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BVK rundskriv 

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Informasjon fra Bergen Veteranvogn Klubb. November — 2011. 

Neste medlemsmøte tirsdag 08.11.2011 

kl.19.00 på BTM: Hvordan handle deler 

på internett? 
Vi prøver å få til en temakveld der vi viser forskjel-

lige måter å handle på nett. Det går fra de helt enkle 

metodene man bruker på Finn.no, via online 

shop’er hos delefirmaer i USA, hos firma som 

IKKE har online shop, og til slutt hvordan kjøpe 

deler fra firma og privatpersoner på ebay. 

Vi vet at mange bruker nettet til dette, men det er 

sikkert mange som er redde for å bruke kredittkort 

osv. på nett. Vi vil prøve å gi en liten informasjon 

om fremgangsmåter og litt om de åpenbare fellene 

man ikke bør gå i. 

Men, aller først denne kvelden vil vi få litt om 

klubbens økonomi ved kasserer Gunnar Haukeland. 

OBS! Det er IKKE noe galt, han vil bare informere 

om hvordan de forskjellige arrangementer har gått 

når alle utgifter er trukket fra. 

Deretter starter vi nett showet med først litt info om 

BVK’s nettsider som kanskje inneholder mer enn 

du tror, og som i alle fall er stedet å følge med, sær-

lig i kjøresesongen da det stadig legges ut nyheter 

der. Så, velkommen til en kveld i den nye teknolo-

giens tegn i vår ellers nostalgiske klubb! 

 

Referat fra BVK-medlemsmøtet tirsdag 

11.10.2011 kl.19.00 på BTM: BVK formann 

Lars Olav Lofthus ønsket velkommen til høstens 

første innemøte på BTM. Det møtte opp 40 med-

lemmer enda en delegasjon på 16 medlemmer var 

på USA tur. Formann takket medlemmene for at 

BVK klarte å gjennomføre en fin utstilling nok en 

gang. Vi kunne nok tenkt oss flere publikummere 

men vi konkurrerer med mange andre arrangement. 

BVK kommer uansett bra ut av det. Det skal kom-

me et innslag i TV-programmet «Garasjen» på Via-

sat 4 senere i høst og formann vil annonsere tids-

punkt for dette på BVKs hjemmeside. Han oppmo-

det videre medlemmene om å støtte opp om BTMs 

markedsdag søndag 16.10.2011 kl.12.00-16.00. 

BVK har deltatt på flere dugnader for å gjøre BTM 

presentabelt før det åpner for publikum og han tak-
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ket Britt og Arild M Nilssen for god innsats med å 

mette opp dugnadsgjengen og Mads Thomassen og 

Sigve Carlsen som har stått på for å fornye BVKs 

stand .Siste ryddejobb blir torsdag 13.10 før mar-

kedsdagen. 

Arrangement videre utover er Kulturuke i Fyllings-

dalen 22-30.10 der det er behov for 5-10 veteranbi-

ler utenfor Bønes kirke kl.11-13 lørdag 22. oktober. 

Kontaktperson for dette er Arild M Nilssen. Tema 

på medlemsmøter i november var ikke helt bestemt 

men det blir jobbet med forskjellige alternativer 

som filmaften eller foredrag om restaurering ved 

Geir Phillips etc. Desembermøtet blir som vanlig 

kozemøte uten program og julebordet blir 17.12 på 

Kommandantboligen i Gravdal. 

Styret er åpen for forslag om utenlandstur eller in-

nenlands tur i BVK regi i 2012. 

Så var det endelig klart for kveldens foreleser, Lars 

M Nerheim. 

Han presenterte seg selv som 1 amanuensis ved 

HIB, utdannet sivilingeniør fra 70 tallet og har hatt 

mange spennende arbeidsoppdrag hos Porsche- 

Mercedes Bens og Rolls Royce. 

 Temaet var «Hvorfor maler kattene annerledes». 

Han forklarte forskjellene på motorer med ulikt sy-

linderantall. Hvorfor det blir vibrasjoner, de ulike 

støykilder og viktigheten av jevn tenningsrekkeføl-

ge. Han forklarte hvorfor det er forskjell på en R4-

R6-V8 etc. 

Hvorfor en V8 brumler mer enn en rekkemotor om 

man kan si det slik. Han forklarte dette på en enkel 

måte slik at «til og med mor» forsto dette. 

Det var et interessant foredrag og det ble mange 

merknader og diskusjoner underveis og etter fore-

draget. 

Som takk for fikk han de 3 katalogene fra BVKs 

bilutstillinger hos Auto 23. 

Etter det offisielle programmet beveget mange av 

de fremmøtte seg inn i Trikkehallen for å se hvor-

dan arbeidet har gått fremover. Det ble masse prat 

og hyggelige diskusjoner, så til slutt måtte forman-

nen vennlig be folk om å trekke ut da det nærmet 

seg stengetid. Det var tydelig at folk koste seg, og 

det er hyggelig å se, men, noen må rydde og låse, 

så man må til slutt avbryte den hyggelige stemning-

en. 

 

Referat fra  Markedsdagen på BTM søn-

dag 16.10.2011 fra kl.12.00-16.00 
Dagen var et samarbeid med velforeningen på 

Møhlenpris, og det var et utall av salgsborder satt 

opp inne i hallen. BVK hadde sitt eget bord inne på 

utstillingen vår, der vi reklamerte for foreningen 

vår og solgte t-skjorter, pins og kataloger fra de 

store utstillingene våre. Og vi fikk faktisk solgt en 

god del t-skjorter og kataloger. Vi tok kun kr. 20,- 

for en katalog og det samme for t-skjorten, så det 

var nok noe av årsaken. Markedet var godt besøkt 

så det vrimlet av folk hele tiden. BVK hadde tatt på 

seg ansvaret for kafeen. Arild og Britt Nilssen had-

de sagt ja til å drive den, men det måtte ganske fort 

rekrutteres flere mennesker til den jobben, da på-

gangen var mye mer enn den lille kafeen kunne ta 

unna. Det positive var at BVK tjente en god slant 

på det. 

Det ble en aktiv og hyggelig dag som viste to ting: 

Loppemarked trekker tydeligvis mer folk enn bilut-

stilling, og nærområdet på Møhlenpris er tydelig i 

behov for et område å kunne ha fellesaktiviteter på. 

Det blir sikkert lagt opp til flere slike arrangemen-

ter. I det dette skrives får vi forresten beskjed om at 

BTM holder åpent søndag 30. oktober. For sent for 

deg når du leser dette selvsagt, men det viser at ak-

tiviteten tar seg opp, hvilket betyr at vi må få ferdig 

vår utstilling. Håper på positivitet og innsatsvilje 

hvis vi må ha litt hjelp til dette. 

To glade representanter for BVK: Formann Lars Olav  

Lofthus og Tore Hovland 
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BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB: 

Aage Angeltvedt, Heiane 81, 5132 Nyborg, tlf. 93 02 79 81 

Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16 

Formann:  

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

laoll@online.no 

 

Nestformann:  

Sigve Carlsen 

Mob.95776353 

sigve.carlsen@hotmail.com 

 

Kasserer:  

Gunnar Haukeland 

Mob.95997242 
gu-hauke@online.no 
 

Sekretær:  

Sissel M. Romslo 

Mob: 99101262 

simaro@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Mads Erbe Thomassen 

Mob: 95827310 

madserbe@online.no 
 

Ove Hovland 

Mob: 93812262 

ovhov@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Rolf Harald Helgesen 

Mob: 41141023 

rhhelgesen@gmail.com 

Bente Sørheim 

Mob: 95780820 
bente-elin.sorheim@telenor.com 
Kjell Rød 

Mob: 90554592 

kjellroed@hotmail.com 

Styret i BVK for peri-

oden mars 2011—

mars 2012 

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 

Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

BVK-julebord lørdag den 17.12.2011 kl 19.00 på Komman-

dantboligen:  
Lørdag 17.12.2011 kl.19.00 er det klart for årets BVK-JULEBORD i Kom-

mandantboligen på 

Gravdal på Laksevåg, 

Kommandantboligen 

vil også i år danne en 

fin ramme rundt 

BVK`s julebord. Vel-

komstgløgg, middag, 

dessert, kaffe og ka-

ker er inkludert i ku-

vertprisen på kr. 650,- pr medlem. Altså samme pris som i fjor!!!! Drikke-

varer til eget bruk kjøpes på stedet. Det vil bli Formannens tale, og kanskje 

andre innslag. Siste del av kvelden avsluttes med dans til levende musikk 

som vil få sving på dansefoten med variert musikk. 

Bindene påmelding til: 

Bente E Sørheim tlf. 95780820 email: bente-elin.sorheim@telenor.com 

Kjell Rød tlf. 90554592 email:  kjellroed@hotmail.com eller 

Lars Olav Lofthus tlf. 47611283 email: laoll@online.no innen 03.12.2011. 

 

Innbetaling av kuvertprisen til BVK 

Kontonummer 3624.59.26175. 

PS. Opplys om du skal ha pinnekjøtt eller svineribbe og velkomstgløgg 

med eller uten alkohol. 

  

MELD DEG PÅ SNAREST! Vi har allerede fått mange påmeldinger. 

Velkommen til 

Kommandantboligen GRAVDALSVEIEN 155, 5164 LAKSEVÅG 

 

Mail-addresser på BVK medlemmer: BVKs styre har startet et 

stort arbeid med å registrere medlemmenes mailadresser for å kunne sende  

ut kjapp info etc til medlemmene. Vi har fått inn en del men mangler frem-

deles over halvparten av medlemmenes mailaddresser. Har dere email så 

send info til styret slik at vi kan registrere dere. Mailadressene blir ikke 

brukt til annet enn info til medlemmene og skal ikke videreformidles til 

hverken andre klubber eller firmaer. 

Litt bakgrunn om hvorfor vi ønsker dette: Å lage et rundskriv tar mye tid og 

koster forholdsmessig mye. Skrivet starter hos sekretæren som lager et do-

kument i Word og limer inn de bilder hun vil ha med. Det sendes så til for-

mannen som fyller på med stoff og skriver ”Formannen har ordet”. Akurat 

nå er formann og layout ansvarlig samme person, så nå starter da jobben 

med å overføre all tekst og bilder til Publisher, der man kan flytte fritt rundt 

på bilder og tekst. Pga at vi printer ut rundskrivet så må vi alltid ende opp 

med enten 4, 8, 12 osv sider. Så det må enten legges til noe, eller trekkes fra 

noe for å få kabalen til å gå opp. Når det er klart så skal dokumentet omgjø-

res til pdf fil for å låse alt til sin plass og gjøre filen mindre datamessig. Den 

er nå klar til å sendes til Allkopi. Men først må medlemslisten lastes ned fra 
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 registeret på websiden vår. Den må sorteres og 

renskes for alt som ikke skal være med til Allkopi. 

Så sendes en navneliste og rundskrivet til dem. All-

kopi fletter så navnene inn på forsiden av skrivet og 

printer ut ca 400 eksemplarer. Deretter er det nest-

formannen sin tur til å hente skrivene hos Allkopi. 

Fylle ut skjema for posten og så gå på et postkontor 

med de. For hvert rundskriv så betaler vi rundt 2-

3000,- kr både hos Allkopi og Posten. Er det større 

eller i farger så øker prisen drastisk. 

Hadde vi hatt en ordning der vi kunne sende ut 

rundskrivene elektronisk til medlemmene så ville 

scenarioet blitt annerledes: Når skrivet var ferdig 

som pdf fil, ville layout ansvarlig enkelt og greit ha 

opprettet en epost melding som sendes til en grup-

pe som heter BVK som blindkopi, slik at ingen ser 

adressene, inkluderer vedlegg som er rundskrivet, 

og trykker på send. Kostnad kr 0,- og tidsbruk kraf-

tig redusert. 

Første må for å få til noe sånt vil altså første mål 

være å få tak i medlemmenes email adresser. I til-

legg til dette scenarioet så ser vi også store mulig-

heter i å få ut viktige meldinger angående turer, 

treff osv på en enkel og virkefull måte. Ref. i som-

mer måtte vi lage et ekstra rundskriv pga noen end-

ringer i tider osv. og så viste det seg at det ble enda 

en endring rett etter at det var sendt i trykk. Med et 

felles epost register ville det ha vært ordnet på noen 

få tastetrykk og kostet kr 0,- 

Så, vær så snill, send oss din epost adresse. Send 

den til rhhelgesen@gmail.com 

 

Sekretæren: «Rundskrivet» 

vil nå komme ut slik som det 

gjorde tidligere med kort info 

om møter som har vært og mø-

ter etc som skal avholdes kom-

mende måned. Har dere tips 

om temaer vi kan ha på med-

lemsmøtene så send dette til formann eller sekretæ-

ren slik at vi kan diskutere det på styremøtene og 

sjekke opp når dette kan passe inn. Er det noe dere 

vil vi skal informere om i Rundskrivet eller på 

BVKs hjemmeside (bvkn.no) så send noen ord. 

Sekretær: Sissel M Romslo  

Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no 
 

 

BVK utstillingen ”En Reise i Tid” i pro-

grammet ”Garasjen på Viasat 4 
Det er blitt informert til oss at innslaget fra vår ut-

stilling vil komme enten tirsdag 15. eller tirsdag 22. 

november. Tidspunktet er kl 22:00. Repriser er på 

lørdagene kl 20:30. Så får vi håpe det blir brukbart. 

 

Formannen har ordet 
Ref punktet over her. Jeg ”kvier” 

meg til å se dette. For jeg ble inter-

vjuet under utstillingen, og jeg pleier 

aldri å være tom for ord og tanker, 

men da de startet kamera og opptak 

ble hodet plutselig helt tomt. Bl.a. 

spurte de meg om min drømmebil og 

jeg kom ikke på noen!!!! Herre min 

hatt. Alle rundt meg vet jo at jeg har Tucker høyt 

oppe! Ja ja, så farlig er det vel ikke. Vi får håpe at 

det blir et bra innslag. 

Vi nærmer oss den mørkeste tiden på året og inne-

møtene regjerer. Det å finne program for disse er 

ofte noe av det vanskeligste et styre står overfor. Så 

hvis det er noen som har tips om foredragsholdere, 

temaer dere ønsker belyst osv. så ta gjerne kontakt 

med en i styret. Desember møtet er for så vidt en-

kelt, da vi kun koser oss med julebrød, varm sjoko-

lade og prater med hverandre. Dette bringer meg 

inn på å minne på om julebordet vårt. Meld deg på 

så fort du kan så komiteen får en oversikt over hvor 

mange vi blir. 

Den mørke tiden er også garasjetid og i år skal jeg 

også gjøre noen jobber. Ref. kommende medlems-

møte, så har jeg akkurat vært på nettet og bestilt 

noen nye deler til Thunderbirden. Har man en slik 

bil, så er man forholdsvis velsignet med enkel dele-

tilgang. Verre er det jo for de som har sjeldnere 

modeller, og typisk er gjerne at deletilgangen for 

europeiske biler er vanskeligere og det er dyrere. 

Håper vi kan få delt noen triks om dette på møtet. 

Nå er det ikke alt som er like enkelt for T-bird eiere 

heller. Jeg skal skifte seteryggen på passasjersetet, 

og da ble det å få tak i et brukt sete. Dyrt var det, 

og det blir å bygge opp igjen helt fra bunnen av, 

hvis det er noe igjen av det da etter en dypp i Strip-

all som jeg håper å få gjort hos Anton Drønen. Skal 

ta litt bilder og gjerne presentere som en artikkel en 

gang. 

Vi skal snart ha evalueringsmøte etter utstillingen, 

men vi har i alle fall, takket være Auto23, gått i 

overskudd økonomisk. Vi ses på medlemsmøtet. 

Lars Olav Lofthus 

Formann 
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