
Årsmelding 2014 
for Farsund og Lyngdal Tempoklubb 
 
Vi har også i 2014 hatt et normalt godt år. Vi har ikke arrangert eget treff , men var invitert til 
Spangreid-treffet 30/5-1/6. 
 
Årsmøte for 2013 ble avholdt 27. mars 2014. 9 medl. møtte. 
 
Styret har bestått av Ernst Hansen, formann, Roger Lammenes, nestformann, Jack Eitland, 
kasserer, Paul Iddeland, sekretær og Tor Magne Vikse. Varamenn Knut Skeime og Tomas 
Andreassen. Valgkomite Alf Tore Andreassen og  
Tor Arne Hansen. 
 
Vi har gjennomført 5 styremøter. 
 
Når det gjelder turer for 2014 har vi gjennomført følgende: 
03.05: Åmotdag, Kvinesdal m/ stand hos Kasin.(Kvinesdal Auto). 
14.05: Besøk Kåre Frigstad . 
30.05: Spangreidtreff 
11.06: Tur Nils Ubostad, Mandal. 
25.06: Lista Forsvarshistoriske Museum. 
07.07: Besøk av Lindesnes Tempoklubb. 
16.07: Tur til Korshamn 
30.07: Besøk Neil Mc Kenzie. 
27.08: Grilling på hytta til Tomas. 
07.09: Dyrskue med utstilling. 
17.09: Avslutning av kjøreturer. Pizzakveld på klubbhuset. 
28.11: Julebord 
 
Skrukvelder i 2014 har vært tirsdager. Spesielt hyggelig at vi har hatt en del ungdommer 
som har skrudd på mopedene sine. 
 
Deltakelsen på dyrskuet var veldig bra, ca 25 deltok. 
 
Av dugnad kan nevnes oppgrusing av vei, montering av jaktkamera, malt tak container, 
kledd  baksiden av utbygg kompressor, rydding m.m. 
 
Åpen klubbdag ble arrangert sønd. 16. mars. Meget godt besøk. Omvisning. Servering av 
vafler og pølser. Noe delesalg. Salg av brosjyrer og kjørejakker. 
2-3 gamle mopeder ble solgt. 
 
Når det gjelder hjelp til skruing, overhaling av motorer m.m har vi vært enige i styret at aktive 
medlemmer skal ha 1. prioritet. 
 
Vi har startet restaurering av en 125 swing som Guttorm Skoland skal ha, og Knut Skeime 
skal overta en Swing 175 ccm fra klubben. 
Vi har overhalt 8-10 mc og mopedmotorer i  vinter. Løftebukk er installert. 
Vi overtok verkstedbenk med verktøy og spesialverktøy for Sachs motorer etter Torstein 
Torkildsen 
 
4580 Lyngdal, 21.03.14 
 
Paul Iddeland, sekretær 


