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Formannen har ordet 
Sommeren er snart over og et nytt blad skal ut til dere 

medlemmer. Men vi har forhåpentligvis noen fine dager og 

kvelder til gode ennå før høst og vinter tar oss. 

Som vanlig så blir det litt takking fra min side. Vi har så 

langt hatt en veldig aktiv sesong der jeg fremhever Nasjo-

nal Motordag, Vossa Rudl’n (ikke vårt arrangement men vi 

var mange som deltok), Grillparty, Tysnesfest med rekord-

oppmøte, Fjordsteam som overgikk alle forventninger og til 

slutt Vestlandstreffet som ble et fantastisk fint løp i regi av Gammelbilens Venner 

på Bryne. 

Jeg, og resten av styret er veldig takknemlig for oppslutningen rundt arrangemen-

tene. Så lenge det er slik så er det gøy å bruke tid og energi på klubben. Håper 

dere ser at BVK er en levende og vital 38 åring. 

Det blir naturlig nok litt stillere nå…men det blir mye aktiviteter til neste år igjen, 

ikke det at vi legger oss nedpå nå heller. Vi har blitt invitert av Køyretøy Historisk 

Klubb Voss til å delta på marked ved klubbhuset deres lørdag 15. september. BVK 

vil ha egen stand der. 

Jeg må også få nevne arrangementet på Stend Stasjon. Der møtte det 13 biler. 

Dette er veldig bra og mer enn vi pleier å se der. Nevnes bør også kjøringen vi 

hadde for sykehjemmene Fyllingen og Løvås. Dette ble veldig godt tatt i mot og 

gav oss flere flotte og gode presseoppslag. Håper flere kan være med på slikt hvis 

vi gjentar det. For oss som kjørte så var det en udelt positiv opplevelse, og vi følte 

virkelig at vi gjorde en god gjerning. 

Til slutt, kanskje litt tidlig, men i og med at invitasjonen alt er ute i dette bladet så 

håper jeg at mange ønsker å stille på årets «højdare» som er julebordet 1. desem-

ber. Noen mener at julebord er utdatert, men vi som går der ser at dette er veldig 

sosialt, ikke minst overfor medlemmenes partnere. 

Ønsker dere en fin høst med mange veterankjøretøydager! 

Hilsen Rune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du oppgir at du vil støtte Bergen Veteranvogn Klubb 

neste gang du tipper, Lotto, fotball etc, så vil BVK få støtte 

fra Grasrotandelen. Og best av alt: Det koster ikke deg noe 

ekstra! 

Styret i BVK for perioden 

mars 2018—mars 2019 

Formann:  
Rune Prestegard 
Mob: 94897835 
rune@prestegard.com 
 
Nestformann:  
Richard A. Riim 
Mob: 90175022 
richard@riim.no 
 
Kasserer:  
Terje Mjelde 
Mob: 95702595 
temjelde@online.no 
 
Sekretær:  
Lars Olav Lofthus 
Mob: 47611283 
laoll@online.no 
 
Styremedlemmer:  
Geir Mehl 
Mob: 93468422 

geir.fysio@hotmail.com 
 

Arve Moen 
Mob: 90840442 

armoen@online.no 
 
Varamedlemmer:  
Åge Eikeland 
Mob: 98281260 

aarido@online.no 
 
Per Åge Hesjedal 
Mob: 90930864 

pe-aah@online.no 
 

Kjell Toklum 
Mob: 40411640 

K-toklum@online.no 
 
BVK på nettet: 
www.bvkn.no 
Vi er også på Facebook. 
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Trykk: Allkopi 

Redaksjonens spalte 
Ja, så er sesongen 2018 snart over. Er vi heldige så har vi vel en måned igjen 

der vi kan bruke veterankjøretøyene før de uunngåelig må pakkes inn for vinte-

ren. Ser vi tilbake på denne sesongen så har det jo vært en sommer som man 

nesten ikke trodde at man kunne få. Fra min barndom, på 60 tallet så husker nå 

jeg at vi hadde somre der det var mye fint vær. Nå er det dessverre slik at med 

engang vi få en lang periode med fint vær, så skal vi straks få noen stikk fra 

myndigheter og presse om at nå har vi ødelagt klimaet, og vi må forberede oss 

på at det blir Sahara fremover. I fjor fikk vi beskjed om at vi måtte forberede 

oss på å gå med dykkerdrakt fremover. Selvsagt skal vi passe på å ikke foruren-

se mye, men man kan jo ikke unngå å se at politikere prøver å gjøre noe, men 

det blir som vanlig strutsepolitikk, og det underliggende er som alltid: Få inn 

penger i kassa! Jeg bare venter på den dagen de sier: ”Nå viser det seg at elbi-

ler har et dårligere Co2 regnskap over hele livsløpet i forhold til en dieselbil, så 

nå må vi innføre ekstra høye bompenger på alle disse”! Det ville ikke forundre 

meg. Så sitter Ola og Kari Nordmann nok engang med skjegget i postkassen. 

Inntil videre kjører de på politikken at hvis det ikke er et eksosanlegg på bilen, 

så slipper den det meste av avgifter og bompenger.  

Nei, nå får jeg legge politikken til side, ellers blir jeg bare sint og deprimert. 

Tredje bladet for 2018 og Stabbesteinens nye format er det du holder i nå. Vi 

som holder på med bladet håper jo at du synes det er kjekt å motta og lese det. 

Som jeg har skrevet før så tar vi gjerne mot stoff og forslag til reportasjer. Det 

er fremdeles ingen som har tatt initiativ til å sende inn noe om sitt eget kjøre-

tøy, men vi lever i håpet. Vi fikk i alle fall noe fra Gunnar Fiksdal denne gangen, 

så det var litt artig. 

Hvis du nå savner reportasje fra Fjordsteam og Vestlandstreffet så kan jeg be-

rolige deg med at det kan du få mimre om i neste nummer. Denne gangen er 

Calle tilbake med en artikkel fra Tysklandsturen. Det er bra at vi har noen som 

lager artikler om annet enn referater fra våre nærmeste arrangementer, selv 

om det nødvendigvis blir mye slikt bladet vil bestå av. Vi skal være BVK’s lokale 

tidsskrift og vi skal også fylle skoene etter det månedlige rundskrivet vi hadde 

før. 

God lesning! 

Lars Olav Lofthus 

Innhold: 

Side 2: Formannen har ordet 

Side 3: Fra redaksjonen 

Side 4: BVK grillparty 3. jul 

Side 6: Thunderbirds 

Side 7: Terminliste 

Side 9: Vossa Rudl’n 2018 

Side 13: Damsgårdsdagene 2018 

Side 15: BVK rekvisitter 

Side 16: Grillkveld ved BTM 29. april 

Side 18: Nasjonal Motordag/Vakt BTM 

Side 21: Tysnesfest 

Side 24: Julebord 2018 

Side 25: Ut på tur aldri sur - Tysklandstur 

 

På forsiden: 

Fra den flotte kvelden med grillparty hos 

Svein Opheim. Når vi ser dette og nå har høs-

ten kommende så kan vi drømme tilbake til 

den flotte sommeren vi hadde.  

Annonsepriser Magasinet Stabbesteinen: 

1/3 side 4 utgaver : kr. 6.000,- 
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For andre år på rad så samlet vi oss hjemme hos Svein 

Opheim på Kyrkjetangen. I år spilte jo værgudene virke-

lig på lag, så de 

varslede teltene 

som ikke skulle 

lekke, var helt 

fraværende. Det 

var bare sol og 

blå himmel som 

skinte over Sveins 

fantastisk flotte 

eiendom. Mellom 

45 og 50 perso-

ner dukket opp 

denne kvelden og 

Svein har god 

plass til biler på 

tunet sitt og i 

«rundkjøringen» 

rundt hele eien-

dommen. Det var 

fortsatt plass til flere biler og motorsykler selvsagt. 

BVK formann Rune 

Prestegard hadde 

sammen med Svein 

stått på på forhånd 

med å få på plass 

border, stoler og 

griller. Med tre gril-

ler i sving så var det 

ikke noe problem 

med å få grillet det 

man ville. Og Svein 

er så gjestfri og 

spandabel at jeg 

tror de fleste som 

ikke kjørte nesten 

ble litt på en snurr, 

for her manglet det 

ikke på hverken vin 

eller likører osv. 

Kaffe ble det også 

skjenket og 

BVK grillparty - 3. juli 2018 

Tekst og foto: Lars Olav Lofthus.  

Hjemme hos Svein Opheim 

The end of the line…. Slutten på 

”rundkjøringen” 

Her er vi  mot begynnelsen av ”rundkjøringen” 
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formannen hadde kjøpt inn noen kaker som man kunne 

fylle den allerede overmette magen med. 

En fin og hyggelig kveld der vi også hadde 

besøk fra Østfold Veteranvogn Klubb. De 

kom sammen med nestformann Richard Ri-

im. 

Svein Opheim fikk selvsagt en liten opp-

merksomhet i form av en vinflaske fra klub-

ben.  

Man koste seg og pratet og kikket på biler 

og jeg tror nok de som ikke har sett Svein sin 

garasje før fikk litt hakeslepp. Det er vel også 

en drømmegarasje. Jaguaren i en ende og 

festlokale i den andre. Herlig! 

BVK takker for at vi fikk komme Svein, og vi 

kommer sikkert igjen, så lenge du orker! 
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Thunderbirder møtes 

Foto: Gunnar Fiksdal 

En dag i juni tikket det inn en email fra Gunnar Fiksdal der det var vedlagt noen bilder…. Ved første øyenkast begynte 

jeg å lure på om jeg så dobbelt…  Gunnar fortalte at eieren av denne andre 1965 Ford Thunderbird convertible er Vig-

go Bjorøy. Bor i Bergen men har valgt å ikke være medlem hos oss…. Det må jo noen få ham til å bli…. Uansett, redak-

tøren syntes dette var stilige bilder, så derfor tok jeg de med i bladet. Så folkens: Det er bare å sende bilder og små 

historier så skal vi nok finne plass. For de som lurer: Gunnars bil er den med O-skilt. 



7 

 

TERMINLISTE 2018 
 

Dette er en foreløpig liste. Det kan skje forandringer i lø-
pet av året. Ting kan bli flyttet, gå ut eller tilkomme. Hver 
gang listen presenteres skriftlig vil den bli oppdatert til 
dato den er skrevet. Noen arrangement kan altså være 

passert. Følg med på vår webside for en 
alltid oppdatert liste: www.bvkn.no 

Styremøter er satt til: 14.03, 25.04, 23.05, 20.06, 22.08, 

19.09, 25.10, 21.11 og 19.12. 

Medlemmer kan alltid be styret ta opp ting de ønsker be-

lyst. 

 04.09: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 06.09: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 11.09 : Medlemsmøte: Program ikke fastsatt. 

 15.09: Marked på Voss. Køyretøy Historisk  Klubb 
Voss 

 18.09: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 20.09: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 25.09: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 02.10: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 04.10: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 09.10: Medlemsmøte: Program ikke fastsatt. 

 16.10: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 18.10: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 23.10: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 30.10: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 01.11: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 06.11: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 13.11: Medlemsmøte: Program ikke fastsatt. 

 15.11: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 20.11: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 27.11: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 29.11: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 01.12: Julebord Kommandantboligen 

 04.12: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 11.12: Julemøte: Kaféen BTM. 

 13.12: Pensjonisttreff BTM kl 12.00 

 18.12: Åpent Hus (”Lygarmøte”) 

 25.12. og 01.01: Stengt. Ikke lygarmøter. 

Pensjonisttreffene kan bli flyttet andre steder. Dette vil i 
så fall bli varslet. Lygarmøter i kjøreperioden kan også bli 
andre steder enn BTM. 

Tallet er 991 074 023 

Ved utgangen av juli måned har klubben 97 Grasrotgivere fra Norsk Tippings kundebase. Dette er 2 flere enn 

ved utgangen av april måned.  Klubben regner med å motta i overkant av 50.000 kroner i grasrotinntekt i 

2018. Med andre ord en stor og viktig inntekt. 

Klubben har i underkant av 350 personlige medlemmer, og vi antar at mange av disse er kunder i Norsk Tip-

ping uten å være tilknyttet noen grasrotmottaker. Med vår medlemsmasse har klubben således fortsatt et 

stort inntektspotensial fra grasrotordningen. 

Tallet 991 074 023 er ikke et mobiltelefonnummer, det er klubbens organisasjonsnummer og er det tallet du 

skal bruke når du blir tilknyttet som grasrotgiver til Bergen Veteranvogn Klubb.  

For tilknytning; snakk med din tippekommisjonær eller 

bruk organisasjonsnummeret hvis du spiller på nettet. 

Ytterlige detaljer/bruksanvisning – se innlegget 

«Grasrotappellen» på klubbens hjemmeside – bvkn.no. 

 

For styret 

Terje Mjelde 

Kasserer 
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Tekst og foto : L.O. Lofthus 

Vossa Rudl’n har vært preget av tre tradisjonelle ting: Det pleier 

å være i starten av juni og det pleier å være usedvanlig godt 

vær. Vi var derfor litt spente på dette året siden de valgte å ha 

det i slutten av mai. Men når det nærmet seg tiden for løpet så 

kunne vi se på værmeldingene at avtalen med høyere makter 

tydeligvis var i orden. Sør-Norge fikk i slutten av mai en varme-

bølge der rekordene for høye temperaturer i mai falt som fluer, 

og den varmebølgen begynte akkurat når Vossa Rudl’n begynte! 

Så tradisjonene var der fortsatt. Den tredje er at Vossingene 

alltid leverer et løp av høy klasse, og slik var det i år også. Selv 

om starten nok tok litt lang tid, men vi skjønte at årets løype 

hadde en del mindre kjøretid enn ellers og at man rett og slett 

ønsket større distanse mellom kjøretøyene.  

Det var på forhånd kun avtalt én felleskjøring for BVK og det var 

på fredagen kl 13 fra Trengereid. Da jeg var klubbens oppnevn-

te representant for felleskjøringen om fredagen, så stilte jo vi 

selvsagt opp på Trengereid til kl 13:00. Vi var faktisk de siste 

som ankom, sammen med Bård og Bente Sørheim i deres Buick 

Convertible 1948. Det var kun 5 biler som møtte til kjøringen, 

sikkert pga at det fortsatt var arbeidsdag. Men felleskjøring er 

som oftest best å ta utenom rushtider. Etter å ha pratet litt med 

folk og spist en Soft-Is så la de fem bilene i vei. Det var Lars Hille 

med sin Buick Convertible 1949 i tet, fulgt av Gudmund Kongle-

voll i Chevrolet 1941(?), Arve Moen med Mercedes-Benz 280SE 

1969, Bård og Bente i nevnte Buick og jeg og min kone, Sissel 

Pira, i Ford Thunderbird 1986. Det var jo definitivt cab vær i år, 

men når 1966 caben står hjemme til karosseri restaurering så er 

ikke det så mye å gjøre med. 

Det ble en fin tur til Voss. Rolige trafikkforhold og Lars holdt bra 

marsjtempo i sin 1949 modell. Gikk jevnt i 70 og opp mot 80. 

Jeg kjørte bakerst og fikk aldri noen sinte opp bak meg. 

Vel fremme på Voss, rett etter kl 14, så var det bare å finne par-

keringsplassen sin nede på sletta foran Hotel Fleischer. Dermed 

var man klar for løpet neste dag.  

Ettermiddagen gikk med til litt shopping, men mest å sitte på 

terrassen på Fleischer og nyte været, litt kaldt å drikke og prate 

med folk. Etter hvert kom det flere fra BVK og andre kjente på 

plass så praten gikk livlig. 

Vossa Rudl’n 2018 

25. - 27. mai 

Herlig utsikt fremover. Hva kan vel være bedre enn å se 

flotte veteranbiler foran seg? 

Vi er på plass i flotte omgivelser 

Kjente BVK’ere i Cadillac rekken: Til venstre: Geir Inge 

Thunestvedt og til høyre: Sølvi og Trus Evensen. 

Her er det jo redaktøren pleier å parkere, ved siden av 

kompis Gunnar Fiksdals røde 1965 Tbird. Her med sel-

skap i en hvit 1964. 
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Kl 19:00 var det grillaften og det må jeg si: I år var det fantastisk 

god mat. Spare Ribs’ene var fantastisk gode. Resten av kvelden 

gikk med prat og hygge før vi gikk til ro i skaplig tid med tanke 

på morgendagen med kjøring i varmt vær. 

Lørdag morgen opprant med like flott om ikke enda bedre vær. 

Men her har jeg i år vært så heldig å få en skribent som har gjort 

sine betraktninger om løpsdagen, så jeg gir ordet over til 

Siren Clausen som var passasjer i Richard A. Riim sin flotte 

Buick Convertible 1937: 

Betraktninger fra baksetet. 
V/Siren Clausen. Foto: Siren Clausen 

For fjerde gang på rad, ble jeg og min mann invitert med 

på Vossa Rudl’n av vår gode hyttenabo Richard Riim. Ar-

rangementet har vært et høydepunkt for oss, og været har 

alltid vært på vår side. Det kommer vel med da vi kjører 

åpen bil, en Buick 37 modell, for de som ikke visste det. 

Nå sitter jeg her, en tidlig mandag morgen, og skal skrive noen 

ord om mitt liv som 

diva for en helg, i bak-

setet på det vakre 

kjøretøyet: 

Også i år er været 

med oss. Vi kjører 

med åpen bil helt fra 

starten fredag etter-

middag. Veien fra 

Bergen til Voss, har 

som kjent, mange 

tunneler. På denne 

strekningen, er mitt 

liv i baksetet, et kaldt 

og ensomt liv. Jeg 

hører ingenting, og 

jeg har erfart, at det 

ikke nytter å prøve å 

snakke med noen. 

Ingen hører hva jeg 

sier.  

Vel fremme på Voss møter vi en gjeng med venner fra klubben. 

De har allerede kost seg en stund. Helgen har startet. 

Lørdag morgen er det oppstilling på plenen fremfor Fleischer 

Hotell. 170 historiske kjøretøy står oppstilt. Etter bilmerker den-

ne gangen. Et majestetisk syn og et eldorado for alle som er litt 

glad i biler. 

Jeg, Tom og Richard kjører til vår startoppstilling, korrekt an-

trukket i forhold til tidsepoken bilen kommer fra. Det er varmt. 

Sikkert 30 grader. Og jeg, en diva, er kledd i pels. 

Starten går, litt forsinket, men vi kommer oss av gårde på grus-

veien ved vannet. Pelsen går av. Solen steiker på bare armer. 

Godt vi husket solkrem. 

Vi kjører til første post. På veien står mennesker i alle aldre og 

hilser oss med flagg og tilrop. Fra baksetet hører jeg kommenta-

rene. Alle er begeistret. Et herlig engasjement.  

Videre kjører vi gjennom boligområdet i fjellsiden ved Han-

guren. Utsikten over vakre Voss, badet i solskinn, er utrolig. 

Hagene er pyntet i de vakreste farger. Duften av syriner, rogne-

bær og frukttrær blandes med støvet fra de tørre veiene og 

selvsagt den beste parfymen, lukten av eksos fra 98 oktan, ekte 

bensin. 

Ut på raskere veier. Jeg holder på hatten. 

Vi kjører mot klubblokalene til arrangørklubben, Køyretøy Histo-

risk Klubb Voss. Duftene her er ikke fult så gode. Lukten av na-

turgjødsel stikker i nesen. Så må jeg tenke på mitt opphav. Jeg 

er en landets jente, selv om jeg for anledningen er diva. Dette er 

lukten fra min barndom. Minner fra barndommen strømmer på. 

Inn på grusete veier igjen. Støvet står som en sky rundt bilen og 

over meg, som sitter i baksetet.  

Synet av den nydeligste skifer som ligger langs disse veiene gir 

meg lyst til å fylle hele bilen og ta med meg hjem. Klubbhuset 

ligger visst i et gammelt skiferbrudd.  

Deilig mat, men varmen er trykkende og suppen tar tid for å bli 

kald nok til å spise.  

Etter en stund kjører vi videre. Deilig med vind i håret igjen. Vi 

kjører gjennom gårdstun, på smale veier. Folk sitter ute med 

kaffen og nyter dagen og synet av bilene som snegler seg forbi. 

Alle har flagg. Trærne langs veien kommer nesten inn i bilen til 

oss.  

På toppene av fjellene er det fortsatt en del snø. Utsikten frem-

over på mine to menn, fjellene og bilene fremfor oss, er, om 

mulig, enda vakrere enn noe annet jeg har sett.  

Vi kjører nesten tilbake til Vangen og tar av mot Mjølfjell. Litt 

oppi lien, får vi utdelt neste oppgave. En observasjonsoppgave 

med ti bilder. Noen av stedene har vi passert mens andre ligger 

foran oss. Dette var ikke lett.  
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Vi kjører forbi enger med blomster i alle farger. Gule engsolei, 

lilla engstorknebb, blåe fioler og røde surstilk og prestekrager 

som vaier i vinden. Nærme og ekte. Et fly flyr over himmelen. Vi 

kan se stripen etter den fra den kommer over fjellet på den ene 

siden, følge den helt til den forsvinner bak fjellet på andre si-

den. 

Så kommer vi til høydepunktet for kjøreturen. Stalheimskleiva-

ne med sine bratte svinger, en utfordring for selv garvede sjåfø-

rer. Litt urovekkende er det at vi kjører bak en svær doning med 

L festet på enden. Dette må være ilddåpen for den unge sjåfø-

ren. Oppover og oppover. Sving etter sving. Et fossefall nærmer 

seg og vi kjenner dråpene i luften før vi hører fossen. Deilig og 

forfriskende med en liten dusj. Vi når toppen. Vi er fremme ved 

hotellet.  

Kvelden blir fylt med deilig mat, drikke og premieutdeling.  

Siren 

Etterord: 
Tekst og foto: Lars Olav Lofthus 

En glimrende skildring av hvordan det er å delta i Vossa Rudl’n, 

eller er hvilket som helst veteranvognløp i åpen bil i fint vær.  

Søndag ble for de fleste stort sett bare frokost og hjemreise. 

Riktignok hadde man tilbud om omvisning ved historiske sam-

linger ved Stalheim, men vi valgte i alle fall å kjøre hjemover 

sammen med et knippe glade mennesker i fine gamle biler. 

Våre veier skiltes med avskjedsklemmer på samme sted som vi 

møttes fredag; Trengereid. 

Til slutt må vi bare nevne at vi en stund etter fikk en epost fra 

KHKV der man takket for deltakelsen osv, men man nevnte også 

en sak: Det var en del av deltakerne i årets løp som bare hadde 

kjørt direkte til Stalheim etter lunsjen. KHKV synes dette var 

beklagelig da man har jobbet hardt med løypevalg og tilretteleg-

ging, og da ergerlig å erfare at deltakerne hopper over etappen.  

Her har vi forfatteren av ”Betraktninger fra baksetet” før 

start. 

Utenfor det flotte nye klubbhuset til KHKV 

Vel fremme ved Stalheim og det er godt med noe kaldt å drikke 

etter en varm dag! 

Rimelig fullt på parkeringsplassen ved Stalheim Hotel. 
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Som en som har vært med å arrangere mange veteranvognløp 

for BVK så må jeg også si meg enig med KHKV. Det er ikke spesi-

elt høflig å «take the short route» når man er med i et løp. Nå 

skal det vel sies at det er nok noen som KHKV tror kjørte direk-

te, som faktisk ikke gjorde det. Jeg og de som kjørte rett bak 

meg er nok noen av de. Vi hadde dessverre ikke helt fått med 

oss at vi skulle vente til over kl 14 før vi kjørte fra lunsj, så ca 

13:50 la vi i vei. Vi fulgte løypen til punkt og prikke, men var litt 

overrasket over at vi aldri kom til der de skulle fordele bilene. 

Av den grunn fikk vi heller aldri det siste oppgavearket som Si-

ren nevner i sin skildring. Derfor kan det være at det virker som 

det var flere enn det virkelig var, som kjørte direkte. I og med at 

løypevakten ikke var på plass da vi kjørte så fikk vi ikke det siste 

arket og hadde da heller aldri noen sjans i konkurransen. Det 

var litt kjipt. Men jeg hadde nå ikke vunnet uansett…..med bom 

på det meste så gikk nok ikke det….. . 

Lærdommen blir vel: Deltakere: Følg løypen. Og arrangører: Litt 

mer info om slike kritiske klokkeslett. 

Thor Stigen hadde også funnet veien til Voss med sin Lincoln Mark V 

Lars Hille og Bård Sørheim var klar for løpet 

Mange kjøretøy og mye folk og herlig vær! 
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Damsgårdsdagene 2018 
Tekst: Arild M. Nilssen. Foto: Per Åge Hesjedal 

Søndag 3. juni opprant med 
strålende sol og høye tempera-
turer. I løpet av formiddagen 
stilte 21 ekvipasjer, hvorav Bård 
Sørheim stilte i tidsriktig an-
trekk til sin nyrestaurerte Tem-
po Sprinter. Bilfolket hadde tatt 
med både stoler og bord og 
kaffe med. På denne søndagen 
er det familiedag og det vrimlet 
med interesserte publikumme-
re rundt bilene og slo av en prat 
med eierne. 
Nytt av året var at Stiftelsen 

Damsgårdsdagene hadde anskaffet 
en publikumspris til flotteste kjøre-
tøy som også hadde tidsriktig kled-
de sjåfører. 
Publikum fikk stemmesedler der 
navn og nummer på kjøretøyet, 
samt navn på den som stemt på 
bilene. Det ble trukket ut to stem-
megivere som fikk hver sitt gave-
kort fra Laksevåg Frisør. 
 
Den fineste bilen fikk 51 stemmer 
– nemlig Thunderbird 1965, eier 
Gunnar Fiksdal. Han måtte på sce-
nen og motta publikumsprisen – i 
form av en flott pokal. 

Også vi andre bilutstillerne vil 
gratulere Gunnar med tro-
feet. 
 
Ellers forløp søndagen med 
masse underholdning fra sce-
ne, samt at det var en meng-
de salgsboder som solgte alt 
fra is til bøker og ikke minst 
kaffe og vafler. En strålende 
Damsgårdsdag ebbet ut ca. 
kl.1700. En fin dag var til en-
de.  
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En hjertelig takk rettes til alle deltakende kjøretøy/
sjåfører for den høyeste deltakelse fra BVK medlem-
mers kjøretøyer på Damsgårdsdagene noen gang. Vi 
ønsker velkommen igjen i 2019. 
 

Arild M. Nilssen 
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BVK klubbeffekter 

Genser med ny logo: kr. 350,-    Fleecejakke: kr. 400,- 

Paraply: kr. 150,- 

Pin: kr. 30,- 

Jakkemerke: kr. 75,- 

Klistremerke: kr. 10,- 

Vognmerke: kr. 300,- 

Dette er nå en oppdatert liste også prismessig. Effekter som ikke står nevnt her er enten 

utgått eller utsolgt. 

Effekter kan kjøpes ved våre medlemsmøter eller bestilles hos 

effektansvarlig Gunnar Haukeland. Tlf. 95997242 - E-mail: gu-hauke@online.no 

Effekter som ikke er avbildet: 

BVK flagg/vimpel: kr. 150,- 

Krus: kr. 100,- 

Lufttrykkmåler: kr. 30,- 

Nøkkelring m/logo: kr. 40,- 

Caps m/logo: kr. 100,- 

Pique skjorte (m/reklame): kr.50,- 

Windbreaker: kr. 275,- 

Genser m/gml.logo: Kr. 100,- 

Pique skjorte: kr. 125,-                      T-skjorte: kr. 100,- Sydvest: Utsolgt 
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Grillkveld ved BTM - 29. mai 
Tekst: Kjell Toklum. Foto: Per Åge Hesjedal 

Med det fantastisk flotte sommerværet vi hadde som 
bakgrunn fikk noen lyse hoder i styret den gode ide 
at vi skulle gjøre noe ekstra ut av denne kvelden, 
som egentlig bare var en vanlig lygarmøtekveld. Vi 
ble oppfordret til å bringe med oss grillmat og pas-
sende drikke til og dette tente medlemmene på og 
stilte opp med finbilen på plassen foran museet som 
ble ganske tettpakket etter hvert. 
Med godkjenning fra Brannvesen rigget ildsjelene 
Rune og Richard til grill og slukkemidler midt på den 
øvre P-plassen og vi laget langbord og småbord langs 
den ene siden. Det ble trengsel rundt grillen når den 
var varm nok og snart duftet det av alskens arter 
kjøtt og pølser utover plassen. Etter maten var kaffen 
klar og det ble noen særdeles hyggelige timer utover 
kvelden der smil og latter satt løst som det også skal 
på et lygarmøte. En meget god ide og en vellykket 
happening, spør du meg. 

Skribenten koser seg 

Gutta ved grillen 
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Nasjonal Motordag/Vakt BTM 

Dette arrangementet skulle egentlig være et slags 

trippel arrangement med Kjøring for Barneklinikken, 

Nasjonal Motordag og BVK sin vakt ved Bergen Tek-

niske Museum (BTM). På grunn av en dobbelbooking 

hos Barneklinikken så måtte 

vårt arrangement med dem 

utgå. Det var litt synd for vi 

hadde lagt diverse aktivitets-

planer for dem med både 

ansiktsmaling og ballong-

klovn osv. Alt det måtte jo 

avlyses, så vi gikk litt hardt 

ut overfor våre medlemmer 

om å støtte opp om både vår 

vakt og Nasjonal Motordag. 

Og våre medlemmer stilte 

opp. Mellom 20 og 25 kjøre-

tøy stilte opp og lagde en fin 

ramme rundt dagen vår ved BTM. Kafeen var åpen og 

Britt Nilssen stilte opp og var kafé-vert og vi fikk ser-

vert, tja, skal vi si rester, fra 17. mai arrangementet 

vårt. Vi hadde både rømmegrøt og spekemat igjen 

Søndag 10. juni 2018 

Tekst: Lars Olav Lofthus. Foto BTM: Per Åge Hesjedal. Foto Skogsvåg: Ove Hovland 
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fra arrangementet, så våre medlemmer fikk spise og 

drikke kaffe så mye de orket. 

Så mange publikummere var det ikke innom, men 

noen ble det da, men de av våre medlemmer som 

var der så ut til å storkose seg. Det ble en hyggelig 

dag ved museet. 

Kl 15:00 dro ca 12 biler, samt noen som hang på 

gjennom sentrum en runde, til Skogsvåg og snackba-

ren «Fuzzy Dize». Skribenten var ikke 

med dit, både pga stenging ved BTM 

og privat arrangement denne etter-

middagen, men jeg har fått høre at vi 

ble veldig godt mottatt, og at inneha-

veren hadde spesialmenyer med spe-

sialrabatt hvis det kom samlinger fra 

bilklubber på besøk. Kjekt å vite. Da 

har vi enda et sted i vårt distrikt å 

cruise til. 
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Ove Hovland tok over stafettpinnen angående fotografering da arrangementet flyttet seg til ”Fuzzy Dice” på Skogsvåg. 

Som vi ser, fin parkeringsplass og stilig lokale. Dit må vi definitivt dra igjen. 

Under: Lokaler som passer bilentusiaster. 
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Tysnesfest 2018 

BVK utstilling Våge sentrum lørdag 14. juli 

Tekst og foto: Lars Olav Lofthus 

I år fikk vi avtalt at vi skulle få stå på plassen foran Spare-

banken helt øverst på ferjekaien. Dette er midt i smørøyet 

på Våge og det viste seg å være 

enda mer midt i smørøyet på 

festivalen. Det var nemlig lagt 

opp slik at i enden av parke-

ringsplassen, der vi hadde to av 

våre telt, utlodning av el-trå-

bilen og vårt HK, der var også 

hovedinngangen til markeds-

plassen der også bl.a. «Ta sjan-

sen» var, flere scener osv. 

Dette betydde at når vi hadde 

parkert våre biler, så måtte 

publikum gå igjennom en liten 

veteranbilutstilling på vei inn 

på området. Helt perfekt. 

Etter at vi fikk beskjed om at vi 

fikk denne parkeringsplassen, 

så gikk vi ut på websiden vår og 

oppfordret folk til å stille opp 

så det ikke ble liksom to-tre biler som stod der. Med tanke 

på tidligere deltakelse så var i alle fall jeg veldig spent. 

Men jaggu meg, kjære BVK’ere, dere leverte til gull denne 

dagen! At 17 biler tar turen, grytidlig en lørdag, midt i fel-

lesferien, det er ikke annet en imponerende. Og det var 

en fantastisk flott spredning på biler fra 

«reserve veteranen» min 1986 modell til 

Richards 1937 modell Buick. Og det var ame-

rikansk og europeisk. Så fikk vi da også mye 

godord utover dagen. Publikum var helt i sky-

ene over dette. En herlig overraskelse rett 

innenfor inngangen. 

Carl August Harbitz-Rasmussen (Calle) var vår 

mann innenfor systemet og hadde jobbet 

hardt for å få ryddet plassen. Selv om det var 

merket med at det skulle være arrangement 

der så stod det jo selvsagt et par biler igjen. 

Den ene ble vi kvitt litt utpå formiddagen, 

mens en gammel Golf sikkert står der ennå…. 

Men det gikk nå bra. Calle hadde også ordnet 

det slik at vi kunne gå opp i Bermudateltet og 

spise frokost mens vi hørte på «God morgon Tysnes», det 

bl.a. Tande P. dukket opp. Han hadde et lite kåseri senere 

og var også kommentator til «Ta Sjansen». 
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Dagen startet litt kaldt, men skal si det snudde 

rundt middagstider. Fra da av ble det knallvarmt 

og bare rett og slett herlig sommer. 

Vi hadde utstilling fra ca 09:30 og frem til kl 

15:00, da vi brøt opp og kjørte en fin kolonne 

nedover kaien før vi snudde og kjørte oppover, 

gjennom sentrum og sørover på øyen. Vi var 

nemlig invitert på besøk til BVK medlem Bengt 

Halvorsen. Bengt kjenner mange til da han drev 

Halvorsen og Sønn dekkfirma. Det var vel der de 

fleste med entusiastbiler dro og fikk skikkelige 

dekk på 60, 70 og 80 tallet (sikkert noe på 90 

tallet også). Bengt har samlet på seg en betyde-

lig samling av åpne DKW’er fra 1964. Så dette 

gledet vi oss til. 

Etter ca 20 minutters kjøring kom 16 biler 

(kasserer Terje Mjelde drog hjem tidligere) 

frem via en litt støvete vei siste biten, til Bengts 

flotte sted midt i skogen. Der har han flott hytte 

og en garasje på over 100 kvm. Der stod da ikke 

mindre enn 5 åpne DKW, en Triumph og en 

Chevrolet El Camino. Bengt holdt en kort og 

presis beskrivelse av alle bilene og BVK gjengen 

var nok mektig imponert. 

Vi fikk også herlig svele med syltetøy og kaffe. 

BVK takker så meget for gjestfriheten Bengt, og 

du skal få en påskjønnelse fra klubben ved en 
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senere anledning. 

Etter dette kjørte vi til ferjekaien på 

Våge igjen og så bar det hjemover, 

bortsett fra Frode Langeland som fikk 

stopp i det vi skulle kjøre om bord på 

ferjen. Hans 1939 Packard ville da bli 

lenger på Våge, og da vi prøvde å stop-

pe for å eventuelt å hjelpe ble vi jaget 

om bord av ferjemannskapet. Dette 

har vi opplevd engang før på Våge. Vi 

har ikke en sjans til å få hjelpe en venn 

i nød. I ettertid har jeg fått høre at han 

faktisk kom med ferjen. Så det var nå 

bra! 

Vi var hjemme ca kl 19, og kunne kons-

tatere at 2018 nok er et rekordår for 

solskinnstreff. Bengt Halvorsens flotte samling 
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Julebord 2018 

Vi annonserer årets julebord. Årets julebord går av 

stabelen lørdag 1. desember kl 19:00 og det blir ar-

rangert i Kommandantboligen i Gravdal. Samme pro-

sedyre som hvert år nå altså. Vi har også i år levende 

musikk ved vossingen Arnstein Klovning som spilte 

også for oss i fjor. Han vil spille taffel til maten, ak-

kompagnere oss til allsangene og selvsagt spille opp 

til dans når vi er så mette at vi knapt kan røre oss! :-)  

Om det blir noen taler i år, tja, det får vi se, men for-

mannens tale kommer nok. BVK vil som vanlig dekke 

utgifter til lokalet og musikken. I fjor dekket BVK 

også litt av kuvertprisen, men sett i lys av sviktende 

inntekter fra Vårmønstringen (kr. 0,-) og en del høye 

driftsutgifter, samt at utvidet sponsing ble kritisert 

under årets Generalforsamling, så vil man i år måtte 

betale kuvertprisen fullt ut. Hva den blir vet vi ikke i 

skrivende stund, da Alvøen Selskapsservice, som dri-

ver cateringen ved Kommandantboligen, ennå ikke 

har opplyst kuvertprisene for 2018. Men husk det 

som har vært sagt mange ganger tidligere: Dette er 

en god investering overfor de som lever med oss bil-

galningene. 

 

Prisen vil i år bli ca: 

(vi estimerer i fht. til reell kuvertpris i 2018) 

 

JULEMIDDAG SOM VARM BUFFÈ MED DESSERT  

Pinnekjøtt med kålrotstappe og ribbefett  

Svineribbe, medisterkaker, medisterpølser, rødkål, 

surkål, fjell mandel poteter og julesaus  

***  

Husets karamellpudding, multekrem og riskrem med 

hjemmelaget bringebærsaus.  

Kr 650,- pr. pers. (estimert pris). 

 

Prisen inkluderer gløgg ved ankomst. Det vil også bli 

en marsipankake med kaffe etter bordsetet. 

Drikke til maten kjøpes av hver enkelt før vi går til 

bords, og evnt. påfyll underveis.  

Ikke nøl! Meld deg og din kjære, eller bare deg, på 

dette arrangementet. 

 

Påmelding kan gjøres til Arve Moen på email: 

armoen@online.no eller SMS til 90840442 eller når 

han har med seg listen på våre arrangementer. Det 

er KUN én meny, så det er ikke nødvendig å oppgi 

hva man vil spise, MEN si gjerne om du vil ha gløgg 

med eller uten alkohol. 

Påmeldingsfrist: 16. november, og den er endelig.  

Giro for innbetaling vil bli tilsendt når arrangementet 

nærmer seg. 

Styret BVK 

Foto: Kommandantboligen 

Foto: Per Åge Hesjedal 
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Returadresse: Bergen Veteranvogn Klubb, Postboks 929 Sentrum, 5808 Bergen - Org. nr.: 991 074 023 

www.bvkn.no 

Fra sykehjemskjøringen i sommer. Passasjeren i T-birden hadde jobbet hos Ford og ”måtte” få kjøre i en Ford. Arrangemen-

tet ble en stor suksess og ble gjenstand for et ganske stort presseoppslag. Kommer nok mer om dette i neste nummer. 


