
 

1 

Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. April — 2013. Nr. 4 

Neste medlemsmøte tirsdag 09.04.2013: 

Kjøretur til Fjell Festning med omvis-

ning. 

Fjell festning ligger på Sotra vest for Bergen. Fest-

ningsanlegget ble bygget i 1942–1945 av den tyske 

okkupasjonsmakten for å sikre innseilingen til Ber-

gen. Fjell festning var en del av Atlanterhavsvollen 

– den tyske festningslinjen som gikk langs Atlan-

terhavskysten fra Nordishavet til Pyreneene. Etter 

1945 tok det norske forsvaret over Fjell festning, 

som en del av Kystartilleriet, og siden som radar-

stasjon. 

Forsvaret la ned sin virksomhet i 2004, samme året 

vedtok Riksantikvaren å frede Fjell festning som et 

militært kulturminne. Sotra og Øygarden Forsvars-

forening nedla fra 1990-tallet mye dugnadsarbeid 

for å sikre anlegget og gjøre det tilgjengelig for 

publikum, og fikk reist et vernebygg over kanon-

brønnen som fungerer som kafe/forsamlingslokale. 

Fra 1. januar 2008 ble Fjell festning en del av Mu-

seum Vest. 

 

Vi møtes kl 18:20 på rasteplassen nordover (retning 

Øygarden) rett etter Kolltveittunellen for felles kjø-

ring sørover kl 18:40. 

NB: Hver enkelt tar med seg en kurv med kaffe/te 

og annet til eget bruk der oppe. På grunn av at vi er 

ute før sesongen starter så er det ingen bevertning 

der. 

Kjøring helt opp så langt som mulig og parkering 

til ca 30-35 biler oppe. 

Det vil bli guiding på anlegget. Museet ville ha an-

tall besøkende på forhånd så derfor måtte vi ha på-

melding innen 31. mars. 

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

Org.nr: 991 074 023 

Bildet viser Kanontårnet. Lokalet er bygget over der den 

store kanonen engang stod. 

Bildet er hentet fra http://smaadrops.blogspot.no 
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Protokoll fra Generalforsamling 2013 i 

BVK 
Sted :BTM den 05.03.2013 kl.19.00. 

Til stede 54 medlemmer. 

 

Dagsorden: 

 - Åpning 

 - Merknad til innkalling 

 - Valg av dirigent og tellekorps 

 - Valg av sekretærer 

 - Årsmelding 2012 

 - Regnskap 2012 

 - BVK kontingent 2014 

 - Innkomne forslag 

 - Valg. 

 

Åpning ved formann Kjell Røen. 

 

Merknad til innkalling. Ingen merknad til innkal-

lingen. To merknader til Dagsorden: 

-Det skulle stått BVK kontingent for 2014, ikke 

2013. 

-I utsendt innkalling er det ikke angitt at styret har 

sak vedrørende endringer av vedtekter, men forslag 

til endrede vedtekter er sendt medlemmene som 

saksgrunnlag. 

 

Valg av dirigenter og tellekorps 

Forslag på Egil Odland. Valgt. 

Tellekorps blir valgt om det er behov for det i for-

bindelse med valget. 

 

Valg av sekretærer. Forslag på Sissel M Romslo. 

 Valgt.      

Årsmelding 2012.Dirigenten  leste igjennom års-

meldingen for 2012. Ingen merknader.                   

Årsmelding 2012 godkjent. 

 

Regnskap 2012.Kasserer Gunnar Haukeland gjen-

nomgikk regnskapet for 2012 post for post. 

Kommentar ang posten julemøte.  

Dette bør presiseres bedre til neste år.                     

Ellers ingen merknader.  

Dirigenten refererte beretningen fra revisor Arild M 

Nilssen. Regnskapet for 2012 godkjent. 

Budsjett 2013. Kasserer Gunnar Haukeland gjen-

nomgikk budsjettet. Ingen kommentarer. Budsjett 

2013 tas til orientering. 

 

Kontingent 2014. Forslag fra styret er at kontingen-

ten er uendret på kr.350,-.    

Ingen motforslag. Kontingenten blir uendret i 2014, 

dvs. kr. 350,- for Hovedmedlem og kr. 100 for fa-

miliemedlem. 

 

Innkomne forslag. Det er kun kommet inn forslag 

fra styret på endringer til klubbens vedtekter. Diri-

genten refererte forslag til endringer.  

Det ble litt diskusjon rundt betydningen av formu-

leringene under §2 men under avstemningen ble 

styrets forslag vedtatt. §4Forslagsendring fra 

Richard Riim. ‘Påfølgende års medlemskontingent 

fastsettes hvert år på Generalforsamlingen med 

vanlig flertall. For stemmerett på generalforsam-

lingen må kontingent for inneværende år være be-

talt’. Forslagsendring vedtatt. 

§ 6 ble vedtatt etter styrets forslag. 

§ 7 ble vedtatt etter styrets forslag. 

§ 8 punkt 2 a og b. Det ble litt diskusjon rundt dette 

med det ble vedtatt etter styrets forslag. 

§ 8 punkt 4.Valg. Dette er en konsekvens av tidli-

gere vedtak som ikke var kommet med i vedtekte-

ne. Vedtatt etter styrets forslag. 

Reviderte vedtekter ligger nå på klubbens websi-

der. 

 

Valg. 

Dirigenten redegjorde for reglene ved valg. Forsla-

gene fra valgkomiteen på nye styremedlemmer ble 

gjennomgått. 

 

Formann: Kjell Røen. Valgt. 

 

            Styremedlemmer: 

            Atle Kvinge. Valgt 

            Marius Jørgensen. Valgt 

            Gunnar Haukeland. Valgt 

 

             Varamedlemmer: 

             Kjell Rød. Valgt 

             Rolf Harald Helgesen. Valgt 

             Geir Inge Thunestvedt. Valgt. 

 

Revisor: Arild M Nilssen. Valgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtroppende styremedlemmer: Ove Hov-

land (t.v.) og Mads Erbe Thomassen (t.h.) 
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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 

Styret i BVK for pe-

rioden mars 2013—

mars 2014 

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 

Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

Valgkomite: Arne Lærum, Richard Riim og Tore Hovland. 

( Geir Phillips går ut og styret foreslo Tore Hovland). Valgt. 

Møtet slutt kl.20.15 

 

Referent Sissel M Romslo 

 

Referat fra medlemsmøtet etter Generalforsamlingen : 
Informasjon fra Statens Vegvesen Bergen Trafikkstasjon ved Knut Ekkeren og  

Lars Harald Drange 

Agendaen: 

Tips og råd ved import av kjøretøy fra EU/ EØS/USA. 

Regler for Prøvekjennemerker 

Det man legger til grunn er Forskriftsverk.-lov om motorvogner av 1926, 

(KTK)-Krav til kjøretøy.fra 1926-1995 og  

(KTF)-Kjøretøyforskrift § 1-15 

Diverse nyttig oppslagsverk: GM Heritage Center 

http:// www.gmheritagescenter.com/gm-heritage-arcive/vehicle-information-kits.html 

 

De ga skryt til medlemmene i BVK for god kontroll og vedlikehold av kjøretøy. 

 

Krav ang import: Hvilke papirer ?? 

Veteran-30 år eller eldre. 

Bevaringsverdig- original stand-sjeldne biler. 

Dokumentasjon- Tollkort-originalt vognkort-COC dokument 

Rammedirektivet-Nye regler fra 15.09.2012 

Er en bil godkjent i andre EØS-land blir den som hovedregel godkjent i Norge. 

 

Spesielt ved Import fra USA-Fremlegge en TITLE Certificate 

VIN -nummer-identifikasjon.- blue tag. 

Originale identifikasjonsplater 

Vis frem restaureringsprosjekter til Biltilsynet. 

Med en gang de blir innført slik at de kommer inn i  AUTOSYS. 

Branded Title-Salvaged-Junked.- Disse vil ikke bli registrert i Norge 

Viktige kilder: DMV(Department of Motor Wehicles) 

POLK- Nyttig hjelpemiddel/oppslagsverk.i 3 bind. 

Av ca 7000 registrerte biler hvert år aviser man ca 10 biler. 

 

Man kan kjøre på Utenlandske kjennemerker: 

30 dager etter fortolling (MVA) 

 

Trekking av henger: Endringer i Klasse til B kode 96 

 

Endring av kjennemerke. Amt-kjennemerke på kjøretøy som er registrert før 1913. 

Panserfigur. Står beskrevet av Motorvognloven av 1942.§ 9-6 

Bruksbegrensning-KTF § 1-9 nr 2. 

Avgasskrav  

PKK -kontroll (EU-Kontroll) på kjøretøy som er nyere enn 1960 

Kilder: www.vegvesen.no 

firmapost-vest@vegvesen.no 

Det ble en interessant kveld der mange sider ved import av biler etc ble diskutert og god 

informasjon ble gitt samt at man fikk kjennskap til kilder man kan lese for å unngå de klas-

siske fellene man kan rote seg opp i. Formann takket for foredraget og overrakte de hvert 

sitt BVK-krus. 

Presentasjonen i sin helhet ligger på BVK sin nettside under Klubbinformasjon/Statens 

Vegvesen (eget menypunkt i venstre meny under Klubbinformasjon). 

Formann:  

Kjell Røen 

Mob: 48187716 

kroeen@online.no 

 

Nestformann:  

John Gaute Kvinge 

Mob: 92620940 

jgkvinge@broadpark.no 

 

Kasserer:  

Gunnar Haukeland 

Mob: 95997242 
gu-hauke@online.no 
 

Sekretær:  

Sissel M. Romslo 

Mob: 99101262 

simaro@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 45440676 

joma@jbv.no 
 

Atle Kvinge 

Mob: 97598727 

kvinge-a@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Rolf Harald Helgesen 

Mob: 41141023 

rhhelgesen@gmail.com 

Geir Inge Thunestvedt 

Mob: 95266847 
geir.inge.thunestvedt@no.kcadeutag.

com 

Kjell Rød 

Mob: 90554592 

kjellroed@hotmail.com 

http://www.gmheritagescenter.com/gm-heritage-arcive/vehicle-information-kits.html
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-vest@vegvesen.no
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 Terminliste 
 

09.04.2013 Kjøretur til Fjell Festning 

27.04.2013 Ulvenmarkedet (Os Skysslag). 

05.05.2013 Tur med Barneklinikken 

09.05.2013 Vårmønstring på Lagunen 

17.05.2013 17 mai prosesjon. 

01.06.2013 Norgesløpet (Kristiansand) 

02.06.2013 BTM 100 år. Aktiviteter. 

06.06.2013 Nasjonal Motordag 

11.06 2013 Medlemsmøte. Grillfest? 

22.06.2013 Vestlandstreffet 2013 

31.07-04.08.2013 Fjordsteam 2013 i Bergen 

21.09-22.09.2013 BVK Utstilling Auto 23 

 

Tur med barneklinikken søndag 

05.05.2013: Meld inn  til formannen dere som 

har anledning til å kjøre. Vi trenger frivillige sjåfø-

rer med biler som tar 2-4 passasjerer. Det er kjekt å 

stille opp for disse takknemlige barna som sårt 

trenger en dag utenfor sykehusveggene. Sjåførene 

får bli med på turen med Statsraad Lehmkuhl. 

 

Invitasjon Fjordsteam 2013: 

Den 3. august i år skal Fjordsteam i samarbeid med 

Bergen Veteranvogn Klubb arrangere en kjøretøy-

parade i Bergen sentrum. Dette er den tredje gang-

en en slik kjøretøyparade blir arrangert.  

I den forbindelse er BVK på jakt etter 6 mopeder 

og 6 motorsykler som kan være med i paraden.  

Moped/motorsykkel kan ikke være nyere enn 1970 

modell. Hvis dette høres interessant ut, så ta gjerne 

kontakt med undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen  

Marius Jørgensen  

BVK koordinator Fjordsteam 

Tlf:91666618/45440676  

epost: joma@jbv.no 

 

Sekretæren:  
Den kalde vinteren er i ferd med å slippe taket og 

vi legger opp til årets første kjøretur til Fjell Fest-

ning. Vi ønsker velkommen til de som er kommet 

nye inn i BVK-styret og takker av de som har tak-

ket for seg. Vi ser frem til mange fine opplevelser 

med BVK fremover og oppfordrer medlemmene til 

å følge med på hjemmesiden til BVK på bvkn.no. 

Her blir all klubbvirksomhet oppdatert og her kan 

man si sin mening om man har innspill etc. Mange 

BVKere får nå Rundskrivet på mail og det fungerer 

veldig fint. Er det flere som vil melde inn at de øns-

ker dette så send en mail til sekretæren som formid-

ler dette videre. 

 

Sissel M Romslo 

Adresse: Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no 

 

Formannen har ordet 
 

Kjære alle medlemmer! 
Jeg takker så mye for den fornye-

de tillitten som ble gitt meg under 

generalforsamlingen 5 mars i år. 

Ett år har gått veldig fort så jeg 

setter stor pris på å kunne videre-

føre aktivitetene vi har i igangsatt og for å få noe konti-

nuitet. 

Endelig lukter jeg vår i luften, innimellom snøbygene 

og kuldegradene! 

Som dere sikkert har lest tidligere om oppgavene og 

vedlikeholdet som venter på å bli utført på Pagoden min 

så er jeg omsider i gang, noe sent kanskje men godt! 

Vinterstøvet er vasket vekk og utskiftninger er så smått 

kommet i gang da det omsider er litt temperatur til å 

kunne være ute i min garasje. 

Våren første prøvetur er unnagjort for å se at alt funge-

rer og ikke er blitt sittende fast gjennom vinteren.  

Til vårens første kjøretur 9. april er der heldigvis kom-

met enorm stor respons fra medlemmer som vil være 

med til Fjell festning, noe som jeg setter stor pris på. 

Vårsesongen er den travleste tiden for oss og den tradi-

sjonsrike turen med barn fra Barneklinikken går av sta-

belen søndag 5. mai med Statsråd Lehmkuhl. Jeg vil 

oppfordre dere medlemmer til å ta kontakt med meg for 

kjøring slik at vi i år også får avviklet dette på en meget 

fin måte for barna og får dekket opp antall seter som 

trengs. 

Dette arrangementet gir klubben en meget god PR effekt 

i byen vår da det er mange betydningsfulle personer in-

nen kommune, havnevesen, politiet og næringslivet som 

støtter opp under og roser dette. 

Det er nå kommet klarsignal fra Auto23 om utstilling til 

høsten 2013 men arrangementet vil bli mindre i omfang 

og mindre ambisiøst enn sist gang. Dette er et ønske fra 

Auto23 hvor jeg har vært i møte med ledelsen der som 

la premissene for arealet vi kunne disponere. 

Men BVK skal lage en kvalitativ god utstilling og selv 

om vi har kort tid på planlegging så er jeg av den tro at 

dette får vi til. Effektiv organisering, ansvarsplassering 

og definerte tidsrammer og ikke minst dedikerte med-

lemmer skal hjelpe oss til dette. Også her oppfordrer jeg 

dere medlemmer til å kontakte meg for de som har lyst 

til å ta i et tak. 

Vårhilsen Kjell 

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


