
 

 

 Årsmelding for Farsund &Lyngdal Tempoklubb 2012. 
                        Årsmøte 2 april kl 1900-2013 
 
Det har vært et aktivt år for klubben. Årsmøtet i fjor ble holdt 27 mars med 15 
framøtte, og det har vært 5 styremøter. 
Vi har hatt ca 24 skrukvelder og det er blitt overhalt ca 3 pantermotorer, 2 corvette 
motorer, og  3 mc motorer. Det ble restaurert en Kurer med korg framme som 
tilhører Roger og  vi har gjort gjenstående arbeid på en 3-hjuler varesykkel for et 
medlem. 
 
Kjøreturer har vi hatt ca 10 stk, og et par ble avlyst på grunn av dårlig vær. Blant 
annet stod vi utstilt i Kvinesdal 5mai, men turen til Åseral 21 juli ble avlyst pga for få  
meldte sin interesse. Dyrskue i Lyngdal var 9 sept og vi var ca 20 tempoer utstilt. 
Siste tur var 10 oktober hvor vi samlet oss etter kjøring på klubbhus til pizza. 
 
Klubben hadde stort 20 års jubileum 1-3 juni på Lista Fly & Næringspark. Det er 
alltid en stor spenning på hvor mange tilreisende som kommer og stor dugnad blir 
lagt ned i forkant. Utstillingen i torvgata lørdag viste at det var ca 90 tempoer samlet. 
En fin kjøretur ble det etterpå og med omvisning på Listerskøyta. 
Stor jubileumsfest  om kvelden med ca 100 personer tilstede og det ble delt ut 
pokaler til de som var med og starter klubben for 20 år siden og navnene er, Paul 
Iddeland, Harald Høyland, Ernst Hansen, Willy Olsen, Theis Tønnessen, Lars 
Sandnes, Børge Pedersen  og Reidar Egedal. 
 
Styret bestemte og kjøpe inn telter til eget bruk da det ble kostbart og leie.2 telter på   
6 x12 mtr. (72) kvadrat pr stk til en samlet kjøpesum for kr 15000. 
 
14 juli ble det gjort en god dugnad på klubbhuset med 5-6 fremmøtte. Huset ble malt 
opp på nytt inklusive vinduer og dører samt utebenker noe senere. 
 
Kompressor ble satt i stand av et medlem og et stort sandblåskabinett ble kjøpt inn til 
ca kr 15000. 
Militærteltet, 16 manns ble solgt for kr 3000 pga lite bruk de siste årene. 
 
Julebordet ble avviklet 7 desember med 25 påmeldte personer med god mat og drikke 
og en alltid populær basar til slutt. 
 
Styret har bestått av Roger som leder, Ernst nestf. og sekretær,  Jack kasserer og 
styremedlemmer Paul, Tor Magne, Reidar og Tomas. 
 
Ernst 


