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KT.ryRE NAF VENNER
Den 8. juni 1.999 har NAF avdeling Tonsberg og
Omegn 60 Ars jubileum - ti berikende Ar har gAtt siden
vir femti Ars rapport.

Det har for vAr avdeling vert gode Ar. Medlemstallet
er igjen stigende, vi har en trofast skare som alltid
mster pA vAre medlemsmste{, aktiviteten i avdeling-
ens komiteer er meget bra.

Det er mange A takke for avdelingens vekst, spesielt
vAre tillitsvalgte som utrettelig stAr pA.

En stor takk til vArt eresmedlem og tidligere formann Odd Larsen og hans
store innsats sA vi fikk et nytt NAF Senter i Tonsberg i 1996. Takk til dave-
rende senterleder Arvid Andreassen som sto for byggeprosjektet. Det nye
senteret er vAr stolthet, og niverende senterleder Magnar Tuft og hans 6
ansatte gSar en imponerende jobb for sA vel medlemmer som vAr avdeling.

Den stsrste ros og honnsr skal imidlertid vAr forretningsf srer Leif Halvor-
sen ha. Han har sarget for at avdelingens midler bAde har oket og er riktig
plassert, og ikke minst for det store arbeidet i forbindelse med salget av vAr
tidligere tomt pA Auli.

VAr sportskomite med Gaute Amundsen som leder har utfsrt utallige arran-
gementer i trafikksikkerhetens tjeneste ofte i samarbeide med Politiet, Sta-
tens Vegvesen, Trygg Trafikk og Gjensidige.

Et ytterligere positivt tilskudd var opprettelsen av NAF MC, som ogsA har
tilhold pA vArt Senter. Samarbeidet med dem er meget bra og medlemstil-
gangen her er ogsA voksende.

Som formann i jubileumsAret, og forovrig fsrste kvinnelige formann i avde-
lingens historie, foler jeg det som en €re A fsre avdelingens gode ind
videre. feg onsker NAF avdeling Tonsberg og Omegn alt godt for Arene
fremovel, pA terskelen til et nytt Artusen.

Wenche Gjertsen
rormann



NAFAVD. TZNSBERG OG OMEGN
8. juni 1989 - 8. juni 1999
Det styret som sist ble nevnt i 50 Ars-beretningen var ogsA det samme som
foresto feiringen av jubileet 8. juni 1989. Styret besluttet A utsette selve mar-
keringen av 50 Ars jubileet til hsstens forste ordinere medlemsmste 27. sep-
tember 1989. Til arrangementet motte flere innbudte + 135 medlemmer.

STYRESAMMENSETNING FRA 1.989 TIL OG MED 1.999
An FoRMANN STYREMEDLEMMER

1990 Odd Larsen

1991, Odd Larsen

1992 Odd Larsen

1993 Odd Larsen

1994 Odd Larsen

Stig Svendsen - Leiv Lofstad - Erling Abrahamsen
Thorleif Holm Olsen - Wenche Gjertsen - Gaute
Amundsen (rep.som formann i Sportskomiteen)

Stig Svendsen - Leiv Lofstad - Grethe Ssreide -
Wenche Gjertsen - Odd Hegreberg -
Gaute Amundsen.

Stig Svendsen - Wenche Gjertsen - Odd Hegreberg
Svein Hansen - Jan L. Haug - Gaute Amundsen.

Stig Svendsen - Wenche Gjertsen - Odd Hegreberg
- Svein Hansen - ]an L. Haug - Gaute Amundsen.

Stig Svendsen - Wenche Gjertsen - Odd Hegreberg
- Svein Hansen - Jan L. Haug - Gaute Amundsen.

Aadelingens stolthet. NAF Senter, Kjelle, Tonsberg, nytt i 1996.



1995 Svein Hansen Stig Svendsen - Wenche Gjertsen -

Odd Hegreberg - jan L. Haug - Gaute Amundsen
(Rep .som formann i Sportskom,)

1,996 Svein Hansen jan. L. Haug - Erling Abrahamsen - Wenche
Gjertsen - Odd Hegreberg - Gaute Amundsen

1997 Svein Hansen Wenche Gjertsen - Odd Hegreberg - Jan L. Haug
- Erling Abrahamsen - Gaute Amundsen.

1998 Wenche Gjertsen Stig Svendsen - Odd Hegreberg - fan. L. Haug -
Erling Abrahamsen - Bjarg Andersen
(rep. som formann i Sportskom.)

1999 Wenche Gjertsen Stig Svendsen - |an L. Haug - Erling
Abrahamsen - Terje Nilsen - Gaute Amundsen
(rep. som form. i Sportskom.)

NAr det gjelder arbeidsmengden i hovedstyret, kan nevnes at det i gjennom-
snitt pr. Ar er 8 til 10 styremater ogsaksmengden som behandles ligger i snitt
pA 25 til28 saker i Aret for de siste 10 Ars vedkommende.

Endelig i mdl. Andreassen mottar
nskkelen til NAF Senteret fra firmaet
Willy N. Andersen as. Tor Skuterud

fra NAF, Oslo er ogsd mere enn for-
noyd.



AVDELINGENS MEDLEMSMOTER
Som tidligere nevnt i 50 Ars beretningen er avdelingens medlemsmoter holdt i samme
.And> fra 1960 Arene. Fortsatt arrangeres tre moter pA vinter/vAr og tre moter om has-

ten. Medlemsmotet i mars er viet Arsmotet.
Et mote pA vinteren og et mote i hostseksjonen er viet Program om NAF's virksomhet,

ofte med foredragsholder fra Forbundets ledelse. Avrige moter kan vere rettet mot

bilen og ren underholdning med lysbildekAseri o.l.
Det vises her til avdelingens motevirksomhet i 50 Ars beretningen. Det kan bemerkes at

etter som tiden gAr er det blitt vanskeligere A samle folk. Frammote de siste Arene er i

snitt 60 medlemmel, mens det tidligere var frammste med 100 medlemmer og ofte flere.

Som nevnt besluttet styret A utsette feieringen av 50 Ars jubileet til hostens iarste mate

27. september 1989. Dette jubileumsmotetbor nevnes spesielt. Motet ble avertert pA

vanlig mAte. Av programmet framgAr at forbundets direktor Per Ekholdt holdt kvel-

dens foredrag, som var fokusert pA bilens viktige rolle i samfunnet. Dette etter at for-

mannen Odd Larsen hadde onsket alle gjester og medlemmer velkommen.

Annonsen gav alle medlemmer tilbud om middag, som ble subsidiert med 50%. Videre

hadde styret arrangert trekning av gevinster til 20 medlemmer. Det var en gratis test av

medlemmets bil ved NAF testestasjon. Til mutet var pAmeldt 135 personer og en rekke

innbudte gjester. Dette var: Veisjefen i Vestfold - representant fraTrygg Trafikk, politi-

mesteren i Tonsberg og videre - NAF avd. Kongsberg v/formannen - NAF avd' Nor-

dre Vestfold v/formannen - NAF avd. Sandefjord og Omegn v/formannen og NAF

avd. Larvik og Omegn v/formannen. Det ble overakt gaver fra alle innbudte gjester.

Organisasjonssekreter Bjorn Friis fra forbundet takket for maten. Under arrangementet

spilte Bjorn Sande Larsen taffelmusikk.

Herre i eget hus. Tidligere senterleder Andreassen som hadde ansrsar for byggpro-
sjektet.

ffia
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STYRENES VIRKSOMHET DE SISTE 10 AR

Styret har i disse Arene arbeidet med to serdeles viktige saker. Skaf{e tomt til plan-
lagt nytt bygg til NAF-SENTEITET og styrets deltagelse i bygging av SENTERET.
Det har i denne saken vert mange moter bAde med representanter for forbundet og
vAre nermeste nabo- avdelinger, Sandefjord og Nordre Vestfold. For vAr avdelings
vedkommende, ble saka forelagt Arsmotet forste gang 24. februar 1988. Styrets for-
slag til Arsmotet hadde folgende tekst: ARSMOTET GIR SIN TILSLUTNING TIL AI
STYRET ARBEIDER MED PLANER FOR NY NAF SENTRAL/TESTESTAS]ON OG
GIR STYRET FULLMAKT TIL A NYTTE NODVENDIG OPPSPARTE MIDLER. FOT-
slaget ble enstemmig vedtatt.

PA Arsmotet 1. mars
1989, under posten:
Saker lagt fram av
styret ble farst gitt en
orientering om fram-
driften i arbeidet med
nytt NAF SENTER.
Deretter ble folgende
vedtak vedtatt. ARS-
MZTET BER STYRET
ARBEIDE VIDERE
MED SAKEN I HEN-
HOLD TIL FULL-
MAKT SOM BLE
VEDTAIT PA ARS-
I'{ATET 24. FEBRU-
AR 1988.
Det ble ni satt igang

"jakt" pa egen tomt til
den nye SENTRA-
LEN. Representanter
fra forbundet og vAre
to naboavdelinger deltok. Da det ble kjent at det var tomt til salgs ved Auli i Tbg.
kommune, ble denne besiktiget av styret og forbundet. Forbundet mente dette var en
bra beliggenhet. Dette med hensyn til NAF Nordre Vestfold og NAF Sandefiord og
Omegn. De skulle begge vere med pA finansieringen og bruk av det nye senteret.
Tomta ligger inntil gamle E-18 og ner nye E-18. Forbundet opplyste at de ikke kun-
ne forskuttere noe, da det ikke var satt av plass pA budsjettet.
VArt styre besluttet A gA til innkjop av nevnte tomt ved Auli i Tbg. Etter korte for-
handlinger var tilbudet pA kr. 850.000.- Dette ble vedtatt og tomten skjotet pA NAF
avd.Tonsberg og Omegn. Tomtas storrelse er ca. 3 mAl og uten heftelser. Denne
beslutning finnes i protokollens saknr.9 11990.

Det farste spadetak er tatt. Fra rtenstre: Larsen, Andreas-
sen, Hansen. (Den gamle testestasjonen i bakgrunnen)
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Denne tomts historie slutter ikke her. Forbundet hadde etter tomtekjopet funnet
ut at de ville foreta n€rmere undersokelse pA landsplan hvor det var testestasjo-
ner og om beliggenheten vil ha noe A si for medlemmenes adgang til bruk av tes-
testasjonen. Da forbundet la fram sin "undersokelse", viste denne at det var en
klar tendens til at testestasjoner ved eller i byer hadde vesentlig storre besok enn
stasjoner avsides. Det A kunne ta seg en bytur mens en venter pA bilen var popu-
Iert.

Etter undersokelser foretatt av stasjonssjef Arvid Andreassen, viste det seg at det
var mulig A fA leid et tomteareal ca.100 meter nord for nAverende stasjon. Det
ble foretatt diverse makeskiftet, og tomta var med de nodvendige dokumenter
bl.a. fra kommunen og byggestart kunne pAbegynnes hasten7994.
Den nye NAF SENTRAL stod ferdig og ble innviet i nerver av en rekke inn-
budte gjester Forbundets president Jan Eyolf Brunstad foretok den offisielle
Apningen. Dette skjedd e 2S.februar 1,996.
Prisen vil bli ca. 4.5 millionkroner hvorav vAr avdeling har et renteberende lAn
pA 2 millioner kroner.

Undertiden ble tomta pA Auli nedskrevet i regnskapet to ganger med 100.000.-
kroner og stod bokfort med kr. 686.600.- i regnskapet, den31.12.1996.
Styret besluttet 6 selge tomta. Forr.fsrer fikk oppdraget og kunne meddele styret
10.april 7997 at tomta var solgt for kr. 920.000.-.

Fra testehallen - enhaer bileiers drsm.
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NOE AV STYRENES
ANDRE AKTIVITETER

MC KLUBB
En viktig sak som bor nevnes, er at styret den 24. rnars 94 besluttet A starte
en NAF MC -klubb. Nevnte dag var stiftelsesmste. Det forste ordinere med-
lemsmotet ble arrangert 21.. april s. A. Hele 39 motorsykkelinteresserte mstte
opp. Gjensidige var til stede og orienterte om den meget gunstige forsik-
ringen de kunne tilby. Klubbens forste formann ble Mona Beate Wendel-
borg. Styrets kontaktperson til MC-klubben vil bli formannen i sportskomi-
teen. Styret besluttet A .sponse, klubben med kr. 5000.- i startkapital.
NAF Mc-klubb vokste raskt og hadde etter et par Ar ca. 100 medlemmer.
Klubbens formann i jubileumsiret er Trond Vidar Torbjornsen.

NAF dagen 1998 - stor qktiaitet. NAF MC hadde ogsd utstilling aa en del sykler.
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CAMPINGVOGN
Det forelA en szknad i 1991. fua sportskomiteen til styret om innkjop av en
campingvogn. Sportskomiteen mente det var stort behov for slik redskap i
forbindelse med de mange aksjoner som ble arrangert rundt omkring. Styret
stottet forslaget og bevilget det nsdvendigebelap pA kr. 25.000.- til formAlet.
Brukt campingvogn ble senere innkjapt og lakkert i NAF farger.

Den skal tidlig krokes som en god sjfrfar skal bli. To smd damer proaer d ta <farer-
kort" pd elbilene.

ELDRE BILFORERE
Fzrst i 1994 forel| det en anmodning fra forbundet om A iverksette kurs for
,,eldre bilfsrere" (over 60 Ar) Viseformann dette Aret Svein Hansery som er
sjilfarlercr, pAtok seg arbeidet med A sette slike kurs ut i livet. Hansen opp-
lyste at nevnte kurs startet opp 09.03.94.
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Det ble etter dette arrangert et par kurs i regi av avdelingen. Senere Ar har en
gAtt bort fra dette og i stedet ststtet medlemmer av NAF med kr. 200 som
subsidier da kursene ble arrangert av Folkeuniversitetet. Den ordningen har
siden fungert meget bra fram til1999 og vil nok fortsette videre.

REVISION
26. april1993 besluttet etter anmodning fuafor.farer, at avdelingen ansatte
autorisert eller registrert revisor. Valget ble registrert revisor Gunnar R. Hen-
den som senere har fungert og revidert avdelingens regnskaper. Et par Ar
senere kom det pAbud fra forbundet om at alle avdelinger i landet skulle fA
sine regnskaper revidert av autorisert eller registrert revisoq, noe som nA er
vanlig praksis landet over.

FURUSTRAND
Det bsr nevnes at vAr avdeling har kontrakt med Furustrand Camping
plass. Campingplassen er utstyrt med NAF logo og reduserte priser for de
som benytter plassen og dens mange hytter. Denne ordningen har vedvart i
siste 10 irsperiode. Furustrand campingplass er tre stjernes.

Aadelingens campingaogn og bil benyttes flittig. A lare barn trafikkregler er aiktig.
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NEI TIL GOKARTBANE
I en periode i 7994-95 var det en gruppe medlemmer som arbeidet iherdig
med A fA til en gokartbane pi Jarlsberg Flyplass. Saken var oppe ved flere
anledninger. Det ble ogsA lagt fra "gruppa" et kostnadsoverslag pA 1.1 milli-
oner for farstebyggetrinn. Forslaget ble oversendt forbundet som hadde
erfaringer fra NAF-avdelinger i Nord-Norge. Styret ble advart mot A gi inn
pA forslag om gokartbane, og ved flere anledninger ble anmodningen ned-
stemt. Dette skjedde ogsA pA et Arsmote. Etter dette ble saka ikke tatt opp
med styret i vAr avdeling. Styrets bakgrunn for ikke i stotte denne sak er at
forbundets vedtekter ikke er forenlig med formilet.

MEDLEMSKONTOR
I forbindelse med Apningen av den nye NAF SENTRAL ble vArt medlems-
kontor, som i mange Ar har vert betjent fra Gjensidige Forsikring, flyttet til
NAF SENTRET. Her kan alle nA fAutfart tegning av medlemskap, brosjyrer
for alle NAF's reisemil, bistand, rAd og veiledning til medlemmer.

.lERESMEDLEM
PA Arsmotet 1. mars 1995 fant det sted en begivenhet nernlig utnevnelse av
et eresmedlem, ODD LARSEN. Larsen har mange Ar i styret for vAr avde-
ling og serlig hans iver og pigangsmot for A fhbygget nytt NAF SENTER
fsrte tll denne eresbevisningen.

Vdrt aresmedlem (t. h.) Odd Larsen mottar hedersbeaiset aa Saein Hqnsen.
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FORSTE KVINNELIGE FORMANN
11997 fant det sted en ny og historisk begivenhet. ved valg av styret for Aret'1,998,ble 

den fsrste kvinne valgt som formann. Wenche Gjertsen. Hun sty-
rer ogsA avdelingen inn i avdelingens 60 irs geburtsdag.

MEDLEMSBEVEGELSEN
I Arsmeldingene kan en lese at avdelingens medlemstall har endret seg en
del. PA Arsmotet 7. marc 1990, var medlemstallet 9077, etter dette har med-
lemsmassen blitt redusert. Dette er en tendens pa landsplan. PA Arsmstet i
1999 (for 1998) er medlemstallet7130. Dette er et resultat pA vei oppover.

<Brdstoppen> kan gi sela
store gutter en ubehagelig
oppleaelse.
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SPORTSKOMITEEN
Sportskomiteen er en meget viktig komite med valgt formann som er fast medlem
av hovedstyret. I hele 10 Ars period en fra 7989 til d.d., har formannen vert Gaute
Amundsen. Med seg har han 6 til 8 medarbeidere. Faste arrangementer er vArsjekk
og hostsjekk pA medlemmenes biler. Sjekken fullfores av testestasjonenes fagfolk.
Et meget populert tiltak som gAr over 2 til 3 dager. Ellers er denne komiteen med
pi en rekke arrangementer. Tilfeldig plukket ut kan nevnes deltagelse pA de fleste
arrangementer som Stokkedagene - Andebudagene - Vallodagene - og mange fle-
re. Videre kan nevnes trafikksikkerhetsseminar for russ i Vestfold.
Ser vi litt pA Arsrapporter fra sportskomiteen finner vi at de hadde hele 30 arrange-
menter i1993. Og ellers finner en arrangementer i lopet av et Ar fra75 til 27.Et
meget stort arbeide blir nedlagt fra denne komiteen.
Dette er meget viktig og nyttig reklame for NAF.

vAn AVDELINGS oKoNoMISKE SITUASIoN
r IUBTLEUVTSARET
Avdelingens irsregnskap som ble lagt fram pi Arsmotet 24. mars 1999 vrser falgen-
de resultat.
Arets overskudd ble kr.327.298.- Sum egenkapital er lik kr. 4.428.3556,-. Av dette
belop er kr .2.000.000,- plassert i den nye NAF SENTRAL - som renteberende IAn.
Videre har avdelingen innestAende i forbundets finanseringspool kr. 400.000.- pA
tre mnd.oppsigelse og 1.000.000 kroner i samme pool pA 12. mnd. oppsigelse. Det
ovrige er plassert pA hoyrentekonto i Sparebanken NOR.

"Veltepetter". Erling Abrahamsen hjelper en passasjer ut, hengende oppned fast-
spent i sele etter en skikkelig rundtur.



HEDER OG,ZERE

Forbundets gullmerke
Revisor R.Brincck-johnsen

Prisinspektsr Martin Dynge

Lastebileier KAre Haugen

Forbundets honorplakett
Prisinspektsr Martin Dynge

Montsr Arnt-Olav Torklep

StasjonsmesterBertilStjernlov 1983

Inspektor Odd Larsen 1986

Politibetjent Gaute Amundsen 1993

Politiavdelingsjef Leif Halvorsen 1993

,lEresmedlem

Odd Larsen 1995.
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