Bergen Veteranvogn—Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
http://bvk.lmk.no

Stabbesteinen
Organ for Bergen Veteranvogn—Klubb. Nr. 4 — 2008
Neste Medlemsmøte tirsdag 08.04.08 kl bilder av lastebiler på norske skilter og påmalt
norske firmanavn.
19.00 på BTM .
Det er godt at noen bryr seg med å dokumentere
historien i ord og bilder slik at våre
etterkommere kan få et innblikk i utviklingen og
kanskje få interesse av å føre arbeidet videre. Vi
ser frem til en medlemskveld der nyttekjøretøy
kommer i fokus. Det er bevart mange av disse
staselige vognene og Asbjørn Rolseth har
sikkert mye han kan lære oss om.

BVK har invitert Asbjørn Rolseth til dette
medlemsmøtet. Han har skrevet flere bøker som
vi har hatt glede av.
Han vil på
medlemsmøtet
lanserer sin nye
bok som kom ut i
2007.
Norsk
lastebilleksikon
omhandler
lastebiler som har
vært i drift i Norge
fra 1900 til 1940.
Boken utgis i A4
format og er full av
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- Formann: Roald Stig Jørgensen. Ny. Valgt for
1 år.
- Styremedlem Arild M Nilssen. Ikke på valg.
- Styremedlem: Kjell Røen. Valgt for 1 år. (pga.
Det møtte 55 medlemmer på
aut. opprykk etter Tore Lystrup i 2007).
Generalforsamlingen.
- Styremedlem: Sissel M Romslo. Gjenvalgt for
2 år.
Sak 1) Åpning. Formann Lars Olav Lofthus
ønsket velkommen til BVKs Generalforsamling. - Styremedlem Herman Brandt. Opprykk. Valgt
for 2 år.
Det var ingen merknader til innkalling og
- Styremedlem Arne Lærum. Opprykk. Valgt for
sakliste.
2 år
- 1. Varamedlem: Levi Vatle. Ny. Valgt for 1 år.
Sak 2) Valg av dirigent. Forslag på Lars Olav
Lofthus som dirigent. Ingen motforslag. Han ble - 2. Varamedlem: Truls Evensen. Ny. Valgt for
1 år.
valgt.
- 3. Varamedlem: Bente E Sørheim. Ny. Valgt
for 1 år.
Sak 3) Valg av referent. Forslag på Sissel M.
Romslo som referent. Ingen motforslag. Hun ble - Revisor: Kjetil Sletten. Valgt for 1 år
valgt.
- Valgkomite for 2009: Eric A Rundhovde, Lars
Olav Lofthus og Ymer Sletten
Sak 4) Årsmelding 2007. Årsmeldingen var
sendt ut i mars nr av ”Stabbesteinen”.
Merknad fra Richard Riim at man burde
konsekvent kalle årsmeldingen for
årsberetning. Vedtak: Tas til etterretning.
Ellers ingen merknader. Årsberetning for
2007 er godkjent.

Referat fra BVKs Generalforsamling
tirsdag 11.03.03 kl.19.00 på BTM:

Sak 5) Regnskap 2007. Kasserer Kjetil
Sletten gjennomgikk regnskapen post for
post. Merknad ang utgifter til kjøreoppdrag.
Kasserer redegjorde for dette. Vedtak:
BVKs regnskap for 2007 er godkjent.
Sak 6) BVK kontingent 2008. Styret i BVK
foreslår å øke medlemskontingenten til kr. Avtroppende styremedlemmer: F.v.: Nestformann Gunnar
Bjelke, formann Lars Olav Lofthus og kasserer Kjetil Sletten
350.- pr år. Formann redegjorde for at pga
økte kostnader til trykking og utsendelse av
medlemsbladet i fornyet og forbedret utgave,
Valgkomiteens leder Ymer Sletten takket de
samt økning i LMK kontingent fra kr. 10,- pr.
som gikk ut av styret for god innsats og
medlem til kr. 20,- ser vi oss nødt til å øke
overrekkte de hver sin blomsterbukett. Det ble
medlemskontingenten med kr 50.-pr medlem pr litt klabb og babb og noen ble glemt i farten men
år. Ingen merknader. Vedtak: BVKs
de prøvde å rette det opp etter hvert.
medlemskontingent er kr.350.- pr år pr medlem
for 2008.
Avtroppende revisor Johnny Sætre fikk også
hederlig omtale og blomst etter lang og tro
Sak 7) Valg. Leder for valgkomiteen Ymer
tjeneste selv om han er allergisk mot blomstrer.
Sletten redegjorde for valgkomiteens innstilling.
De la frem sine forslag og de ble klappet inn
Formann Lars Olav Lofthus takket for det gode
etter hvert.
samarbeidet i de årene han hadde vært formann
og ønsket det nye styret lykke til med det videre
BVKs styre for 2008 er:
arbeidet.
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overnattingsmuligheter i nærområdet. BVK har
fått invitasjon til Hardanger helgen etterpå også
men det får det nye styret vurdere.
Invitasjon til Vossa Rudl’n kommer i neste nr av
Stabbesteinen (dvs. dette nr) men det ligger
påmelding på nettet.
Lars Olav Lofthus refererte fra LMKs
Generalforsamling. Han ba medlemmene
henvende seg til LMK og ikke Tennant ang.
forsikring. Der er raskere behandling og LMK
får 10 % av premien. LMK besluttet å øke
medlemskontingenten til kr.20.- pr medlem.
De har jobbet iherdig i forhold til det å ta med
seg bilen på utenlandsturer og dette er nå i
orden. Unge jurister i vegdirektoratet er
overivrige i tjenesten angående godkjenning av
gamle biler. Dette medfører for eksempel at en
gammel motorsykkel som er original uten lykt
blir pålagt å montere lykt i dag.
Han oppfordret medlemmene til å legge igjen
noen slanter for serveringen og at de måtte
fornye seg med klubbrekvisita.
Deretter gav han ordet til den nye formann
Roald Stig Jørgensen. Han var 23 år da han ble
valgt inn i styret som formann første gang i
1970. Han takket for ny tillit og ba medlemmene
ta kontakt ang ønsker og ideer til arrangement
etc for BVK.
Så var det endelig klart for Kjartan Rødland.
Han takket for invitasjonen og åpnet med at han
gruet seg litt til å komme her på medlemsmøtet.
En tidligere BT kollega hadde vært og vist
bilder av kollisjoner på et tidligere

Kommentar fra Valgkomite i Bergen
Veteranvogn - Klubb
Den forrige valgkomiteens saksbehandling før
BVK’s årsmøte var beklageligvis ikke god nok
på alle punkter. Valgkomitéens oppgave er blant
annet å prøve ut nye fremtidige kandidater til
styret. Dette skjer i praksis ved at man velges
inn som varamedlem. Richard Riim ble tidlig i
valgkomiteens arbeide forespurt om å ta
gjenvalg som varamedlem og sa seg villig til
dette. Etter hvert hadde komitéen flere
kandidater enn ledige plasser til
varamedlemsverv. Da det ikke hersker noen tvil
om Richards evner verken som styreleder eller medlem og at komitéen skal prøve å finne
fremtidige nye kandidater til styret, innstilte
komiteen på de tre varamedlemmene som ble
valgt av årsmøtet. Richard ble dessverre ikke
varslet om at han ikke var innstilt, og dette er en
klar feil som komitéen beklager sterkt. Særlig
ille ble det når han i tillegg av komiteens
formann ble uteglemt ved takksigelser og
blomster. (Det manglet for øvrig også blomster
til en til av de avtroppende tillitsmenn).
Den nye valgkomitéen ønsker å forsikre seg om
at slike situasjoner ikke skal gjenta seg og har
derfor besluttet følgende for komitéens
saksbehandling:
”Valgkomitéens kandidater skal
bekjentgjøres senest i siste
rundskriv før det ordinære
årsmøtet.
Alle kandidater som har sagt seg
villig, men som komitéen ikke
innstiller, skal varsles om dette i
rimelig tid før årsmøtet”.
Bergen den 27. Mars 2008,
Valgkomitéen.

Referat fra forrige medlemsmøte:
Tirsdag 11.03.03 kl 19.20 rett etter BVK`s
Generalforsamling på BTM var det
medlemsmøte i BVK. Avtroppende formann
Lars Olav Lofthus informerte om
Vestlandstreffet 2008. Påmeldingen og
opplegget for treffet. Jarle Herstad orienterte om
turen til Hardanger og Sandven Hotell som nå er
fullbooket men det er flere
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var gode nok. De visste at bilen var oppfunnet
men de likte det ikke.
Medlemmene storkoste seg og det var til tider så
stille i salen at man kunne høre en knappenål
falle.
Det er ikke mange forelesere som klarer å
temme en forsamling som BVK medlemmene
men Kjartan Rødland hadde ordet i sin makt og
klarte på en morsom og inspirerende måte å
holde forsamlingen i sjakk.
Han avsluttet med at han var godt opp i årene og
var ikke redd for å dø, men han kommer til å
ergre livet av seg over alt han går glipp av og
ikke får oppleve.

medlemsmøte i BVK og han hadde fortalt at det
var en meget oppegående forsamling som visste
mer om bilene han viste bilder av enn han selv.
Han følte det som å hoppe etter Wircola for han
hadde ingen bilder. De måtte vi lage selv. Han
ville føre oss tilbake i tiden til den gangen det
var få biler, dårlige veier og glansdager for
”Grindaguten” på Bolstadøyri. Han fortalte
levende og engasjerende om flere selvopplevde
artige episoder. Som den gang han holdt en tale
på skolen i bygden. Han fortale livlig om
hvordan det var før i tiden, om lastebilen på 750
kg med V8 motor. Da var det en liten gutt som
spurte om bilen virkelig hadde V8 motor. Da ble
han i stuss og måtte hjem å sjekke i
”Handelslagsboka” og der sto det. Han lurte på
om han husket feil.
Det var problem med å få lege til bygden for den
var veiløs men det er enda verre nå for tiden
mente han. Nå er legene så faste at man må
holde på sjukdommen i 3 uker før man slipper
til.
Veiene var så elendige i starten at ingen tok
sjansen på å kjøre i edru tilstand og når
lensmann hadde reist hjem til Voss med toget
var bygden lovløs.
Han husket godt vinteren 1947. Da var isen så
sikker at man kunne kjøre sammenhengende fra
Voss til Bergen. Andre artige episoder var da 9
toget kolliderte på Bolstad stasjon. Etter det satt
ungene fjetret og fulgte med og håpet at det
skulle skje igjen.
De hadde bare 2 biler på Bolstad. Den ene kalte
de ”Vårfloen”. Alt som er igjen av den er et
gummihjul. De brukte syntetisk bensin under
krigen og den luktet så forferdelig at lukten satt
igjen i dagevis.
Det var så mange grinder før, så for at bussene
skulle klare å holde ruten fant de opp
”barnearbeidet”. ”Grindaguten” måtte lære seg å
hoppe av og på stigbrettet i fart.
Da de ble pålagt å innføre kroppsøving i skolen i
Lindås sa de nei. De mente ungene hadde nok
trim.
Da Fyksesund broen, Nordens lengste hengebru
ble åpnet måtte Kronprins Olav ta toget til
Trengereid og humpe frem til broen i bil på
dårlige veier. Hvem trodde da at det skulle gå 20
år før en like stor bro ble åpnet. Det tok 2 år å
bygge broen, og det er nå 65 år siden og den har
enda ikke blitt utvidet.
Det tok 100 år fra Irgens bygde bilen til veiene

Lars Olav Lofthus overrakte ham en BVK
paraply og et BVK krus og takket for et
engasjerende foredrag.
KONSTITUERING AV STYRET I BVK
Dette ble gjort på første styremøte 26. mars
2008.
Formann: Roald Stig Jørgensen
Nestformann: Herman Brandt
Kasserer: Kjell Røen
Sekretær: Sissel M. Romslo
Styremedlem: Arild M. Nilssen
Styremedlem: Arne Lærum
Varamedlem: Levi Vatle
Varamedlem: Bente Sørheim
Varamedlem: Truls Evensen
Pga. den litt uheldige situasjonen rundt Richard
Riim under valget besluttet det nye styret
følgende, etter også å ha konferert med Richard
Riim:
Richard Riim stiller på
styremøter i BVK under
tittelen LMK/MKiB kontakt.
Dette fordi styret ønsker å
kunne ha nær kontakt med
Richard og involvere ham i hva
som skjer i klubben sett i lys av
alle de løpende saker han er
involvert i på klubbens vegne. Et enstemmig
styre gikk inn for denne ordningen.
Videre vil avtroppet formann Lars Olav Lofthus
fortsette med layout på ”Stabbesteinen” samt ha
ansvaret for klubbens web sider.
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Invitasjon til VossaRudl’n 2008 Fredag 6. - sundag 8. juni
Løpskomiteen har den gleda å invitera dykkar klubbmedlemer til å delta i VossaRudl’n 2008.
Tema for denne VossaRudl’n er markering av 50 års jubileet for åpninga av vegsamband mellom Voss og Dale via fjellovergangen på
Hamlagrø. Dei fyrste pionerane som kryssa denne fjellovergangen med bil var Nils og Johannes Lie med ein Opel Super Six 1936
Løpet går av stabelen laurdag 7. juni med start kl. 11:00, oppstilling kl. 08:30.
Som før har me startområdet framfor Fleischer’s hotell ved Vangsvatnet.

Frå startområdet går løpet mot Dale, mest mogleg på gamal veg, langs E16. Lunsjstopp på Dale.
Deretter går vegen over Hamlagrø, så langs sørsida av Vangsvatnet med mål på HMV
Servicestasjon.
Køyretøy til og med 1978 kan delta, men komiteen ynskjer å avgrensa antal nyare køyretøy. Maksimalt antal deltakande køyretøy er
120. Denne gongen som sist, fyrst til mylna får fyrst mala.

Fyll ut vedlagde påmeldingsskjema og send innan 1. mai 2008.
Startkontingenten er på kr 350. Det er ynskjeleg at dette vert førehandsbetalt på giroar utsendt av oss, samtidig med
deltakarstadfesting.
I år har me Park Hotell Vossevangen som base.

Overnatting
Fredag til sundag
Born

Kr. 575.- per pers. per døgn i dobbelt rom inkl. frokost
Kr. 825.- per pers. per døgn i enkelt rom inkl. frokost
0 – 5 år gratis i foreldre sitt rom
5 – 15 år ½ pris.

VossaRudl’n har tinga Voss si nye storstove ,Vossasalen, Park Hotel Vossevangen, med bordkapasitet inntil 500 personar . Me kan
såleis garantera at alle deltakarane får sitja samla i spisesal og delta i felles festprogram.
Festmiddag i Vossasalen laurdag 7. juni:
kr. 475.- pr.pers.
Rom bestiller de sjølve på Park Hotel Vossevangen, tlf 5653 1000 eller e-post booking@parkvoss.no

OBS – Ved bestilling, opplys at du er deltakar i VossaRudl’n 2008
Sundag 8. juni
Inviterer løpskomiteen til tur med Hangursbana. Ein ekslusiv tur med Dinglo og Danglo - svevebane, einaste operative i sitt slag på
Vestlandet, med 550 meter høgdeforskjel med panoramautsikt over Vossevangen.
Lunsj på Hangursrestauranten. Pris per person 120,- som inkluderer:
Program:

Kåseri / foredrag av tidlegare redaktør i Bergens Tidende Kjartan Rødland med meir.
Aktivitet Fredag 6. juni ettermiddag/kveld er ikkje bestemt, evt info om dette i programmet.
Trykt program vert sendt ut like etter påske til klubbar og påmelde.

Velkomne til vakre Voss
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Pga feil i både tekst og påmelding mht hotell reservasjon i forrige utgave av Stabbesteinen, så trykker vi begge deler
på nytt denne gangen.

Bergen Veteranvogn – Klubb inviterer til Vestlandstreffet 2008!
Alle veterankjøretøy er hjertelig velkommen til Bergen/Os 9. august.
PÅMELDINGSFRIST 14. MAI
Påmelding: Se eget skjema vedlagt og på http://bvk.lmk.no
STARTKONTINGENT: kr. 300,- pr. kjøretøy. Inkluderer lunsj for 2 personer.
Ekstra lunsj: kr. 50,- pr. voksen og kr. 30,- pr. barn under 12 år. OBS! Ekstra lunsjbilletter må kjøpes før start.
Fredag 8. august:
De som ønsker det kan denne ettermiddagen/kvelden samles på SOLSTRAND HOTEL rett utenfor Os. Det blir
ikke noe offisielt program denne kvelden, men det er sikkert hyggelig å møtes i fine omgivelser for å slå av en
prat med andre gammelbil interesserte. Ved å bo her denne natten, er man også strategisk gunstig plassert i
forhold til starten på løpet neste dag samt løpsfesten.
Pris for rom fra kr 940,- pr. person pr. døgn i dobbelt værelse og kr. 1.290,- for enkeltrom. Dette inkluderer
frokost. Diverse oppgraderinger mulig. Her finnes også svømmebasseng, utendørs boblebad m.m., samt SPA
anlegg for de som måtte ønske det. Det er også her vi skal være på lørdagen for løpsfesten, se lenger ned i
invitasjonen.
Hotellreservasjon gjøres på påmeldingsskjema.
Lørdag 9. august:
Løpet starter med oppstilling av bilene i hovedgaten i Os sentrum fra kl. 09:00. Starten på selve løpet vil
begynne kl. 11:00. Full løpsbeskrivelse med kart, og startnummer vil bli delt ut i deltakermapper. Sørg for å
være på plass i god tid før selve løpet starter slik at programmet kan gå sin gang fortløpende. Løps-sekretæriatet
vil være på plass fra kl. 09:00.
Det blir servert lunsj underveis. Alt dette blir opplyst i løpsbeskrivelsen.
Løpet vil foregå i Os, Samnanger og Fusa og etter en kort men vakker ferjetur er det innkomst på Solstrand
Hotell hvor også løpsfesten vil være om kvelden. OBS! Husk penger til ferjebilletten!
Etter at alle bil-aktiviteter er over, kan man slappe av på hotellet eller hvor man nå måtte ønske det for å lade opp
til løpsfesten.
Det er gjort foreløpig reservasjon av rom for oss på SOLSTRAND HOTEL.
Hotellreservasjon gjøres på påmeldingsskjema.
Pris for rom kr. 1.320,- pr. person i dobbeltrom, eller kr. 1.670,- pr. person i enkeltrom. OBS! Inkluderer
løpsfest og frokost! For de som ikke skal bo på hotellet så koster løpsfesten kr. 500,- pr. person og betales til
hotellet. Planlagt tidspunkt for løpsfest er kl. 19:30.
Annet overnattingssted i nærheten: Bjørnefjorden Gjestetun, tlf. 56 30 40 00.

Søndag 10. august:
Egen aktivitet og hjemreise.
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Kjære venner, samlere, vennersvenner, naboer,
familie og andre pølsespisere. Atter en gang vil
med overstått 60 års dag.
vi i BVK arrangere fellestur til
Han er som regel å finne bak rattet på en av
veteranbussene og han stiller alltid opp når det Ekebergmarkedet, Skandinavias største marked
for veteranbil, Mc, deler og rariteter, og etter
gjelder.
hvert også like mye lopper, ting, tang, ja kort
sagt alt mulig du har, eller ikke har, bruk for. Vi
Nye medlemmer: BVK har gleden av å
setter det sosiale samværet i baksetet og
ønske velkommen…...
Faktisk ingen så vidt vi kan se, denne måneden. undertegnede i førersetet og drar fra Bergen
Fredag kveld 2. mai kl 20.30 og samler inn folk
via Fjøsanger, Hop, Skjold og Arna. Bussen har
fire sittegrupper for de taletrengte og
LMK –NYTT : SVERIGETUREN ER I
tilstrekkelig med slumreseter for de mer
ORDEN!
søvnige. Matpakke og drikke er et must. Vi
LMK fikk torsdag 28. februar de garantier vi i
regner med å få parkere inne på
desember sammen med Norges
markedsområdet som vi ankommer ved
Kulturvernforbund forlangte av
åpningstid kl 07.00 3. mai. Vi steller så i stand
Kulturdepartementet (KKD) for at unntaket for
felles lunsj med varme pølser og kaffe kl.12.00
våre kjøretøy ved grensepassering skulle
ved bussen. Ca kl. 16-16.30 drar vi til hotell
videreføres. Ved en ”inkurie” hadde en
Kasjotten på Lillestrøm der vi åker inn for
arbeidsgruppe i en revisjon lagt unntaket til
natten. Ca kl 19.00 blir det samling for middag
”kart og bøker”, og KKD kunne på direkte
enten i Lillestrøm City eller på hotellet. Det er
spørsmål fra LMK ikke garantere at dette ble
selvfølgelig mulig å hoppe av eller på
rettet opp. Vi risikerte derfor at ALLE kjøretøy
undervegs, her er vi svært fleksible.
eldre enn 1950 på tur ut av landet måtte
medbringe utførselstillatelse, og melde seg ved
PROGRAM SØNDAG 4. mai
retur. Uansett om dette var en tretimerstur til
Strømstad fra Halden.

60 år: BVK vil gratulere Geirmund Revheim

LMK valgte derfor å benytte seg av den 4.
statsmakt; pressen. Etter 75 avisoppslag, 52
nettavissider, flere radiosaker samt at Trond
Giske ble tvunget til å si at dette var en feil, ble
LMK kalt inn til KKD og fikk den ønskede
garanti.

I skrivende stund er det flysamlingen på
Gardermoen som er ment å være dagens
hovedattraksjon. Denne inneholder en betydelig
samling tilårskomne flygende veteraner som
MARKEDSTUR TIL EKEBERG 2.- 4. kanskje har kommet litt i skyggen av norsk
mai 2008.
flymuseum i Bodø. Men samlingen står slettes
ikke tilbake av den grunn og ikke nok med det.
Vi har hyret inn vår egen flyekspert som spesial
guide for dagen. Han heter Herman Brandt og
snakker en dialekt som alle vestlendinger
forstår. I tillegg har også den ikke ukjente Lars
Hille lovet å bidra med ekstraundervisning for
de tungnemme. Her er det bare å stille seg i kø.
Flysamlingen åpner kl 11.00 og etter denne
setter vi kursen mot Golfstrømmen og varmere
breddegrader, med god tid til middag undervegs.
Tilbake i verdens navle Bergen vil vi være ca kl
22.00.
Forsvarets flysamling Gardermoen holder til i et
flott, nyoppført bygg sørvest for terminalen ved
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Oslo lufthavn. Samlingen består av mer enn 30
fly og gir et enestående innblikk i norsk militær
flyving i krig og fred. Her finnes blant annet
Norges første fly ”Start” og uerstattelige
klenodier fra annen verdenskrig. Samtlige av
Luftforsvarets jetjagere fra den kalde krigen er
representert i samlingen.
Forsvarets flysamling Gardermoen gir gjennom
utstillinger besøkende kunnskap om hva det har
kostet å sikre fred og sikkerhet i vår nyere
historie. Ta med familien på en uforglemmelig
opplevelse.
Opplyser herved om ca priser for turen:
- Overnatting m. frokost i enkeltrom
ca. kr.700,- pr pers.
- Overnatting i dobbeltrom ca kr.475,- pr pers
- Buss tur retur ca kr.500,- pr pers (Diesel
sponset av BVK.)
- Lunsj lørdag. Gratis (sponset av BVK)
Håper på rask og stor påmelding. Er det kø på
sentralbordet har du følgende muligheter:
TLF: 55320204 Mobtlf.: 901 75 022 Email:
rriim@start.no
Med vennlig hilsen for BVK Richard Riim.

Program for 2008:
26. april: Ulvenmarkedet arr.Os Skyssklubb
1. mai:
Vårmønstring på Lagunen (1mai)
2.-4. mai: Ekebergtur med buss. BVK regi.
18. mai: Tur med Barneklinikken
7. & 8. juni: VossaRudl`n
10. juni: Grillparty på Hop
14. & 15. juni: BVK-tur til Hardanger
(Ring Anne og Jarle Herstad
55910161, mobil 92850339
E-mail sjaher@online.no)
19-22. juni: Syvseterløpet.
09. august: Vestlandstreffet arr BVK.

BVK -REKVISITTER: BVK har rimelige
rekvisitter til fornuftige priser. Gensere, jakker,
paraplyer, caps, vognmerke, jakkemerke, krus,
vimpler, flagg osv. Ta kontakt med Bente E
Sørheim og Arne Lærum på medlemsmøter og
andre sammenkomster.

BARNEKLINIKKEN 18 MAI
Ja så er det snart klart for den årlige turen med
Barneklinikken. Som før nevnt blir det søndag
18. mai og turen denne gang blir med Bergens
stolthet Statsraad Lehmkuhl. Det blir en tur på
ca 4 timer rundt Bjorøy. Vår nye kontaktperson
på Barneklinikken, Siren Torsheim er allerede i
gang med informasjonen, og sist jeg snakket
med henne var det allerede kommet inn
påmeldinger.
Næringslivet i Bergen jeg har kontaktet er svært
villige til å være med og støtte oss i BVK på
dette opplegget. Vi takker følgende:
Først og fremst direktør Per Langhelle med
utlån av Statsraaden .
Statoilhydro v/ Elin Vie og Helge
Johannesen for støtte på kr 5000.- i bunkers.
Brakstad eftf. i Godvik for hot dog pølser.
Hansa Borg v/ Karin Berland for mineralvann.
Rema 1000 Laksevåg senter for pølsebrød m/
tilbehør.
Hvor mange biler som trengs avhenger av
påmeldingen. Den blir endelig ca 10 mai. Da
blir det mange som kommer til å få en telefon
fra meg, men da alle BVK’ere er positive folk
blir dette sikkert ikke noe problem. Vi parkerer
på kaien og blir med på turen Ta med din bedre
halvdel også.
Har også snakket med Brannvesenet og det
er muligheter for at de kommer ut med
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”Sjøsprøyten”, og ønsker oss god tur på vei ut
denne søndagen.
Jeg har sagt at barna kan kle seg ut som
sjørøvere på denne turen og det er mulig at
politiet vil kontrollere oss når de hører at det er
sjørøvere på vei til Bergen. Opplegget her er
ikke helt klart enda men jeg jobber med saken.
For de som skal kjøre, blir fremmøte på
Barneklinikken kl 10.00 og vi ankommer kaien
ca 10.45. Returen fra båten blir rett tilbake til
Haukeland, og vi er ferdig ca kl 16.30 .
Så ha bilene klar til denne dato. Behovet kan
fort bli 30 veteranbiler.
Per Fiksdal

ANNONSER:
1) Ønsker å kjøpe en Ford A eller T i god
kjørbar stand. Helst personbil.
Tlf:45440676/91666618
2) Til salgs: 1949 mod Triumph Renown selges
som kjørbart restaureringsobjekt.
Bilder av bilen kan sendes på mail.
Tlf:45440676/91666618
Epost: joma@jbv.no

veldig god original stand selges eller byttes i
Ford A eller T.
Tlf:45440676/91666618
Marius Jørgensen

Sekretæren/ Redaktøren: Jeg har i
påvente av ”vårsleppet”
syklet en del i vår, bare
for å få følelsen av vind i
håret. Eller er det mer for
å trimme dauflesket? Jeg
så meg avbildet i profil i
et gammelbilblad og da
tenkte jeg at: ”Her må det
strammes inn litt”! Eller kanskje jeg skal skylde
på at kjolen er for stor? Vi får nå se når jeg skal
gli inn bak rattet. Slike problemer har ikke de
med store amcars. Ja, ja jeg tar det ikke så
alvorlig egentlig. Mer å ta i osv. Er det noe dere
vil ha på trykk i ”Stabbesteinen” så send det til
sekretæren som legger det inn i bladet. Det kan
være alt fra selvopplevde bilhistorier, artige
bilbilder, gammel reklame, eller annet.
Ingenting er for dumt. Bare send en mail.
Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 Haus
Mob.95916829 E-mail; simaro@online.no

3)Til salgs: 1929 Essex super Six Town Sedan i
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Formannen har ordet:

De som kjenner meg vet at jeg er spesielt opptatt
av det historiske, og da særlig det
lokalhistoriske. Vi håper på tett samarbeid med
blant annet Bergen Tekniske Museum, og håper
at de blir i stand til å gjenåpne i år. Vi i BVK
stiller opp når de trenger oss. Er du på jakt etter
et kjøretøy, vil jeg spesielt oppfordre til å satse
på et kjøretøy med lokal historie, eller i det
minste med norsk historie. Finner du et kjøretøy
som tidligere gikk på Vestlandet, og har du
sjansen til å kjøpe det tilbake, er min
oppfordring: Gjør det!!
Klubbarbeid består i at vi løfter sammen, og vi
er alltid avhengig at medlemmene stiller opp
som medhjelpere på de forskjellige
arrangementene, for eksempel som vakter på
Vårmønstringen. Så min oppfordring er å ta
kontakt med Arild Nilssen eller Arne Lærum og
meld deg på vaktlisten. Når mange stiller opp,
blir det korte vakter på hver, og vakten er over
før du aner det!

Kjære medlemmer!
Lykke til med våren!
Takk for valget og velkommen til en ny sesong! Hilsen Roald Stig
Nå når årsmøtet er ferdig og vi kjenner
sammensetningen av det nye styret, er det bare å Gammel reklame:
kaste seg over oppgavene og sette i gang! Våren
var jo allerede kommet her rett før påske, og
selv om den nå har tatt en liten pause, er det bare
til å sette i gang med å gjøre bilen vårklar, for
første arrangement kommer før du aner. Det er
på denne tid vi virkelig våkner til live, alle vi
entusiaster, enten det nå går i bil eller båt eller
tog. Alle har vi ventet på en ny sesong, og nå er
den her!
I BVK er det mye vi skal være med på. Dersom
snøen forsvinner i tide, er det store sjanser for at
det blir anledning til å fylle bensin på
Veteranstasjonen allerede tirsdag 15. april.
Deretter går det slag i slag med Ulvenmarkedet
26. april, Vårmønstring 1.mai og Ekebergtur 2.
mai. Ellers ser vi frem til å delta i 17. mai
prosesjonen, turen med Barneklinikken 18. mai,
Vossa Rudl’n 6. juni og fellesturen til
Norheimsund lørdag 14. juni. Så oppfordringen
blir: Følg med på arrangementkalenderen.
Styret har nå akkurat hatt sitt første møte og
vervene er fordelt. Styret er ivrig på å komme i
gang og vi ser frem til et aktivt sommerhalvår.
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