seg opp i besøksprotokollen innenfor hoveddøra.  
 
Justering av vårmønstringen i NAS 
 

Vanligvis har vi brukt å ha vårmønstringen vår på selveste 17. mai. Fra i år av kan det bli endring på dette. 
Styret har snakket om å prøve noe nytt, og finne en annen dato. Vi har nå fått forespørsel fra 
Krigsminnemuseet om vi kan tenke oss å ha utstilling på Torvet lørdag 28. mai i forbindelse med 70 års 
markeringen av krigsutbruddet. Dette vil bli nærmere bestemt på medlemsmøtet vårt 11. februar.   
 
Nye medlemmer i Narvik Automobilselskap 
 

Siden forrige Startmotoren har klubben fått to nye medlemmer: 
 
 Johnny Karoliussen, Ankenes 
 Paul Simonsen, Seines 

 
Klubben teller nå 85 medlemmer! 
 
Takk for meg!!! 
 

Etter noen begivenhetsrike år i formannsstolen har jeg nå bestemt meg for å overlate klubba til noen andre. 
Det har vært en fantastisk flott og givende periode hvor jeg har fått gleden å jobbe i team sammen med mange 
flotte og positive kamerater. Med alle de spennende ting som skjer i klubben for tiden er jeg overbevist om at 
jobben blir like begivenhetsrik for det nye styret. Håper jeg nå skal få bedre tid til mine egne kjøretøyer.  
Tusen takk for meg!     

 
 

Ulf R. Hanssen 
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