VETERANBILDAG

Jens Petter Blichfeldt leder an fra Tofte til Tronstad.

PÅ TOFTE FOR 10. GANG

Tekst/Foto: Kjell Sverre Hatlen

Tofte på Hurumlandet ligger på vestsiden av Oslofjorden der
den sørover endrer karakter fra trang til vid. Kjøretid fra Oslo
er omtrent en time, litt kortere fra Drammen. Første lørdag
i september, hvert år siden 2006, reserveres hovedgata
fra kl. 12 til 14 for veteranbiler fra nært og fjernt. Over 200
svært ulike biler fant veien dit i fjor, men først under den
påfølgende samlingen på Tronstad Gaard noen kilometer
unna dukket det opp ei luftkjølt Folkevogn. På Tofte var vi
to Golfer alene om å forsvare VWs ære. Den andre gamle
Golfen er en 82-modell 1,5 C som da hadde kun 43.100 km
på telleren. Den har aldri vært restaurert eller rustsveiset,
kun vedlikeholdt. Lykkelig eier det siste året var Kristoffer
Nyquist fra Tofte. Audi NSU (som faktisk var firmanavnet
en periode) var representert med en flott NSU Prinz, og en
Porsche Targa var også et flott syn i "VW-slekta".
Hos Jens Petter Blichfeldt på Tronstad Gaard (omtalt i
Treffpunkt bl.a. i 1/2013) fikk vi selskap av Møllers egen
Golf I. Dens første eier – i 27 år – var Stein Brekke, på Tofte!
Stein møtte selvsagt opp og fikk et hyggelig gjensyn med
bilen Møller bl.a. har benyttet aktivt i markedsføringen av
e-Golf. Tronstad-bonden stilte med sin egen nye GTI og
Albjerk i Drammen med en ny e-Golf. Sammen markerte

Tronstad-bondens egne veteranbiler. I år får de selskap av en Golf I Cabriolet.
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Stein Brekke på Tofte var Møller-Golfens tidligere eier, de første 27 årene!
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JUBILEUM I SEPTEMBER:

vi Golfens 40-årsdag! Etterarrangementet på Tronstad er
kun for de som deltar med veteranbil i Tofte sentrum. Ved
hjelp av gode sponsorer er det på gården gratis servering
av hamburger med tilbehør. Gratis servering i stedet for
"inngangspenger", det kan vi like! Når været spiller på lag tar
det ikke lang tid før campingstoler og -bord setter et sterkt
preg på den romslige gårdsplassen. For oss som har sans
for gamle og fine biler legger Veteranbildagen det til rette
for en hyggelig og avslappet lørdagsettermiddag i trivelig
selskap og fine omgivelser.
I år blir det en 50-åring som skal feires, den første Ford
Mustang. Sammen med 50-årsjubilanten kommer Ford til
å ta med seg et knippe av sine moderne biler. Det passer
godt inn med Blichfeldts egen T-Ford og samling av Fordtraktorer. Dessuten stiller han selv med sin 64-modell
Mercedes og 85-modell Golf I Cabriolet. Vi får satse på at
det lørdag 5. september kommer flere Folkevogner enn
én Karmann Ghia og fem Golfer. Og kanskje noen Audier?
Nok et markedsføringsbidrag fra vår side er bildene til
prøvekjøringen av Golf GTE, hovedsakelig fra Tronstad,
Tofte og omegn.
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