
 
Årsberetning for kalenderåret 2022 

1. Styre og økonomi 
Styret har i perioden fra 2. mars 2022 til 7. mars 2023 bestått av: 

 Formann, samt ansvarlig redaktør og utgiver av Lancisti Norvegesi:  Harald Bergsaker 

 Sekretær og utsender av nyhetsbrev: Jens Holwech 

 Kasserer: Pia Henriksen 

 Styremedlem og medlemskontakt/sosiale medier: Andreas Ekelund 

 Medredaktører i Lancisti Norvegesi: Knut Larsen og Sverre Undseth 

Det ble avholdt tre styremøter i kalenderåret 2022. Styrearbeidet har forøvrig vært koordinert av 
formannen, med telefonkontakt og uformelle møter mellom enkelte styremedlemmer. 
 
Klubben er medlem i LMK og KNA. Regnskapet fremlegges for årsmøtet i et eget punkt, men 
generelt er klubbens økonomi god. Utviklingen i antall betalende medlemmer er som vist i 
tabellen nedenfor: 

År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Medlemmer 139  135 109 116 107 112 116 113 112 

 

2. Medlemsblad 
Disse fire numrene av medlemsbladet ble utgitt i 2022:  

 nr. 74 i mars, 36 sider 

 nr. 75 i juni, 28 sider 

 nr. 76 i september, 36 sider 

 nr. 77 i desember, 36 sider 

Også etter koronapandemien har medlemsbladet opprettholdt høy utgivelsestakt og 
innholdskvalitet.  Bladet har fortsatt å være klubbens viktigste ”utstillingsvindu”, både overfor 
omverdenen og medlemmer som ikke har deltatt i klubbens andre aktiviteter. Medlemsbladet 
har fortsatt veksten i sideantall, som vist i tabellen nedenfor:  

År 2022 2021 2020 2019 

Antall utgivelser 4 4 4 4 

Samlet sideantall 136 128 100 88 



 
 
Redaksjonen har bestått av tre personer, og velviljen har vært stor fra medlemmene når de har 
blitt bedt om å bidra. De mange bidragsyterne har også gitt bladet stor variasjon i innholdet. 

3. Medlemsmøter, treff og turer 
Månedstreff 
Ni uformelle månedstreff ble gjennomført på Høvikodden, Frognerseteren og Tyrigrava. Disse 
treffene har foregått den siste onsdagen i måneden. Som tidligere år, har de fleste utetreffene 
vært samlokalisert med Albion-klubben. 
 
Årsmøte, 2. mars 
Årsmøtet var tilbake i normale former i 2022, etter unntaket med koronapandemi i 2021. Møtet 
ble gjennomført på Tyrigrava hos KNA. De har fått fine lokaler, men leieprisen må nok justeres 
ned dersom de ønsker flere klubb-besøk. 17 medlemmer deltok – nøyaktig samme antall som 
hvert av de fem foregående årsmøtene før 2021. 
 
Garasjetreff i Åros, 27.april 
Tre prominente klubbmedlemmer kan ikke ustraffet samle seg i et nyetablert garasje- og 
lageranlegg. Sånt krever naturligvis nærmere inspeksjon! Følgelig var månedstreffet i april 
utvidet med en tur til dette anlegget i Åros på Hurumlandet. Enheter med ca. 70 kvm gulvareal 
gir gode tilpasningsmuligheter, særlig når takhøyden også tillater messaninvarianter. Anlegget 
ble også umiddelbart godkjent for dekksparking og grillgumling. Tilsvarende anlegg finnes 
forøvrig flere steder i landet. 
 
Italiensk vårslipp, 7. mai 
Autovia var igjen samlingssted for et vårslipp av alle slags italienske kjøretøy, med bidrag fra flere 
av italienerklubbene. Et utvidet utstillingsområde og strålende vær bidro til den gode 
stemningen. En kjøretur rundt Hurumlandet stod også på programmet. 
 
Hadeland GT, 14. mai 
Årets Hadeland Gran Tur tok utgangspunkt i ”Bilens dag” på Brandbu. Dette arrangementet fyller 
Brandbu sentrum med en forfriskende blanding av alle slags kjøretøy og et yrende folkeliv. 
Torstein Tanum Morstad er treffets primus motor, og hadde også lagt opp en inspirerende 
kjøretur på lokale småveier. Kjøreturen endte i hans egen garasje, som jo var veldig greit for 
ham... Men heldigvis falt grilling og garasjebesøk også i god jord hos resten av forsamlingen! 
 
Nordisk Lanciatreff, 10. – 12. juni 
Den svenske Lanciaklubben inviterte til årets nordiske samling i Höör, som ligger i Skåne. 
Deltagerlisten viste sterk svensk mobilisering, med 32 svenske deltagere (19 biler), 20 norske 
deltagere (14 biler), 16 finske deltagere (7 biler), 8 danske deltagere (4 biler) og 8 deltagere fra 
mellomeuropa (5 biler). En stor andel norske deltagere valgte fergetur til København som 
avslappende og effektiv transport. Höör er ikke verdens navle, men både bil- og naturinteresse 
kunne tilfredsstilles i regionen. Høyverdig bilmuseum ble besøkt i Simrishamn, og et digert 



 
”låvefunn med potensiale” viste frem en rekke fremtidige museumsmuligheter. En snartur innom 
Kopparhatten i Söderåsens nationalpark avsluttet samlingen. Og som alltid, var samværet med 
våre nordiske venner det viktigste med treffet!  
 
Italiensk dag, 6. august 
Arrangementet fikk et kvalitetsløft i 2022, med flere utstillere og aktiviteter. Klubb Alfa Romeo 
Norge (KARN) var arrangør, men de samarbeidende klubbene var sterkere involvert i prosjektet 
enn de siste årene. Banetreff for gatebiler og løpskjøring i Corsa italiana-serien var fortsatt 
hovedfokus, men ikke like enerådende som tidligere. 
 
Akershusstevnet, 3. – 4. september 
Dette er hovedsakelig et arrangement for maritim kultur. Men i år deltok også noen utvalgte 
bilklubber. Erik Hansen sørget for at Lanciaklubben stilte med fire biler og campingutstyr fra 
”forna dar” – en samling som utløste bemerkninger fra mange nostalgiske besøkende. 
 
Spiraltreffet, 18. september 
På en flott høstsøndag, ble Bragernes torv fylt til randen med alle slags italienere. Kjøring ble det 
også tid til, både opp Spiralen og ut på Hurumlandet. Oppsummeringen fra KARN-treffets 
hovedgeneral, Roar Orvedal, er trivelig: – Det kom Alfa Romeoer, det kom Maseratier, det kom 
Fiater og ikke minst stilte våre venner i Lanciaklubben opp med noen perler som man ikke ser hver 
dag! Totalt kom det 63 biler! 
 
KNA Trackday familiedag, 24. september 
KNA inviterte samarbeidende klubber til Vålerbanen for banekjøring og familieaktiviteter. Mer 
enn 150 deltagere var innom arrangementet. 
 
Oslo Motor Show, 28. – 30. oktober 
Per Eie sørget for at klubben i år ble tildelt en stand på Oslo Motor Show – landets største bil- og 
motormesse. Messebesøket var godt, og det var moro å se at våre fire "sære" biler så ut til å 
tiltrekke seg flere besøkende enn mange av volummerkene! Vår eldste bil (Tor Nyhus’ 1919 
Kappa) ble også premiert som utstillingens flotteste italiener, blant mange gode kandidater! 
 
Høsttur til Arvika, 19. – 20. november 
Klubbdeltagelsen på Oslo Motor Show gjorde at høstturen ble forskjøvet i år. Et besøk til 
Rackstadmuseets samling av kunsthåndverk utfylte den tradisjonsrike søndagsutflukten til 
Fordonsmuseet. 
 
Julemøte, 24. november 
Trond Hagen og Svend Dahle var invitert fra Renaultklubbens ”R4-ekspedisjonskorps”. De 19 
deltagerne fikk en fantastisk beretning om deres kontinentkryssinger gjennom Europa og Afrika! 


