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Stabbesteinen
Organ for Bergen Veteranvogn—Klubb. Nr. 3 — 2008
Generalforsamling i BVK tirsdag
11.03.08 kl 19.00/ Medlemsmøte.
Dagsorden.
1. Åpning. Merknad til innkalling.
2. Valg av dirigent.
3. Valg av referent.
4. Årsmelding 2007
5. Regnskap 2007
6. BVK Kontingent 2008
7. Valg.

han endte som sjefredaktør i Bergens Tidende,
etter 5 år som informasjonssjef i Bergen
kommune. Senere var han også i to år
informasjonsdirektør i Oslo kommune.
Etter at han hadde skrevet boken om Statsraad
Lehmkuhl, ble det temmelig mange bøker med
kommunikasjonshistorie, først Bergensbanen, så
veibygging i Hordaland fra 1970 til år 2000, så
om Osterøybrua, om Bro og Tunnelselskapet,
om Auto 23, deler av boken om "Oster", og det
neste kommer til å bli om Hardangerbrua .

Han vil på medlemsmøtet ha et foredrag om
samferdsel og tema er: "Uten grindaguten
stoppet Norge".
For bortimot 60 år siden var han grindagut både
Etter Generalforsamlingen er det som vanlig
Medlemsmøte. BVK er så heldige å få Kjartan på onsdagslastebilen fra butikken i Bolstadøyra
til fjellbygda Øvstedalen, og på bussen mellom
Rødland til BTM denne medlemskvelden.
Myking og Eikangervåg, der de møtte enten
Han beskriver seg selv slik: Født i 1938, som
gamle "Johan Jebsen" eller nye "Bruvik" fra
sønn av en jernbanemann på det veiløse stedet
byen. Det myldret slik med grinder den gangen
Bolstadøyri. Etter toårig
ettermiddagsgymnas i Bergen gikk han direkte at uten en kjapp grindagut ville bussen aldri
ut i livet som journalist, i Dagen i Bergen, så på kommet fram! Men så kom feristene, og gjorde
de arbeidsledige, og siden den tid har han fulgt
Romerike, så med nystiftet familie til Bodø,
hele utviklingen fram til dagens 40 tonns
Mosjøen, Kristiansand tilbake til Bergen, der
vogntog som har mast seg til 4.5 meters høyde i
Styret foreslår å øke
medlemskontingenten til kr 350.-

tunnelene. Det bør bli en nokså levende historie.
Vi ser frem til nok en inspirerende
medlemskveld på BTM. Denne gangen med
tilbakeblikk på hvordan det var i før i tiden. Da
det nesten ikke fantes biler og utfordringene
man sto overfor.
Alle må komme i god tid slik at vi får avviklet
Generalforsamlingen raskt og gå over til
medlemsmøtet. Og ingen trenger å grue seg til
valgene, for alle kandidater er forespurt.

rikelig vann ved en eventuell bybrann, noe det
jo har vært en del av.
Deretter fikk vi se en fin film om utviklingen av
vannbehandlingsanlegget. Hvilke prosesser
vannet er innom før det går ut på nettet og det
skal jo litt vann til når man tenker over at hver
av oss bruker ca 200 liter vann hver dag .Det var
en stor overgang da man slapp å bære vannet i
hus men kunne åpne kranene. Utviklingen har

Referat fra forrige medlemsmøte:
Tirsdag 12.02.08 møtte ca 60 forventningsfulle
medlemmer på parkeringsplassen ved Nye
Svartediket Vannbehandlingsanlegg. Vi ble vist
opp i andre etasje der vi ble mottatt med kaffe
og tebrød (servert av BVK).
Formann Lars Olav Lofthus ønskte velkommen
til Nye Svartediket Vannbehandlingsanlegg og
nyttet anledningen til å annonsere at det
fremdeles var ledige rom på Sandven Hotell og
BVK turen til Hardanger i juni.
vært enorm når det gjelder rensing
av vannet og det vannet man får ut
på nettet i dag er rent. Det er en
utfordring for 900 km av nettet er
offentlig og 900 km er privat.
Deretter ble vi delt inn i 2 grupper
for omvisning. Det er utrolig at det
er så mange tunneler og
prosessanlegg for rensing etc. som
er bygd inni fjellet. Det var et
enormt anlegg og når man tenker
over at det er kun 2 stk og en
assistent som er på jobb der så sier
det seg selv at her er det
dataovervåkning av det meste. Det
overvåkes av en døgnbemannet
vaktstasjon.
Våre flinke guider: Einar Høgmo og Gunn Breisnes
Formannen takket for en fin og
Deretter gav han ordet til Einar Høgmo og Gunn interessant omvisning og gav omviserne hver sin
Breisnes som var vertskap for kvelden. Høgmo flaske ”foredlet vann”.
Alle de fremmøtte fikk hver sin vannflaske (uten
orienterte om at dette er det nyeste og beste
vann) med Bergen Kommune merke av
vannbehandlingsanlegget og det ble åpnet 21
omviserne.
aug 2007.
Det første vannbehandlingsanlegget ble åpnet i I anledning 150 års jubileet for vannverket ble
det gitt ut en bok, ”Byens skjulte årer” Den
1855 og var da Norges første moderne
beskriver vann og avløp i Bergen gjennom 150
vannbehandlingsanlegg. Det var mange
år. Boken er skrevet av Martin Byrkjeland og
diskusjoner da om beliggenhet og den første
dammen var bare 1,25 meter høy. Den forsynte Morten Hammerborg og er i salg i bokhandler.
byens 20000 innbyggere med vann og skulle gi

Årsressymé BVK 2007:
Desember 2006:
Lørdag 16.12.06: BVKs tradisjonelle julebord
på Kommandantboligen på Gravdal på
Laksevåg.
Thor Stigen hadde tatt på seg det ærefulle
oppdrag å være julebordskomite. Det var 77
deltakere.
Januar 2007:
9. januar: Ekte BVKere lar seg ikke stoppe av
regn og ruskevær. Dette viste det gode oppmøtet
på medlemsmøtet vårt på BTM nok en gang.
Over 60 medlemmer knekte seg sammen rundt
bordene for å få med seg Tom Nordlies foredrag
om kongebilene. Passet bra med tanke på
utstillingen vår senere på året.
Februar 2007:
13. februar: Det møtte 55 medlemmer på
Generalforsamlingen i BVK.
Styret i BVK så da slik ut for 2007:
Formann: Lars Olav Lofthus.Valgt for 1 år.
Nestformann: Gunnar Bjelke Ikke på valg
Kasserer: Kjetil Sletten Ikke på valg
Sekretær: Sissel M Romslo Ikke på valg
Styremedlem: Tore Lystrup Valgt for 2 år
Styremedlem: Arild M NilssenValgt for 2 år
Varamedlem: Richard Riim Valgt for 1 år
Varamedlem: Herman Brandt Valgt for 1 år
Varamedlem: Arne Lærum Valgt for 1 år
Revisor: Johnny Sætre Valgt for 1 år
Valgkomite for 2008: Eric A Rundhovde, Roald
Stig Jørgensen og Ymer Sletten
Formann Lars Olav Lofthus takket Jarl Skauge
og Thor Stigen for innsatsen som henholdsvis
styremedlem og varamann til styret med hver
sin fine blomsterbukett.
Etter Generalforsamlingen var det
medlemsmøte:
Helge Møller fra Reiseliv Hardangerfjord hadde
et interessant foredrag om Hardanger. Vi fikk
kjennskap til hva vi kan finne av interessante
steder å besøke i de 7 kommunene som danner
Hardanger.

April:
10. april: Etter den fine bildereportasjen i BT
om ”Sangen i kardangen” var det over 50
BVK`ere som la kvelden til medlemsmøtet på
BTM.
Foredraget var ved BT fotograf Knut Strand,
som hadde dypdykket i negativarkivet til BT.
Siste helgen i april: Ulvenmarkedet v/Os
Skysslag.
30 april var det slutt på verkstedet til Harald
Rafsol på Kronstad og lokalene var ryddet, og
51 års virke med biler, også av nyere dato ble
avsluttet. De 2 siste bilene som var inne til sjekk
var Harald sin (ikke Rafsol) men han som bor i
slutten av Karl Johansgt. i Oslo reg. nr O-1 og
Per Fiksdal sin Ford F-1936.
Mai:
Fredag 04.05.07 kl.21.00 startet vår alltid
serviceinnstilte og våkne sjåfør Richard Riim
opp turbussen i Bergen og plukket opp 26 BVK
medlemmer langs veien til Arna.
Deretter bar turen over fjellet med de
nødvendige innlagde pauser underveis.
Stemningen i bussen var som vanlig god. De
som hadde håp om å få sove på turen kunne bare
glemme det, for vitsene og latterbølgene ljomet
ustanselig gjennom bussen.
Målet var Ekeberg markedet.
Søndag 13.05.07 var alt klart til det store
vårsleppet her vest, Vårmønstringen på
Lagunen. Dagen fremkom med strålende sol fra
skyfri himmel. Plassene begynte å fylles opp fra
allerede før kl 09.00. BVK talte over 80 biler
om man regner med alle som meldte sin
ankomst.
17. mai (Kristi Himmelfarts dag) deltok vi i
toget med 5 biler derav to yrkesbiler. Etterpå ble
det tur på Veteranstasjonen for pølser, spekemat,
brus, kaffe, øl og det som sterkere var.

Søndag 27.05.07 stilte nypolerte veteranbiler
opp på parkeringsplassen ved Barneklinikken på
Haukeland. Det var Per Fiksdal medlem i
Bergen Veteranvogn Klubb som var primus
Mars:
motor for dette arrangementet. Vi hentet barn og
13. mars: Det ble nok et fint oppmøte. 55
medlemmer benket seg rundt bordene for å høre foresatte på Barneklinikken i 12.00 tiden. 22
biler og over 60 personer, med stort og smått.
om forsikringsordninger. Fra Tennant møtte
Color Line stilte virkelig opp her.
Erik L Nilssen og Tom Græger fra LMK.

Juni:
5. Juni: Tradisjonen tro inviterte Herman og
Kari Ann Brandt til grillparty i første del av juni.
I forkant har vi pleid å annonsere dette i Bergens
Tidende hvis vi som i år ikke hadde fått ut
Rundskrivet før arrangementet. Dette lot seg av
tekniske årsaker hos BT ikke gjøre i år!? Vi var
derfor litt nervøse for om det ville komme noen
flere enn styret med sine nærmeste. Vel, vi
trengte ikke å engste oss! I følge Kari Ann så
var visst dette ny rekord. Over 80 personer med
stort og smått!!
Torsdag 07.06.07 til søndag 10.06.07: Tur til
Vestlandstreffet via Hardanger. Turen stoppet
først i Norheimsund der vi besøkte Fartøyvern
Museet. Deretter drog vi til Tørvikbygd for å ta
ferjen over til Jondal. Videre gikk turen innover
Hardangerfjorden på sørsiden, via Herand til
Utne, der vi fikk utmerket lunsj på det gamle og
ærverdige Utne Hotell. Turen gikk så videre til
Odda med overnatting i Tyssedal på xxxx hotell.
Deretter omvisning på kraftverksmuseet med
påfølgende middag på hotellet. Fredag morgen
la vi i vei mot Haugesund via Røldal. Vi kjørte
gamleveien over Røldalsfjellet, noe også andre
bilister måtte gjøre pga arbeid i tunnelen. Det
ble nok litt kork med 25 biler i kortesje!! Etter
en fin lunsj på Lakseslottet i Suldal, drog vi
videre og deltok så på Vestlandstreffet i
Haugesund på lørdagen. Og det beste: Det var et
utrolig strålende pent vær hele tiden, med
unntak av litt skyer om lørdagen. Fantastisk tur!
16. juni: Det var den triste dagen da vi mottok
melding om at styremedlem Tore Lystrup var
død. Han omkom av hjertestans på en sykkeltur
sammen med sin datter.

September:
3. september: Overrekkelse av plakett til M/S
Prinsesse Ragnhild. Formannen og Per Fiksdal.
9. september: Modalstur. Da vi startet fra
Bergen var vi 15 veteranbiler og flere hanket seg
på etter hvert.
Vel inne i Mo var det over 40 biler som fikk
parkere i sentrum og det var ganske livat en
stund med swingjazz og masse folk.
11. september: Det første medlemsmøtet etter
ferien var i sin helhet viet BVK`s Utstilling hos
Auto 23 helgen 28-30.09.07. Trass ruskevær
møtte det frem over 55 trofaste BVK’ere.
28. – 30. september: Utstilling BVK hos Auto
23. Til tross for lavere besøkstall enn vi hadde
håpet, så kan man vel si at det var et vellykket
arrangement, ikke minst takket være innsatsen
til våre medlemmer og den utrolige
velvilligheten til daglig leder av Auto 23,
Morten Fredriksen, samt salgssjef Ingrid Crowo
Nielsen.
Oktober:
Tirsdag 09.10.07 var det rigget til filmkveld på
BTM. Det var som vanlig fullt hus og Gunnar
Skår viste film fra Norgesturen og
Vestlandstreffet i Haugesund 7-10 juni. Det var
en film satt sammen av filmene Gunnar Skår,
Bård Sørheim og Sissel M Romslo hadde tatt på
denne fantastiske turen fra Bergen via
Hardanger til Haugesund. Det ble mye lått og
løye for filmen ble tatt mens sjåførene kjørte
bilene og det var filmet både forover og bakover
av enkelte. Etterpå viste Herman Brandt litt
lysbilder fra syvseterturer han har hatt gleden av
å delta på. Det ble en trivelig kveld med mye
mimring og gode historier som vanlig.

Juli:
17. juli: BVK medlem Ronny Romslo, sønn av
Sissel og Ole Henrik Romslo døde av
November:
hjerneblødning på ferie sammen med sin familie Tirsdag 13.11.07. Ekstraordinær
i Sverige.
Generalforsamling. Det møtte 48 medlemmer.
Formann Lars Olav Lofthus orienterte om
August:
bakgrunn for den ekstraordinære
Ingen aktiviteter bortsett fra utstillingsmøter og generalforsamlingen. Pga stor endring i
styremøte. Arne Lærum rykket opp som
medlemsantall og krav til regnskap var tiden
styremedlem etter Tore Lystrup, og etter ønske inne for å foreta visse endringer i statuttene for
fra styret kom Kjell Røen inn som nytt
BVK.
varamedlem.
De nye statuttene ble enstemmig vedtatt..
Tirsdag 13.11.07 var det medlemsmøte i BVK

rett etter den ekstraordinære
Generalforsamlingen. Det var som vanlig godt
over 50 fremmøtte. Deretter var det Ymer
Slettens tur til å fortelle om de gamle
trehotellene. Han fortalte om hvordan det hele
startet.
Turistene kom til Norge for å se naturen og det
måtte bygges veier og hoteller for å tilfredsstille
turistenes krav og legge forholdene til rette.
Desember:
Tirsdag 11.12.07 på BTM:
Som vanlig i desember, så var det såkalt
”julemøte” eller ”kozemøte” som sekretæren
pleier å kalle det. Ute var det skikkelig kaldt og
da blir det ofte ekstra koselig inne i varmen. Og
spesielt når det er dekket på med julebrød med
hvit- og brunost, pepperkaker og mandarin samt
varm sjokolade. Stor takk til Britt Nilssen som
stilte opp for sin mann Arild som ikke kunne
komme denne kvelden. Medlemsmøtet trakk i
alle fall ca 50 voksne og én baby (!) på denne
kalde desember dagen. Babyen? Jo da, det var Eric
Rundhovde som stolt var innom med sin datter og viste
henne frem.

Lørdag 15.12.07: Julebord igjen. Sirkelen er
sluttet.
Vi har hatt 11 styremøter, 9 utstillingsmøter ++,
1 møte i Vestlandstreffet 2008 og vi har gitt ut
10 eksemplar av Rundskrivet.
Vi har også deltatt på 4 dugnader på BTM.
Har ikke tall på lygarkvelder, men det er vel ca
50!
Lars Olav Lofthus
Formann

Fra julebordet 2007.

RESULTATREGNSKAP BVK 2007
INNTEKTER

2007

2006

Kontingenter
Provisjon LMK

107100
1400

89160
500

Kaffepenger
Salg klubbrek
Mva kompens
Kjøreoppdrag

4875
13618

3337
21470
3840
5650

5225

30875

Julebord 2006
Klubbturer
Vestlandstreffet
Aktivitetsdager
Søndagsvakt
Andre inntekter
Ekebergtur
Innskudd fra Kasse
LMK
Vårmønstring
Loddsalg Lagunen

10747
1120
7284
10350
5280
43366
11147

Innskudd Lyga
Renter

2742
2895

Julebord 2007
Lekre Linjer

34675
177986

SUM INNTEKTER

427943

18834
51502
9600

898

247533

UTGIFTER
Klubbeffekter
Kontingenter
Klubbutstyr
Reiseutgifter lmk
Arr /møter
Postboksleie
Kontorrekv
Kopiering
Porto
Kaffe / Kaker
Vestlandstreffet
Blader
Husleie
Annonser
Gaver
Div. omkostn
Lagunen
Klubbturer
Kjøreoppdrag
Gebyrer
Ekebergtur
Trøbil Lagunen
Vekslep. BTM
Julebord 2006
Avskrivninger
BTM Akt. Dag 06
Lekre Linjer
Julebord 2007
LMK
Sum utgifter

RESULTAT

2007

2006

20094
4540
7259
6424
100
750
65
71717
28091
3653

17400
4300
5617
5224
1476
680
414
25483
33994
4022

7901

6531
10000
1249
2511
4456
887

9280
2950
2085
2260
1200
309
10200
3000

188

2500
7969

47811
3610
4480
127065
7437
1892
374173

134901

53770

112632

BALANSE

AKTIVA

2007

2006

PASSIVA

2007

2006

Kasse
Driftskonto
Vestlandstre
BTM / BVK
Debitorer
Klubbeffekter
Klubbutstyr

3197
246472
10580
2393
4370
42166
27716

13546
195865
10434
2347
4275
35690
24067

Kreditorer

69655

57091

Egenkapital

267239

229133

Sum eiendeler

336894

286224

Gjeld / egenkapital

336894

286224

Kasserer
Kjetil Sletten

Revisor
Johnny Sætre

Min bilhistorie:
”Et alvorlig tilfelle.” Ført i pennen av Arne

Holme.
Som psykiater vet jeg at opplevelser i tidlig
barndom vil prege et menneskes liv. Teori er en
ting, men å se det i praksis er ganske
fascinerende.
I juni 1945 kom en liten familie til Bergen fra en
gård i Troms. En lang reise som gikk via Oslo
da kysten var minelagt. Familien inkluderte to
kasser med levende høns. Etter et kortere
opphold på bestefars landsted på Askøy fikk vi ,
minus hønsene, bolig i Wigandgården.
Nedre Nygård på 40-50 tallet. Bergens bilsenter.
Massevis av verksteder og bilforretninger. Ut
mot Lungegårdsvannet sto det parkert diverse
krigsbiler og vrak. Ideelle lekeapparater for
gutter i 3 til 6 års alderen. Og i kjelleren i
Wigandgåren kom det store kasser. Når disse ble
åpnet var det julaften. Alle bildelene der ble
montert og ble til nye biler. Vi ble aldri jaget
bort fra verkstedet. Vår skytshelgen lød navnet
Smørdal. Av utseende husker jeg bare en
baklomme med en tvistdott og oljelukt.
Det var rasjonering på byggemateriale, så
kassene ble solgt til husbyggere.

Chrysler 1926 modell. Den fikk heller ikke
noen lang karriere, sprekk i toppen.

Studier i utlandet, familie etablering. Allikevel
alltid en uro når det dukket opp en lukket
gammel garasje eller verksted.
Med gammel folkevogn på en ettermiddagstur
dukket det opp en liten garasje på Birkeland i
Så kom katastrofen. Det som kom ut av kassene Fana. Der sto en Morgan som bonden fikk
givendes av en skipsreder etter en utforkjøring.
var ikke lenger biler men noe merkelige greier
Bilen hadde stått der siden 1940, eieren var på
som var like lange fremme som bak.
gamlehjem. Det skulle avklares om bilen skulle
Forferdelig, vi snudde oss vekk når vi så dem.
Den eneste trøsten var de grønne Pickupene som selges, men da jeg kom tilbake med 500 kr. Var
bilen allerede solgt. Heldigvis er den i dag
gikk til Bergens Tidende. Kjettingene bakpå
restaurert.
kassene var egnet til å henge i.
Ellers var celluloidvinduene på de
åpne bilene velegnet som
stinkbomber når biter av dem ble
pakket inn i sølvpapir og påtent.
På et loppemarked på skolen ble
det kjøpte en bok til kr. 1- Sorte
Hånds: ’Pionerer bak rattet.”
1958. 2 klasse på Katten.
Russetiden nærmer seg. Sammen
med 3 andre ble en T Ford 1919
modell innkjøpt for 340 kroner.
Avslag på 10 kroner pga en dårlig
tennplugg. ”Rusla” som bilen het,
kom aldri gjennom nåløyet på
Bilsakkyndige.
Den ble skiftet ut med en

objekt står også i garasjen.
Men Morgan skulle det bli. Lang
korrespondanse med Peter Morgan og bestilling Så er det drosjen fra Gol. Dodge 1937 -7 seter.
Den vil nok komme etter tur.
av en 4/4- 4 seter for levering 1969. Etter
diverse streiker ble bilen fredig. Den ble hentet
og kjørt hjem. Som distriktslege bil på
vestlandet var bilen ikke egnet og doktoren kom
hjem pissblaut mang en natt. Den ble solgt og er
nå restaurert og bor på Nordstrand. Har sitt
gamle R- nummer.
Det ulmet fortsatt, selv om jobben som alene
lege i et stort distrikt ikke gav mye tid til
mekking.
Den gamle direktørbilen fra Hansa som tilhørte
Ivar Kvammen i Eidfjord ble avtalt innkjøpt.
Men akk, den glapp. Den er nå vitale deler av
Roald Stigs Balestrand-Buick.
Så ble det 1946 Chrysler New Yorker fra Espe.
Bilen ble brakt til Os og restaureringen tok 5 år.
Utrolig dårlig objekt. Fikk hjelp av Even
Heggernes, Erling Mjelde og motorinteressert
ungdom fra området. Bilen var ferdig i 1983.
Tidlig på 90 tallet ble det igjen anledning til
hobbyen. Det begynte med en MGB og senere
Marmon 68. Det ble kjøpt inn tomteland og
bygget garasje. Deretter er alt blitt verre. Jeg er
svak for de store åpne bilene, de vi ødela
vinduene på. Dessuten må det ha litt historisk
tilknytning. Er det spesiell teknikk gjør det
imidlertid ingenting om det kommer fra ”Down
under”.

Så var det delene som ble gravd opp i Fusa.
Unic trolig 1908. Bergens andre lastebil. Kom
til Bergen i 1911. Gikk trolig på Christianianummer. Fikk R-5 i 1913 da sentralregisteret ble
opprettet. (Årstad kommune). O -38 i 1915 da
Årstad og Bergen ble slått sammen.
Ting går seg til og den smilte bredt da den i
forgårds fikk nye Kingbolter.
Invictaen. 1946. Den har fått ny
kjølevannspumpe og elektrisk vifte. Fungerer
bra nå, men er blitt sjanghaiet de neste to år og
blir på Arvika Museum bortsett fra 14 dagers
sommerferie på Torpet i Värmland.
Deseth- Benzen. Chr 341. Benz 14/30 1909.
AG1. Møtte toget i 1914 på Elverum og ble
siden aldri den samme. Har motor, drivverk,
hjulganger og radiator. Ikke et umulig prosjekt,
bildet taler mer enn ord.

Så tilbake til dagen og røttene. Tilbringer store
deler av tiden på gården min i de Värmlandske
skoger. Det er bare plass til to biler på låven,
Graham 1931 og 1946 Chevrolet last. Derfor
blir det utvidet med Ekonomibygnad på 90 kvm.
Der blir det verksted og plass til en hendig MF
Hovedprosjektet ble å restaurere/bygge opp en 165 traktor og et par biler.
gammel skyssbil fra Eidfjord, Buick 1934. Den Der kan rustne deler repareres og pusses. Der er
det kort veg til mange treff i hele Skandinavia.
er nå klar etter 11 år.
I prosessen ble det innkjøpt hele eller deler av 5 Så hvordan skal man klassifisere et slikt tilfelle?
biler. I løpet av 1-2 år vil en lukket bil av samme Diagnose: Sykelig kjærlighet til gamle rustne
ting.
merke og årgang være klar. Et komplett tredje

Behandling: Følge oppskriften fra Leonard
Cohen :” There is no cure for love”.

Nye medlemmer: BVK har gleden av å
ønske Nils Henrik Thoresen, Birte Næss, Roald
Mathisen og Kjetil Haugland velkommen som
Stafetten gies videre til Ola Borge, som under
medlemmer. Møt opp på medlemsmøtene,
inntak av nyskutt, nygrillet villsvin i Polen lovet klubbkveldene og aktivitetene våre og bli kjent
å bringe den videre.
- Arne Holme.
med andre medlemmer.
Ryktebørsen:
1)

2)

Det ryktes at ”Hopen” som kjøpte 46
Chrysleren til Holme kom i skade for å
drikke litt av den 8 år gamle bensinen han
hadde tappet av bilen. Du vet mørkt i
lokalet og mange colaflasker på benken
med div innhold… Han fikk en dårlig natt
og har ikke komt seg riktig enda…
Kanskje han hadde egnet seg som
flammekaster hos Sirkus Arnardo…
Kjell Tangen skal ha ha blitt observert i
det han kjøpte inn glassfiber remedier.
Ryktet skal ha det til at han har handlet en
”plastikkbil”, nærmere bestemt en
Corvette……...vi venter i spenning!

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.

Annonser: 1) Utstilling 24 febr-9. april.
Malerier av Kari Ann Brandt.
Åpent ma-on fr. kl. 9.30-16.30, to kl.9.30-19,
lø kl.10-15. Nesttunvn.100.(Primstaven)

Program for våren 2008:
26.04 08 Ulvenmarkedet arr. Os Skyssklubb
01.05.08 Vårmønstring på Lagunen (1mai)
2-4.05.08 Ekebergtur med buss. BVK regi.
18.05.08 Tur med Barneklinikken
7-8.06.08 VossaRudl`n
14.-15.06.08 BVK-tur til Hardanger
(Ring Anne og Jarle Herstad
55910161, mobil 92850339
E-mail sjaher@online.no)
19-22.06.08 Syvseterløpet.
09.08.08 Vestlandstreffet arr BVK.

Sekretæren/ Redaktøren:
Vi kan skrive mars og
våren er her folkens.
Om en måned er det
såpass at vi kan vekke
bilen ut av vinterdvalen
og ta en luftetur. Da
gjelder det å ha sett
over batteri og plugger
og diverse slik at det er
bare å vri om nøkkelen og kjøre om solen og
varmen dukker opp. Vi har en spennende
gammelbilsesong i vente med mange fine løps
opplegg og det blir sikkert rom for mange fine
utflukter innimellom. Finner dere artige historier
på nettet eller har noe dere vil dele med oss så
send det til sekretæren som legger det inn i
medlemsbladet til BVK, ”Stabbesteinen”.
Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 Haus
Mob.95916829 E-mail; simaro@online.no

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.
Ta kontakt med hotellet på tlf. 56 57 11 00. Oppgi at du skal være med Bergen Veteranvogn – Klubb. Det er
også her vi skal være på lørdagen for løpsfesten, se lenger ned i invitasjonen.
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 reservert rom for oss på SOLSTRAND HOTELL også lørdagen, så ta kontakt med hotellet på telefon
56 57 11 00. Oppgi at du skal være med Bergen Veteranvogn – Klubb.
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.

Påmelding til Vestlandstreffet 2008

Jeg ønsker å melde meg på til Vestlandstreffet 9. august 2008:
Deltakeropplysninger:
Navn
Adresse
Postnr:
Poststed:
Telefon:
Mobiltelefon:
Opplysninger om kjøretøy:
Merke:
Modell:
Årsmodell:
Reg.nr:
Antall personer i bilen:
Løpsfest:
Antall personer til løpsfest på
Solstrand Hotel:
Bor på Solstrand Hotel lørdag til
søndag?:
(Husk å bestille selv på hotellet)

Ja_________

Nei_________

Påmeldingsfrist: 14. mai.
Sendes til:
Bergen Veteranvogn – Klubb
c/o Kjell Røen
Storåsen 51
5132 Nyborg
eller helst på e-mail: kroeen@online.no
Tlf. for spørsmål: 48 18 77 16
(Tips for nettbrukere: Lagre dokumentet på din harddisk, fyll ut feltene, lagre på nytt, og opprett
deretter e-post til adressen over og legg ved dokumentet).
Startkontingent betales til kontonr.: 3624.53.40065
Merk betaling med navn på deltaker.

FORMANNEN HAR ORDET
Så er det siste gang, for nå i alle fall, at jeg
skriver denne spalten her. Jeg har informert
valgkomiteen om at jeg ikke tar gjenvalg som
formann denne gangen. Som jeg var litt inne på i
forrige ”Stabbesteinen”, så har det med få
unntak bare vært hyggelig å være leder for BVK
nå i en to års periode. Tror ikke det er mange lag
og foreninger der formannen møter en slik
positivitet og innsatsvilje som i BVK! Så det
kan dere ta til dere alle som en! Så hvorfor ikke
bare fortsette da? Nei, til sammen fire år i styret
med to som nestformann og to som formann, er
nok for denne gang. Nå trenger jeg en pause til å
kunne ta meg av både familie (nybakt
bestefar!!), hus og biler. Men helt ute av
systemet blir jeg ikke. Jeg har i alle fall tilbudt
meg å fortsette å redigere ”Stabbesteinen” for
innsending til trykking, og jeg vil fortsette å
drive nettsiden vår. Sistnevnte håper jeg nå å
kunne bruke litt mer tid på fremover. Det er vel
ingen tvil om at under formannsperioden så har Avtroppende formann med en av sine nye ”fritids sysler”!
jeg kun tatt nødvendige oppdateringer og at
bilder, lage oppsett osv. osv. Og til glede for oss
innlegging av aktiviteter har ofte tatt lang tid.
alle så vil hun fortsette ennå!
Håper å forbedre det nå fremover.
Den andre jeg vil nevne er vår kasserer gjennom
Når det gjelder denne spalten ”Formannen har
en årrekke; Kjetil Sletten. Som for sekretæren,
ordet” så får jo det bli den nye formannen sitt
så er dette også en evig jobb, og her er det vel
valg om denne vil fortsette med det. Dette var jo heller ikke sommerferie! Penger skal inn og ut.
noe jeg innførte for at jeg ville ha et talerør også Og tro ikke at det bare er kontingenten vi
ut mot de av våre medlemmer som ikke kommer snakker om! Året igjennom skal det kjøpes ting
på medlemsmøter og lignende. Det er jo ikke
inn til klubben, til møter, til arrangement osv.
sikkert at den nye formannen vil føle det
Abonnementer skal betales, reiser skal dekkes,
samme, og man må også respektere at ikke alle penger skal inn i form av inntekter fra kafeen,
liker like godt å ”skrive stil” en gang i måneden. fra treff også videre også videre. Dessverre for
Uansett så kommer sikkert både klubben og
oss, så føler Kjetil som meg at han nå må ha en
bladet til å fortsette å blomstre under ny ledelse. pause, men han har lovet at han vil lede en ny
Jeg vil takke den fine gjengen som har vært i
kasserer inn på den rette vei! Takk til dere begge
styret i min tid, det gjelder alle fire årene, og si to, og selvsagt takk til resten av styret som også
at det har vært en fornøyelse å jobbe med dere
har gjort, og gjør, en formidabel jobb året
alle sammen. Egentlig så ville jeg ha trukket
igjennom.
frem hver og en i styret, men man må begrense Da gjenstår det bare å takke for meg, så får vi se
seg litt, og derfor vil jeg spesielt trekke frem to om jeg etter en tids pause igjen dukker opp i
personer som alltid står på og jobber, mye i det styret i VERDENS BESTE BILKLUBB!!!!
skjulte, men vi nyter alle godt av det. Den første
er sekretæren vår, Sissel Margrethe Romslo. Et Lars Olav Lofthus
arbeidsjern av de sjeldne og alltid positiv uansett Avtroppende formann
hva vi andre ”galninger” finner på! Hele året
igjennom lever hun med at Rundskriv/
Stabbesteinen skal lages. Hver måned (unntatt
sommeren da hun har en velfortjent pause) skal
det skrives, hentes inn stoff, ta bilder, hente

