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Pontiac Club Norway arrangerte i år sitt 
første landstreff. Den våte og kalde affæren 
fant sted den 17. til 19. juni ved Hafjell like 
nord for Hunderfossen og Lillehammer...

’54 hardtop i fin patina tilhører Kristian Opsahl fra Vinstra. 
Kristian har eid en mengde biler opp gjennom årene, men 
denne blir nok en han ikke kvitter seg med. Den grønne 

bilen bak tilhører Erik Økland fra Mandal, og er en bil vi skal 
presentere nærmere i et senere nummer.

Denne ’58 Star Chief er i dag eid av Thor Frode Lindvik fra Fåvang. Bilen ble i sin tid tatt 
inn av Bjørn Tømmervik. Bilen er i en fenomenal fin original skikk. 

To like ’87 Trans Am GTA side om side. Kjetil Tveit fra Voss eier bilen til venstre, mens Roger Venås fra Innfjorden 
har bilen til høyre. Med tanke på det store antall Trans Am som finnes i Norge burde det være potensial for 

mange medlemmer i klubben. Dette var to flotte representanter for merket. 

Pontiacutstilling ved Hafjell alpinanlegg lørdag. Flere flotte biler og god 
stemning i regnværet. Som naturlig var ble det mye fagprat av typen ”biler-

bygd-av-Pontiac-opp-gjennom-årene”. 

Denne ’58 Star Chief tilhørende 
Cato Halvorsen fra Gan. Bilen er 
utstyrt med luftfjæring og har 

en snill custom stil. 

Vi besøker Pontiac
Landstreff

Pontiac Club Norway

Historie... 
Pontiac Club Norway ble stiftet av 2 ivrige karer på Østlandet 1. januar 2010. 
Etter kort tid kom det til flere Pontiac-entusiaster. Klubben er åpen for alle med 
interesse for bilmerket Pontiac og merkets bilmodeller. Dersom interessen er 
tilstede kan man søke medlemskap i klubben, hvor man er like velkommen med 
eller uten egen bil. For ytterligere opplysninger se klubbens nettside eller facebook 
profil!

Klubbens virksomhet...   
Klubben skal nasjonalt arbeide for forståelse for og samhørighet mellom eiere og 
personer med interesse for Pontiac Motor Division’s kjøretøyer. Klubben skal aktivt 
arbeide for å skape et positivt miljø for restaurering, vedlikehold og bevaring 
av kjøretøyer produsert av Pontiac Motor Division. Klubben skal fungere som 
serviceorgan for medlemmene, samt bistå med råd og veiledning for eiere av 
Pontiac kjøretøyer, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt med klubber som 
driver med tilsvarende virksomhet.

Stiftet: 2010 
Web adr.: www.pontiacclubnorway.no 
E-post: pontiac2010@live.no 
Post adr.:  Pontiac Club Norway 
c/o Espen Hoftvedt, Furusetveien 16, 2000 Lillestrøm 
Leder: Espen Hoftvedt. Mob.: 917 86 823 - E-post: pcnstyret@gmail.com 
Nord-Norge: Trond Slettmyr, mob.: 977 48 532 
Midt-Norge: Gunnar Skaret, mob.: 959 63 335/Olav Agnvik, mob.: 900 88 810 
Vestlandet: Thomas Odland Nettland, mob.: 477 05 881 
Sør-Norge: Erik Okland, mob.: 909 80 769 
Østlandet: Styret, e-post: pcnstyret@gmail.com 
Formålsparagraf: Klubben har som formål å virke for bevaring av og utvide 
interessen for kjøretøy produsert av Pontiac Motor Division av General Motors. 
 
På treff: Ole M. Nybakken
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Landstreff

Pontiac har gjennom tidene klart å markere seg med spesielle og iøynefallende 
griller på sine biler. Her et utvalg fra 1947 og oppover til åttitallet. 

Pontiacprat 
mellom 
Kristian 
Opsahl 
nærmest 
og Rune 
Varpestuen.

Små og 
store 
indianere på 
landstreff. 

Om 
damene 
pratet 
bil vites 
ikke, men 
humøret 
var på 
topp. 

Stort banner 
med Pontiac 
Club Norway 
holdes av 
Espen Hoftvedt 
til høyre og 
Geir Johnny 
Lund. 

Berit Braut og samboer Jens Hansen kom til landstreffet i sin ’74 
Grand Ville. Begge i Pontiac jakker med korrekt påskrift. De kjørte 

helt fra Jæren med sin store indianer med campingvogn bak.

Jon S. Braaten eier denne ’64 Bonneville i absolutt 
topp stand. Bilen ble kjøpt i USA av Tore Meyer som 
også oppgraderte bilen med blant annet ny lakk. 

Svart ’71 Le Mans eid av Morten Varpestuen fra Vinstra. Eiere av to flotte Pontiac’er. Thor Frode Lindvik og Erik Økland 
slår av en prat. Noen tok saken med bekledningen mer på 

alvor enn andre, og sto i stil med bil og årsmodell. 

Roger Venås fra Innfjorden trives 
godt med sin Trans Am GTA… 

Pontiac’er på cruising til Lillehammer i regnværet. Først i 
køen kommer Cato Halvorsen i sin ’58 Star Chief. 

Værgudene var ikke på indianernes side da de arrangerte 
sitt første landstreff. Fra fredag ettermiddag til søndag 

morgen høljet det ned, bare avbrutt av små vindkast med 
sur vind fra nord. Men, tross været stilte allikevel rundt 

25 biler på treffet. I tillegg kom noen lokale slengere innom 
en av dagene. Noen av deltagerne hadde kjørt langt for å 

være med på det første landstreffet. Erik Økland kjørte fra 
Mandal i sin ’47 Cabriolet, og Kjetil Tveit hadde kjørt fra 

Voss i sin 1987 Trans Am GTA. Fra Jæren kom Berit Braut 
i en Grand Ville Convertible fra 1974. ”Pontiac-guru” 

Jon S. Braaten var på plass med sin flotte ’64 Bonneville. 
Til å være et foretak i startgropen var ledelsen med Espen 

Hoftvedt i spissen fornøyd med fremmøtet og opplegget. 
- Været var dessverre ikke på vår side, men vi hadde det 
artig allikevel. Så tåler jo både Pontiac’er og deres eiere 

regn og dårlig vær, sa Espen bestemt. 
- Vi vil rullere treffet på forskjellige plasser i landet hvert 
år for å kunne arrangere treffet i nærheten av der ”du” 
bor. Til neste år satser vi på å ha landstreffet i området 

Vestfold/Telemark, fortsatte Espen entusiastisk. 
Det ble naturlig nok snakket mye fag og bilmerke denne 

helga, sammen med beundring og detaljstudier av 
årgangene. Lørdag var det en liten utstilling, og senere 
en tur til de olympiske anleggene på Lillehammer, med 

påfølgende sosialt samvær på Hafjell. 
Pontiac Club Norway er åpen for alle som eier eller har 

interesse for biler av dette merket. 

Pontiac


