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Org.nr: 991 074 023

BVK rundskriv
Informasjon fra Bergen Veteranvogn Klubb. September — 2011.
Neste medlemsmøte tirsdag 13.09.2011:
Vi tar en tur til Antons Kulturhistoriske
senter på Frøland i Samnanger.

Vi møtes på Trengereid og kjører derfra kl.18:00.
Det er alltid kjekt å stikke innom Siri og Anton
Drønen og kikke på bilene og utstillingene der. Da
får vi en liten kjøretur og god tid til mimring og
den gode praten. Det kan bli litt mørkt på
hjemturen så sjekk at dere har gode kjørelys.

Referat fra Vestlandstreffet 13.08.2011.
Lørdag 13.08 fra kl 09.00 kom de ca 70 påmeldte
bilene til Vestlandstreffet 2011 sigende inn på
startområdet ved Espeland leir.

Det ble en strålende dag og bilene skinte om kapp
med solen for å sette glans over dagen.
Løpskomiteen ved Geir Thunestvedt, Sigve Carlsen
og Eirik A Rundhovde var på plass med
startnummer og kjørebeskrivelser og alt lovet bra
for et vellykket arrangement. BT og Bygdanytt
fotograferte i startområdet og det kom en fyldig
reportasje i avisene fra løpet.
Eric A Rundhovde presenterte bilene og passasjerer
i det man kjørte ut fra Espeland leir fra kl.10.30.
Turen gikk via gamleveien gjennom Arna til
Garnes Stasjon der det var fotografering. Videre til
Romslo for å komme ned på motorveien og få
avkjørselen til Osterøybroen så enkel som mulig.
Osterøy viste seg fra sin vakreste side denne
lørdagen og mange ble nok overrasket over de
enorme avstandene. Men det er jo nordeuropas
største innlandsøy! De med de eldste bilene fikk
nok trimmet armmusklene på de svingete veiene

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023

2

langs fjorden men det var nå slik det var da mange
av bilene ble til. Folk hadde stilt seg langs veien og
vinket og mange hadde møtt opp på Knausatun på
Bruvik der det var lunsjservering. Her kunne folk
studere bilene i ro og fred mens sjåfører og
passasjerer slappet av med deilig betasuppe og
kaffe og kaker.
Turen gikk videre oppover fjellsiden med nydelig
utsikt ut Sørfjorden, over Bruvikdalen, så inn på en
gruset skogsvei over Njåstad, Låstad, Fitje og ned
til Lonevåg.

medlem Jarle Skauge!
Det var ingen konkurranser lagt inn i løpet men en
kvinnelig jury bestående av konene til
arrangementskomiteen hadde valgt seg ut en bil
med matchende fører og passasjerer. En VW med 4
ungdommer fra Haugalandet vant og de fikk en
picknickurv med tilbehør som premie.
Selve hovedpremien vr blitt regnet ut etter et
Her gikk ruten videre til Hauge der det ble parkert sinnrikt system der man slo sammen alle tidene de
på industriområdet ved Asvo. Veteranbusser gikk i enkelte deltakerne hadde brukt, og delte så på antall
rute til Ola Borges garasjer der man kunne kose seg deltakere. Herav fant man idealtiden. Her vant
Torstein Haukeland fra BVK. Også han fikk en
og studere bilene og høre et intr foredrag om den
spe begynnelse i bilens historie. Ola Borge selv var picknickurv.
forhindret pga sykdom men kona Brita, sønnen
Alvar og en god hjelper Einar loste oss igjennom
historien og samlingen etter Olas ønske.

Etter en koselig stund på Hauge kjørte vi videre til
Valestrand og tok ferja «Ole Bull» over til
Breistein og kjørte ut til Alver Hotell i Alvermarka
og parkerte bilene og roet ned i solen etter løpet.
En av vossingene, Rolf Jersin, hengte seg på en
lokalkjent Bergenser som var med i løpet og tenkte
at han vet nok veien til Alver, men han skulle
uheldigvis innom hytten sin en tur før han kjørte til
hotellet. Historien endte godt for hyttemannen ba
vossingen på kaffe på terrassen og begge nådde
middagen. Det viste seg at Bergenseren var vårt

Folk koste seg i salongene utover kvelden og
praten gikk livlig til langt uti de små timer.
Nok et vellykket Vestlandstreff ebbet ut og alt
klaffet med været.
Stor takk til alle som bidro til at dette gikk så fint
og en ekstra stor takk til familien Borge som åpnet
bilsamlingen sin og tok så vel imot oss denne
lørdagen.
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31. august 2011: Ola Borge er død!
Vårt kjære æresmedlem, bilsamler, entusiast og hedersmann Ola Borge (82)
måtte gi tapt etter en tids kamp mot sykdom. De som var på
Vestlandstreffet i år merket jo at Ola ikke var tilstede under omvisningene.
Dette pga at han var innlagt på sykehus. Richard Riim og undertegnede fikk
ta del i noen av de siste bilentusiasttimene hans tidligere i sommer da vi var
der for å ta bilder av noen biler til utstillingen. Husker godt han sa på
spørsmål om Vestlandstreffet: "Jeg er Vestlandstreffet, jeg i år"! Og så lo
han godt! Slik husker vi ham! Stort engasjement og godt humør!
Og vi har jo alle hørt hans gode historier om da han begynte å samle på
biler og alle motforestillingen han fikk. Men ettertiden har jo vist at han
visste hva han gjorde!
En stor mann er gått bort og
vi kommer alle til å savne
ham!
Vi lyser fred over Ola
Borges minne og sender
våre varmeste tanker til
Brita, Alvar og resten av
familien.
Ola blir gravlagt fra
Gjerstad kirke 9. sept. kl
12:30
Lars Olav Lofthus
Formann

Vårt siste møte med Ola Borge sommeren 2011.

Nasjonal Motordag 12. juni 2011.
BVK Rebusløp m/regi av Thor Stigen og medhjelpere.
Søndag 12. juni var det 15 biler som stilte
opp til feiring av Nasjonal Motordag i
form av et rebusløp med en avsluttende
markering på Festplassen i Bergen
sentrum.
BVK medlem Thor Stigen kom med
forslag om et rebusløp allerede i fjor, og vi
lurte på å arrangere det i fjor høst. Men
høsten ble kort og vinteren kom fort, så vi
fant ut at det kunne være fint å kombinere
det med Nasjonal Motordag. Mye kjekkere
å kjøre rundt i distriktet vårt enn å bare stå
i ro et sted.
Så, Thor satte i gang og laget rebuser,
kopierte opp kjøpte inn premier, helt uten hjelp fra noen i styret. Vi spurte gang på gang:
”Trenger du noe hjelp av oss”? ”Nei, jeg har full kontroll”, svarte alltid Thor, og det viste
seg at det hadde han. Det eneste han fikk av oss var penger til å kjøpe inn premier for og
andre utgifter, eller, refundert er vel riktig å si.
Vi møtte opp på den store plassen foran Friele på Midtun, og må vel kunne si at litt skuffet
var både vi og Thor over at det ikke var mer enn 15 biler. Været var fint, OK, la gå, det var
Pinse, men dette var jo et kjempeflott familie arrangement, så de som ikke var bortreist,
kan i alle fall angre. Alle bilene var i tillegg pyntet med norske flagg, siden det var
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Nasjonal Motordag.
Thor holdt en liten appell fra planet på sin Toyota lastebil
(den mannen kunne ha blitt torgselger når som helst), og
forklarte litt om løpet, regler og viste premien for vinneren.
Løpet besto av et ark med rebuser som angav hvor man skulle
kjøre. På hvert sted måtte man løse en oppgave, som for
eksempel ”Hva står på venstre og høyre side av
inngangsdøren”? Vi skulle også plukke med oss en stein på 2
kg, en gul blomst og en pinne på 80 cm. I tillegg var det et
spørsmåls ark som skulle besvares underveis. I siste instans,
hvis man ikke klarte rebusene, eller i alle fall den siste så var
det en liten konvolutt hvor svaret på mål stod.
Etter et par timer var de fleste kommet i mål og syntes dette
hadde vært utrolig gøy. Mål var Kilden senter på Nordås. Der
nøt vi medbrakt niste mens Thor og medhjelperne regnet ut
hvem som vant. Vinneren ble Calle med kompis og to gutter.
De hadde klart det aller meste. De fikk da premien som var et
lite sammenleggbart bord i tre, piknikkurv, duk, to flasker vin
og to glass samt noen store sjokolader.

biler etc. Vi tok en kjøretur med veteranbussene som kjørte i
rute mellom kaiområdet og parkeringsplassen ved skolen. Det
var skikkelig gøy og dagen gikk som en røyk.

Sekretæren: Da er vi tilbake til
hverdagen og «Stabbesteinen» er lagt ned
for en stund men Rundskrivet med info til
medlemmene vil komme som vanlig en
gang pr mnd. Jeg håper alle har hatt en fin
sommer og kost seg med gode venner,
familie og en tur med gammelbilen. Trass
en dårlig sommer værmessig så har det vert bra stunder
innimellom. Det var bare å hive seg rundt og nyte øyeblikket.
For min del var nok Vestlandstreffet rundt på min vakre
Osterøy sommerens høydepunkt. Det været. De veiene og alle
som stilte opp langs ruten og på Knausatun og Hauge.
Kjempebra!
Sekretær: Sissel M Romslo
Ytre Bruvik
5285 Bruvik
Mob.99101262 -95916829

Formannen har ordet
Etter dette kjørte vi ned til Festplassen, som vi hadde booket
fra kl 14 – 17. Og jeg sa det da vi rullet inn og så ansiktene på
både lokale og turister: ”Nå fikk Bergen akkurat en
turistattraksjon til”! Både BA og TV2 var tilstede, og etter
hvert kom det til noen biler som ikke hadde vært med på
rebusløpet. Vi fikk også jevnlig besøk av Bergen Amcar
Klubb som også hadde rebusløp. De hadde avtalt med oss at
de kunne ha Festplassen som en post i løpet sitt. Det var
ganske artig at de to klubbene kunne møtes slik!
Til slutt vil styret i BVK få takke Thor Stigen med hjelpere
for et fantastisk flott utført arrangement. Håper virkelig at vi
kan gjenta dette til neste år også. Og Thor! Du skal ved en
passende anledning få en påskjønnelse av klubben!

Sommeren er over og høsten er
begynt og det med den triste nyheten
om Ola Borges bortgang. Som
formann i BVK vil jeg selvsagt delta
i begravelsen. Vi kommer tilbake
med mer om Ola Borge enten i et
senere rundskriv, eller i
Stabbesteinen, hvis den dukker opp som et blad. Pr. dato har
vi valgt å la den hvile til vi er forbi utstillingen. Utstillingen
ja, husk at vi trenger vakter: Vi trenger bl.a. flere til å selge
billetter på Auto 23. Send en mail til
sigve.carlsen@hotmail.com eller ring ham på tlf 95776353.
Gratis adgang for dem som tar en vakt!
Og....VIKTIG! Dette er en av de største arrangementene vi
Tysnesfest 2011: Lørdag den 10 Juli var BVK invitert har, så kjære medlem: Vi trenger deg!
Vi kan også opplyse om at komiteen har bestemt at alle som
til å være med og sette sin glans over Tysnesfest 2011.
10 BVK biler med passasjerer møttes på Halhjem og tok ferje gjør en innsats under utstillingen går gratis inn begge dager,
derfra til Våge kl.08.50. Det er 5 år siden dette arrangementet og det gjelder også medlemmets nærmeste familie.
Medlemmer som ikke gjør en innsats, betaler halv pris, også
startet opp og BVK medlemmer har vært med de siste årene
for nærmeste familie.
takket være BVK medlem Carl August Harbitz-Rasmussen
Utstillingen er jo det viktigste nå, og vi begynner rigging
sitt engasjement. De har et allsidig program og flere kjente
torsdag 22. september. VIP åpning, også for oss, fredag 23.,
grupper og enkeltartister er på programmet. Lørdag var det
Stella Mwangi. Vi fikk parkere nede på kaia ved MS Sjøkurs, og regulær åpning lørdag 24 og søndag 25.
Før det, velkommen til høsten første møte, hos Antons
tidligere hurtigrute Ragnvald Jarl fra 1956.
Kulturhistoriske senter.
Vi rigget oss til med stoler og bord og praten gikk livlig
mellom interesserte Tysnesborgere og BVK medlemmer om Hilsen Lars Olav Lofthus, formann.
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