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Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
www.bvkn.no

Org.nr: 991 074 023

BVK rundskriv
Informasjon fra Bergen Veteranvogn Klubb. Oktober — 2011.
Neste medlemsmøte tirsdag 11.10.2011
kl.19:00 på BTM:
Kveldens tema omhandler motorer. Sivilingeniør
Lars Magne Nerheim, førsteamanuensis ved HIB
vil holde et meget interessant foredrag om motorer.
Han har arbeidet ved bilfabrikken til Porsche i
Stuttgart og med utvikling av dieselmotorer for lastebiler hos Daimler-Benz, før han begynte i Bergen
Diesel i 1980. Fra 1984 var han leder for selskapets
gassaktiviteter, blant annet lean-burn prosjektet
med basis i Otto-motorer (84-85), koksgass til
hydrogenprosjektet (87) og SPUNGgassmotorprosjektet (88-89).
Nerheim betraktes som (i samarbeid med Marintek)
hovedmannen bak tidligere Ulstein Bergen, nå
Rollce Royces, suksessfulle utvikling av lean-burn
gassmotoren.
Vi ser frem til en interessant kveld med et tema
som nok har interesse for de fleste BVK medlemmer så vær ute i god tid og parker bilene slik at det
blir plass til alle.

Drønen der vi som vanlig ble mottatt veldig hjertelig. De disket opp med vafler og kaffe, og Anton
holdt en kort innledning for de ca 40 personene
som var dukket opp.
Deretter informerte formann Lars Olav Lofthus om
saker og ting som skjer i klubben, og naturligvis
ble det en del om den forestående utstillingen.
Etter det holdt Jarle Herstad et lite innlegg om veteranbåt tur, dvs. med bil, til Austevoll. Han mente
også at man ikke trengte å tenke på utenlandsturer
når det er så mange flotte steder å reise til i vårt
Forrige medlemsmøte: Tur til Antons
eget land.
Kulturhistoriske senter.
Formannen hadde nevnt at det muligens vil bli sett
Tirsdag 14. september møtte faktisk bortimot 7
på en utenlandstur til neste år. Dette er ikke avklart
gammelbiler på Trengereid, men antakeligvis enda i styret ennå.
flere bruksbiler pga veldig dårlig værmelding. Nå Deretter ble det visning av en ”anno” film fra 1966.
ble det ikke så ille som meldt, så de med gammelbil Det var litt artig, for vi har som oftest sett de eldste.
vant det slaget. Turen gikk inn til Anton og Siri
Her var det en del fargefilm og ting vi ikke har sett
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Referat fra veteranbilutstillingen vår på
Auto 23 i Fyllingsdalen.23-25.09.2011:

før. Etter det fikk folk se seg om på senteret og praten gikk livlig før man vendte nesen hjemover etter
nok en hyggelig kveld hos Anton og Siri.

BTM arrangerer Markedsdag søndag
16.10.2011 fra kl.12:00-16:00: BTM har nå
fått godkjenning for å åpne museet for publikum.
De vil arrangere en markedsdag søndag 16.10.2011
fra kl.12.00-kl.16.00 og markere dette. Interesserte

Vi vil takke alle for en iherdig innsats disse dagene
for å at vi skulle få dette til. Det har vært en formidabel innsats i måneder før utstillingen og enda
mer de siste ukene, og alt gikk på skinner. Vi hadde
68 biler utstilt pluss en ekstra T-Ford og Auto 23
sine veteranbiler, og ca 1500 besøkende disse dagene. Totalinntekter var ca 139000,-kr. Kafeen tok
inn ca 15000,- kr og klubbstanden ca 8000,-kr. Vi
kunne nok tenkt oss flere besøkende men i konkurranse med mye annet som foregår i og rundt Bergen ser det ut til at det er dette vi kan forvente. Vi
kan være stolte av at vi klarte å gjennomføre en
flott utstilling og så får vi glede oss over det.
Artig var det også at vi hadde et flott innlegg i BA
og BT, og ikke minst i Finansavisens lørdagsbilag.
Og veldig hyggelig var det at Tellus Networks som
produserer Viasat 4 sitt TV program ”Garasjen”
sendte Asgeir Borgemoen med fotograf over ens
ærend for å filme fra utstillingen. Dette kommer
som et innslag i ett av programmene i høst. Det går
på Viasat 4 tirsdager kl 22:00 med reprise lørdager
kl 20:30. Asgeir storkoste seg og var akkurat så
morsom og hyggelig i virkeligheten som det ser ut
som på TV’en.
Det var også folk fra Stavanger, Haugesund og
Oslo (BilKlassikeren).
Her følger noen smakebiter av bilder tatt av Mads
Erbe Thomassen (når web redaktøren får hodet
over vannet, så kommer det mye bilder på nettet.
Det ligger noen youtube klipp der alt).

Fra en tidligere aktivitetsdag ved BTM.

som vil ha salgsbod må melde seg til BTM ved
John Grutle tlf. 95078360. Vi oppfordrer BVK
medlemmer til å være med på dugnad lørdag
den 08.10.2011 fra kl.11.00 og utover for å gjøre
BTM presentabelt til åpningen. På markedsdagen
er BVKere velkommen med gammelbil og stille
bilene opp utenfor museet. Dette er noe vi har jobbet for lenge at aktiviteten i og rundt BTM skal
komme i gang så vi håper mange tar utfordringen
både med dugnad og stiller på åpningsdagen og
skaper aktivitet, liv og røre på BTM denne søndagen. BVK vil være representert med egen stand, der
vi bl.a. vil selge av våre overskytende utstillingskataloger.

Fra VIP åpningen fredag kveld: Fra v: Morten Fredriksen
Daglig leder Auto 23, Johan Riisøen Styreformann Auto
23, og Lars Olav Lofthus Formann BVK
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Styret i BVK for perioden mars 2011—
mars 2012
Formann:
Lars Olav Lofthus
Mob: 47611283
laoll@online.no
Asgeir digget Riley’en

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

Richard Riims Buick 1937

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

Geir Philips sitt ”smykke”: Fantastisk restaurert 1966 Jaguar Etype. Utført av eieren selv!

bente-elin.sorheim@telenor.com

Kjell Rød
Mob: 90554592
kjellroed@hotmail.com

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
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BVK-Julebord 2011 på Kommandantbo- BVK medlemmer innom her hver tirsdag. Er det
noe dere vil annonsere i Rundskrivet så send en
ligen på Gravdal er lørdag 17.12.2011:
Dato for BVKs julebord på Kommandantboligen er
lørdag 17.12.2011 og de som har tenkt å vere med
på dette arrangementet oppfordres til å melde sin
interesse til Bente E Sørheim eller Kjell Rød som
er i Julebordskomiteen. Prisen blir omtrent som i
2010 og samme opplegg men vi kommer med mer
info i November Rundskrivet.
Kontaktinfo:
Bente Sørheim: tlf: 95780820
E-post: bente-elin.sorheim@telenor.com
Kjell Rød: tlf. 90554592
E-post: kjellroed@hotmail.com

Nye medlemmer: På utstillingen vår fikk
klubbstanden mange besøkende og 11 stykker vil
være med oss videre som medlemmer. Dette er veldig kjekt for BVK og flere av disse er forholdsvis
unge. BVK har gleden av å ønske Kjell Toklum,
Bjørn Espeland, Ørjan Flostrand Nilssen, Lars
Bjørkhaug, Helge Øvrebø, Atle E Adolfsen, Terje
Øksnes, Thor Erik Blytt, Kjell Kvalvik, Robertas
Matulevicius og Kristoffer Audestad som medlem i
klubben. Delta på arrangement og møt opp på
«Lygarrommet» og medlemsmøter og bli kjent med
medlemmene. Følg med på BVKs hjemmeside
bvkn.no.

Mail-addresser på BVK medlemmer:
BVKs styre har startet et stort arbeid med å registrere medlemmenes mail- adresser for å kunne sende ut kjapp info etc til medlemmene.
Hvis du vil dele din e-mail adresse med oss så sender du den til Rolf Harald Helgesen på
rhhelgesen@gmail.com

Sekretæren: Kalenderen viser
oktober men temperaturer på over
20 grader sier at endelig har sommeren kommet. Man kan virkelig
lure. En lang gammelbil -sesong
er på hell men fortvil ikke for nå
starter medlemsmøtene opp på BTM med interessante forelesere som vil holde oss engasjerte i mørke høstkvelder. Vi er også i gang med å planlegge
julebordet til BVK som alltid er kjekt og sosialt å
vere med på . Dere bør også legge turen innom på
BTM og «Lygarrommet» på tirsdagskveldene mellom kl.19.00 og 21.00.Her kan dere prate rundt
bordet om hva som helst og diskutere evt problemer med gammelbilen. Det er mellom 12 og 20

mail. Vi har plass til litt info etc selv om vi har
krympet inn sidene.
Sekretær: Sissel M Romslo
Ytre Bruvik
5285 Bruvik
Mob.99101262 -95916829
E-mail; simaro@online.no

Formann har ordet:
Så var utstillingen over! Ca ett års
planlegging med møter og jobbing
blir unnagjort i løpet av noen hektiske dager. Det er gøy, både med
planleggingen og gjennomføringen, men jeg må innrømme at jeg
var ganske så tung i kroppen og
hodet da jeg dro hjem i 22-tiden
søndag kveld. Jeg gjorde meg noen tanker der og
da, som er bare mine, helt personlige. Komiteen
skal ha en evaluering senere, så dette er ikke offisielle tanker. Jeg tenkte: ”Kanskje har vi for store
forventninger til andre folks interesse for det vi driver med?” Og enda viktigere: ”Krever vi for mye
av oss selv som medlemmer når vi gjør slike store
løft som dette?” Det var der og da veldig lett å bli
litt skuffet over at besøkstallene faktisk var lavere i
år enn i 2009, men når man får det litt på avstand,
så må man jo bare si at det var en fantastisk utstilling og en fantastisk innsats av alle involverte. Jeg
vil gjerne få trekke frem de tre damene som steppet
inn som kaféansvarlige da Kjartan Meyer måtte
trekke seg av helsemessige årsaker. For en innsats!
Takk til Siren, Aarid og Frida! Og til alle andre tusen takk for å gjøre dette til virkelighet!
Vi er inne i høsten, og innemøtene begynner. Tror
neste møte blir meget interessant for alle motor nerder.
Videre så nærmer vinteren seg og da dukker
julebordet opp. Det er mulig å melde sin
interesse allerede.
En annen sak er en eventuell utenlandstur til neste
år. Eller skal vi heller lage en innenlandstur? Vi vil
gjerne høre fra dere medlemmer om hva dere mener. Og vi vil svært gjerne høre fra noen som evnt.
har ideer eller kunne tenke seg å være med i en
reisekomite. Kontakt noen i styret i så fall. Til slutt:
Kjør forsiktig og ikke gjør som meg som kolliderte
mandag morgen…….
Lars Olav Lofthus
Formann
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