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NORGES AI]TOMOBIL.FORBUND

Avdeling

TONSBERGog OMEGNI
1939 - 1989
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NAR avd. TONSBERG OG OMEGN 50 frr 8. juni 1989

NORGES AUTOMOBIL-FORBUND ble stiftet 21. mai 1924.
PA dagen to Ar senere - 21. mai 1926 ble Forbundets 8. avdeling stiftet i
Horten.Avd. omfattet byene Holmestrand, Horten og Tgnsberg og byenes
tilliggende distrikter. Denne avdelings navn ble NAF avd. nordre Vestfold.
F6rste formann ble kjgpmann Kasper Fjellstad, Horten. T6nsberg og vArt
distrikt var representert ved skipsreder H. R. Olsen, Tj6me, gArdbruker
Hjessing Vall6 og varamann agent Alfred O. Sjuls, T6nsberg. Medlemstallet
var ved starten 50 personer.

Denne avdelings distriktviste seg snart Ibli forstortog i 1939 bledetbesluttet
i dele distriktet i to avdelinger.

Den 8. juni 1939 - etter 13 Ar i fellesskap med Holmestrand og Horten - ble
NAF avd. T6nsberg og Omegn stiftet. Dette "historiske" motet fant sted pA
Ringshaug Badehotell.

Avdelingens fgrste styre ble:
Formann: Salgssjef H. Somdal Amodt, Teie.
Sryret : Statsaut. revisor Edv. Ryholdt, Tgnsberg.

Politibetjent Martin Dyn ge, Tpnsberg.
Fylkeskasserer Rudolf Skaug, N0ttergy.
Larer Harald Solberg,NOtteroy.

Distriktet avdelingen fikk tildelt ble:
Tgnsberg, Sem, Notteroy, Tjome, Stokke, Ramnes og Andebu.
(Sistnevnte kommune med unntak av Kodal prestegjeld som skal tilhgre
Sandefjord.)

Avdelingens medlemstall var i 1939 - 50, et Ar senere var medlemstallet 190.
Medlemstallet pr. 31.12 1988 var 9008.
Norges Automobil-Forbunds vedtekter i *2 - lyder:

Forbttndets formdl er d samle landets billister og andre interesserte,
i et landsfurbund til frentme av biltrafikkens og bilturisttrafikkens
unikling. Arbeide for strXrre trafikksikkerhet, d ivareta medlemmenes
interesse bdde praktisk og pkonomisk, samt yte dem bistand i alle
bilsnarsmdl.



Styret i jubileumsiret

Lei f  Halvorsen Thor le i f  Holn Olsen St ig Svendsen
I:orrctnrngsJbrer Stlrenedlen Viseformnn

ErIng Abrahamsen Leiv Lofstad
Styremedlem Styremedlem

Grete S0reide
L varamann

Wenche Cjertsen
Styrerucdlem

Odd Larsen
F arnann

Formann i sportskomit6en Caute Amundsen var ikke tilstede.



For best mulig A ivareta innholdet i bl. a. formAlsparagrafen har fglgende

formenn og styrer fungert:

AR

r939

1940
t94r

1942

1943

1944
1945

1946

1947

1948

1949

1950

l95 l

1952

1953

1954

195-5

FORMANN

H. Somdal Amodt

Edv. Ryholdt

Edv. Ryholdt

Edv. Ryholdt

Evd. Ryholdt
Edv. Ryholdt

E. Bonnevie Svendsen

E. Bonnevie Svendsen

E. Bonnevie Svendsen

A.Christophersen

Charles Wilsgaard

Asbjorn LangAs

Asbjorn Langls

Asbjorn LangAs

Frithjof Normann

Frithjof Normann

STYREMEDLEMMER

Edv. Ryholdt - M. Dynge -

R. Skaug - H. Solberg.
For dette dr foreligger ingen opplysninger
E. Bonnevie Svendsen - R. Brinck
Johnsen - M. Dynge - Rudolf Skaug.
Ingv. Gr@tterud - Einar Hanssen
R. Brinck-Johnsen - E. Bonnevie
Svendsen .
Charles Wilsgaard - Einar Hansen
R. Brinck-Johnsen - Gudolf Riise
Samme styret som i1943.
R. Brinck-Johnsen - G. Riise
C. Wilsgaard - Einar Hanssen
Alf Berg - Harald Solberg
G. Riise - R. Brinck-Johnsen
Alf Berg - Harald Solberg
R. Brinck-Johnsen - Charles Wilsgaard
Ludvig Holt, Andreas Christophersen
C . W i l s g a a r d - ? -
C. Wilsgaard - L. Holt - R. Brinck-
Johnsen - Bonnevie Svendsen
Georg Lundkvist - L. Holt -

Brinck-Johnsen - Bonnevie Svendsen
G. Riise - R. Brinck-Johnsen
L. Holt - G. Lundkvist.
G. Riise - R. Brinck-Johnsen
L. Holt  -  G. Lundkvist .
Frithjof Normann - R. Brinch-
Johnsen - L. Holt - Georg Lundkvist.
G. Lundkvist - O. Haugen -

John Holland - R. Brinck-Johnsen
G. Lundkvist - O. Haugen - J. G. Holland



1984 Odd Larsen Leiv Lofstad - Gunnar Hansen
Svein Hansen - Helge Ihlebak
Per A. Hansen - Tore Kavli.
Sryret opprettet etter sekr. B. Stjernlpw
- ny stilling. Leif Halvorsen ble ansatt
som avd. forretningsfOrer fra 02 .01 .84 .
Leiv l,ofstad - Helge Ihlebak -
Per A. Hansen -Erling Abrahamsen -

Wenche Gjertsen -Tore Kavli.
Leiv l-ofstad - Stig Svendsen -
Thorleif Holm-Olsen - W. Gjertsen -

E. Abrahamsen - Form. i sportskom.
Gaute Amundsen innk. som fast til
styrem0ter.
Leiv Lofstad - E. Abrahamsen -

W. Gjertsen - Stig Svendsen -

Thorleif Holm-Olsen - G. Amundsen.
Leiv l,ofstad - Stig Svendsen -

Thorleif Holm-Olsen - W. Gjertsen -

Erling Abrahamsen - Gaute Amundsen.
Leiv Lofstad - Stig Svendsen -

Thorleif Holm-Olsen -Wenche Gjertsen -

Erline Abrahamsen - Gaute Amundsen.

l{orues Iulomobil-Forhund
Avd, Ttnsberg & omegn,

Vl  tnnbyr medlemmer og lnteresserte t l l  et

Aapent trafikkmste
t ledag 30.  mal  k l .  19 I  Handelsstandens 3.  etasje.
Avd,  s jef  I  Vegdirektoratet  herr  Axcl  Ronnlng,  v l l  holdc
l A r a . l r r r  ^ n 1

.Problemer i  traf ikkreguleringen'
samt fremvlse lllm og lysbllder. Anlednlng tll dlskusjon.

Annonse fra 1958 - som viser avdelingens sterke
interesse for trafikk og, dens problemer.

1985

1986

r987

1988

r989

Odd Larsen

Odd Larsen

Odd Larsen

Odd Larsen

Odd Larsen

MEDLEMMER

50
190
281
311
420

1430
3240
3996
6363
8186
9008

AVDELINGENS MEDLEMSUTVIKLING 1939 . T988.

An

r939
1940
t943
1945
1950
1960
1970
1,975
1980
1985
r988



Av de ling en s mltevirks o mhe t.
Ved I bla i gamle og nye protokoller er det lite endringer I finne i
m6teformen. Styrene har i de siste 30 Ar holdt seg til 6 - J m4ter for
medlemmer i [ret. Fra slutten av 60-tallet er m6tene lagt til siste onsdag i
mAneden januar - februar - mars og pi hpsten i september - oktober og
november.

I programmene p[ medlemsm/tene er det lagt vekt pA at det skal vare
aktuelle temaer - som: Reiselivsaftener hvor utenlandske turistbyrAer pre-
senterer sitt land. Kultur og naturprogrammer -

Presentasjon fra bilfirmaer og deres bilmerke. Bil og trafikkeksperter som
holder foredrag. Ved A lese m6tereferater dukker bAde lokale og "rikskjen-

disers" navn opp som: Greta Molander - Stortingsrep. Reidar Carlsen -

Stortingsrep. KAre Kristiansen - UP-sjef Pil Feiring og UP-sjef Leif N.
Olsen - Odvar Folkestad og mange flere.
I de senere Ar er innf6rt et nytt program p[ alle m6ter kalt "Et kvarter med
NAF". Her vil alltid nyheter av bil og rrahkmessig art bli belyst. Som
avslutning pA dette avsnitt kan det vere artig A ta et kort utdrag av styrets
mdtereferat. den 6. mars 1956.
Der stAr:

Om mQteprogrammet for 1956 ble det endel diskusjon og man
samledes tilslutt om et forslag framsatt av Martin Dynge. Det
gikk ut pd at det skal holdes:

2 m/ter med foredrag om bilturer mlfilm.
I mqte om trafikkspprsmdl mlfilm.
I mpte om biltekniske spprsmdl.
I mLte om veisp@rsmdl mlfilm.
I mqte med kunstnerisk underholdning.
I mqte om bilen igdr, i dag og i ntorgen.

Dette styrevedtak for over 30 Ar siden, kunne godt vart et referat fra
nAvarende styrets siste m6ter. Gjennom Arene har styrene ogsA avviklet
mange turer for medlemmer. De siste arrangementer i denne forbindelse har
gltt t i l  Volvo Fabrikker i Ggteborg.



Ambjgrg og Rolf Jahnsen,
av de I i n g e ns ar ran g eme nts -

komit6, som i mange dr har

Onsket velkommen og tatt i
mot medlemmene pd avde-
lingens m4ter.

Andre aktiviteter.
Avdelingen ermedlem av NAFFelleskomit6 i Vestfold. Den 7. mai 1948 ble
det pA et mOte i Horten stiftet "Vestfoldsavdelingenes Felleskomit6".
Felleskomit6en har egne vedtekter av 24. september1964. Denne komitdes
formann gAr pA omgang mellom de enkelte avdelingers formenn - med 2 Ars
periode. Det holdes ca.4mgterpr. Ar. Det behandles sakerav felles interesse
for NAF i Vestfold. Formann, viseformann og sekretar deltar fra hver avd.
Det har gjennom tidene blia iurangert flere billpp. Dette ogsA i samarbeide
med KNA og MA.
Nevnes kan "BILLIADEN" som ble drevet en tid. Annet arr. var bilslalom
og andre arrangementer hvor bil ble benyttet i konkurranser.

Campingplasser.
Avdelingen hadde konrrakt med Stranda Camping, Ngttergy fra 1965 og
noen Ar framover. Furustrand Campingplass er for tiden den eneste
registrerte NAF-plass i vArt distrikt.
I1979 drev avdelingen Fjarholmen Campingplass pA pr6ve.
I 1988 kom forhandlinger istand med Havna SkjergArdspark.
Her gjenstlr meget fgr NAF kan sette sitt navnskilt pA plassen.

"Gjor det selv hall".
Styret har i mange Ar arbeidet med A fA til et senter hvor medlemmer kan
"mekke" p[ egne biler. Den 20. august 1983 ble Vall6 Motorsenter startet
med tilskudd fra kommunene i distriktet. Det ble ansatt fagmann og alt
n@dvendig utstyrinnkjppt bl.a. l6ftebukk. Senteretdrevfram til 30.juni 1986
da det ble nedlagt. Styret kunne ikke forsvare utgiftene i henhold til bes6ket.

t



Som erstatning for Vallg ble det 10. mars 1986 inngltt konffakt med
NOROL SENTERET i Slagenveien, T@nsberg. Der var hall med 10
lpftebukker. NAF medlemmer oppnAr her 507o reduksjon i timeprisen. Det
kan nevnes at hallen ble benyttet i 2855 timer av medlemmer i 1988.

NAF ovingshall i Hof.
Forbundet har i mange Ar arbeidet med I skaffe glattkjoringsbaner rundt i
landet. H6sten 1978 ble Hof Ovingsbane tatt i bruk. VAr avdeling benytter
denne bane sammen med Drammen, Kongsberg og de @vrige NAF avd. i
Vestfold.

Medlemskontor.
Avd. har hatt medlemskontor nesten fra starten. Fra R. Brink-Johnsen kom
med i styret - fprste gang nevnt i protokoll fra 1941. Etter siste verdenskrig
ble det kontor i Storgaten. Kontoret ble ogsl utvidet dl e bli et enkelt
turistkontor. Brinck-Johnsens sonn Bernt, overtok driften av dette kontor
1963 og drev fram til1974.
Det ble da sammenslutning mellom Forbundet og Forsikrigsselskapet
Gjensidige. Gjensidige overtok driften av medlemskontor. De holdt til i
Sandegt. I (MeierigArden). Fortsatt har Gjensidige denne virksomhet for
avdelingen. Det er for sommeren ansatt en person for I bedene NAF
medlemmer. Det ordnes internasjonale forerkort - Camping-pass - med-
lemstegning - skaffer turistbrosjyrer- hardv. smAsalg av NAFpublikasjoner
m.m.
Dette kontor er fra 1989 i Farmannstredet, Tonsberg.

En av NAF's mange aktivi-
teter. Stand i forbindelse
med er utearrangement.



NAF testestasjon.
Avdelingen hadde i 60- og 70-tallet ansam reknisk konsulent som bistod
medlemmene i biltekniske sporsmel. verksmesrerLeif Eriksen hadde denne
stillig fram til 1978.
Arvid Andreassen overtok da stillingen i 1978.
samme ar ble NAF Testestasjon for vestfold apnet i ronsberg. Arvid
Andreassen ble ansatt og drev stasjonen alene en tid. vestfoldavdelingene
bidro med okonomiske midler for opprettelse av stasjonen. var avdeling
satte inn kr. 200.000. - som lln til Forbunder. I 1984 ble stasjonen utvidet med
NAF alarmsentral og f.t. er det ansatt 6 personer pa heltid. Stasjonen drives
som en enhet og sentralen dekker Buskerud og Vestfold.
Stasjonsjef er Arvid Andreassen.
VAr avdeling benytter tesrestasjonen i forbindelse med vAr/hostsiekk oe
Iignende aksjoner.

Fra dpningen av testestasjonen i 1978. I forgrunnen til
venstre mangedrig formann Kdre Haugen og til h6yre
s tasj o ns sj ef Arv id Andr eass e n.

Finansieringspool.
Finansieringspoolen eren ordning somkom til i Forbundet fornoen ar siden.
Tanken var a fa inn kapital fra foreninger som hadde overskudd (penger i
banken). -
For fl fa denne kapital i bevegelse til avd., som ffengre lan for plassering i
campingplasser m.v.
var avdeling sateinn i denne finansieringspool kr. 400.000.- i 19g3.



Sportskomit6en.
SA langt tilbake en kan finne fram i gamle protokoller har avdelingen hatt
sportskomit6!
Det er ved denne komit6en alle aktivitetene settes ut i livet. Som gjennom
tidene harvertforskjellige bill0p - muligeaktiviteterformedlemmetogdets
bil. Alltid med tanke pl opplaring og trafikksikkerhet. Protokollene fortel-
ler om speedometerkontroller med oppsatt radar. Sportskomit6ene's aktivi-
teter er lite endret gjennom tidene, men hele tiden tilpasset den tekniske
utvikling.

For I illustrere komiteens store betydning for drift av avdelingen, kan dette
gjores ved A ta et av de siste Ars aktiviteter:

I. Bilkurs for medlemmer.
2. Trafikksikkertetsopplegg sammen med Trygg Trafikk.
3. Vdr - fprferie og hpstsjekk av medlemmets bil.
4. Kontroll av russebiler.
5. Speedometerkontroller (i apparat)
6. Motortreff.
7. Apne dager pii glaukjoringsbanen i Hof.
8. Ungdomsaksjoner.
9. D eltagels e pd Tpnsber g-me ss a.

I

I tillegg til dette st6tter sportskomit6en
andres aktiviteter i trafikksikkehets tiltak.
Formannen i sportskomitden er fast med-
lem av styret i avdelingen.

Gaute Amundsen
Formann i sportskomit6en

PLAKAT i bakvinduet pA en utrolig bulkete gammel
bil: "Forsiktig! Har gAtt seirende ut av tolv kollisjo-
ner."



Avdelin gens gaver/bidrag.
Avdelingen har gjennom Arene gitt flere bidrag og gaver til noen forskjellige
humanitare foreninger i disrriktet. Ved 30-Ars jubileet ble det besluttet A
bevilge kr. 30.000,- til T6nsberg og Omegns Handicap-idrettslag. I tillegg
samlet medlemene inn 7000,- kroner og bil ble kj@pt. Samme lag har ogsl
i alle Ar senere blin stottet.
I trafrkksikkerhetens tjeneste har avdelingen siden 1984 gltt til innkj@p av
tilsammen l0 mopeder og disse er gitt til skolene i distriktet i forbindelse
med rrafikkopplaring i ungdomsskolene.
Avdelingen er medlem av Trygg Trafikk og sr6ter Norsk Luftambulan-
se.

Till i tsmenn som er ti ldelt utmerkelser.

FORBUNDETS GULLMERKE:

Revisor R. Brinck-Johnsen
Prisinspektor Martin Dynge
Lastebileier KAre Haueen

FORBUNDETS HONNORPLAKETT:

Prisinspektgr Martin Dynge
Montgr Arnt-Olav T6rklep
Stasjonsm. Berti l Stjernlgw
Inspektor Odd Larsen

1 9 5 1
1969
1980

197 1
1 9 8 1
1 9 8 3
1986

Tgnsberg, den 8. juni 1989.
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NAFlavd. T6nsberg og Omegn er regisrert som av$ 69 i forbundet'
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moped -  rektor  .Gunnar
Vinie.  Notteroy -  skolesleT
Arne Pladsen. Tonsberg -

rektor  Rol f  Kar lsen,  Sem -

lerer  Bredo Morgenst lerne,
Borqheim oq skolesjef  Sig-
ue 

-Botnmar-k,  
Tiome. Bak

fra venstre salgsjef  Bjorn
Pedersen,  Gjensid ige,  Tons-
berg,  formann Odd Larsen t
NAF avd.  Tonsberg og
Omegn og skoledirektor
Tor le iv Hauge.

Moped-gave fra
NAF i Tsnsberg
Da stvret i NAF avd. Tons-
berg og omegn f ikk k jenn-
skap t i l  ungdomsskolens
valgjfag MOPEDOPPL€RING,
ble det besluttet a stotte dette
t i l tak,  som mi s ies 5 vere
vikt iq i  t raf ikksikkerhetens
t ien;ste.  Det b le beslut tet  e

da t i l  innkjop av fem moPe-
der og gi  d isse som gave t t t
skolene.

Glade mottakere av mo-
oeder.

Fra venstre s i t tende Pa
25. mars 1985

INGENTING er bedre enn A gA, hvis du vil fA f/ling med et land'

Et vakkert landskap er som et musikkstykke, det m[ nytes i riktig

tempo. Selv en sykkel gAr for fort.


