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Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
www.bvkn.no
Org.nr: 991 074 023

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Desember — 2012. Nr. 10
Neste medlemsmøte tirsdag 11.12.2012
kl.19.00 på BTM:

Referat fra forrige medlemsmøte hos
Bertel O Steen tirsdag 06.11.2012
Hei hå nå er det jul igjen...Vi stresser ned med vårt kl.19.00: Det møtte 49 medlemmer denne kveltradisjonelle KOZE-MØTE Medlemsmøtet er uten
agenda og vi skal
bare roe ned og
kose oss. Det blir
servert varm kakao, julebrød med
gul og brun ost,
clementiner og
pepperkaker. Det
blir også muligheter for en kaffetår for de kaffomane.
Formann informerer om siste nytt på bilfronten og
du kan godt ta med deg bilder du vil dele med
andre.
Vi ser frem til en fin
kveld sammen med
gode veteranbilvenner
der man får god anledning til å slå av en prat
ved bordene.

den. Geir Noremark og Knut Johan Andvik fra
B.O. Steen tok godt imot oss og informerte etter tur
om hva B.O. Steen står for. Det er en imponerende
bedrift med mange ben å stå på. Firmaet omfatter
bil -buss og lastebil-Teknikk-(storleverandør til
Offshore)- og Forsvaret- (Vedlikehold av
dieselaggregater).

….om eg var ein rik mann……...

De hadde agentur på Asics Scandinavia. Har nå
agentur på Viking Bergans og driver også innen
eiendom etc. Totalt ca 3000 ansatte, 204 i Bergensavd. I Arna har de avdeling for nyttekjøretøy med
lakk og karosseri. De har levert over 200 busser i
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Hordaland. Nytt er at Mercedes vil lansere en type
«Kassabil» eller Pizzabil som de populært kalles.
Mercedes hadde i 1996 4 hovedmodelltyper mot i
dag 12.En rivende utvikling. De har 8 Peugeot modeller og forhandler også KIA samt Smart.
De forventer å selge totalt 2500 biler i 2012.
Etterpå ble vi delt i 2 puljer der den ene fikk omvisning rundt i lokalene med verksted, delelager etc
mens de andre kunne studere de mange bilene i utstillingshallen.
Det var et imponerende moderne anlegg med ryddige, rene lokaler og vi fikk servert kaffe og noe å
bite i mens vi gikk rundt i utstillingen.

Fra venstre: BVK Formann Kjell Røen, Geir Noremark og
Knut Johan Andvik

Generalforsamlingen 2013 må forberedes og forslag man vil ha opp til behandling der må komme
inn til styret før 31.12.2012.
Bilene til vårt Æresmedlem Roar Seltun legges nå
ut for salg pga at han er for gammel til å ta vare på
de selv og familien vil de skal komme i gode hender og bli tatt vare på. Ricard Riim som kjenner
disse bilene godt gav en orientering om bilene: En
1932 mod Chevrolet lukket bil og en 1929 mod
Chevrolet åpen 4 d. Denne er en gammel « Bergensbil « i god stand.
Richard overbragte deretter en takk fra Os-banens
venner som hadde et arrangement der BVK var invitert og det var godt fremmøte med gamle biler.
Kjartan Meyer stilte med 4 biler. De hadde en fin
reportasje i sitt medlemsblad fra dette arrangementet (det ligger for øvrig kopi av bladet på BVKs
nettsider).
Jarle Herstad minnet til slutt om at alle måtte holde
seg lenge våkne og få med seg TopGear på NRK3
kl.22.30 der James Bond bilene gjennom 50 år ville
bli presentert.

Medlemsmøte 8 januar 2013 kl.19.00 på
Sjøkrigsskolen:

Formann Kjell Røen overrakte de 2 BVK-krus og
klubbens vimpel og takket for en fin omvisning.
Deretter orienterte han om BVK-julebordet der det
enda var ledige plasser.
Han la frem møteplanen fremover og informerte
om at på Sjøkrigsskolen der vi skal i januar vil de
ha påmelding. Dette må vi bare forholde oss til og
de som vil ha med seg dette må melde seg på. Det
blir et flott opplegg der man får teste skipssimula- Sjøkrigsskolen ønsker i forbindelse med besøket vårt 8
toren etc..
januar 2013 å vite hvor mange fra klubben som kommer

Den nye A-klassen fikk mye positiv omtale av BVK’ere

grunnet planlegging og organisering, Vi får omvisning
på Sjøkrigsskolen, Sjøkrigsskoleveien 32, Gravdal Laksevåg, med Planetariet og Fartøys simulatoren fra kl
19:00 til 20:30 og fra 20:30 - 21:15 kaffe - wienerbrød
og intern informasjon.
Oppmøte i god tid før kl.19:00 på parkeringsplassen ved
vakten. Vi går samlet inn med vår kontaktperson.
Det kan bli vanskelig å få hentet personer etter dette
tidspunktet, men gi beskjed om nødvendig.
I den forbindelse ønsker styret en tilbakemelding på
antall deltagere, så de som ønsker å delta på omvisning
Sjøkrigsskolen meld tilbake til formannen enten pr. telefon, SMS eller mail slik at får vi registrert antallet.
OBS! OBS! VIL DU VÆRE MED PÅ DETTE MØTET MÅ DU MELDE DET TIL FORMANNEN INNEN 15. DESEMBER. ELLERS KOMMER DU IKKE
INN! Det er militært område så alle navn MÅ være
meldt på forhånd!
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Vi har fått noen fine gamle bilder fra vårt medlem Rolf B. Moberg:

Bildet av arkitekt Leif Grung
ble tatt i 1944-45.

Min fars Opel (bildene under)
var vel Olympia ? det er tatt
mars-april 1954.
Leif og min far var venner,
motstandsfolk og Opelfans. Det
var Leif som
tegnet funkisbygget som min
far var eier og styrer for i Os
sentrum.
Mvh Rolf B. Moberg.

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus
Print: Allkopi Nordnes

Styret i BVK for perioden mars 2012—
mars 2013
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:
Mads Erbe Thomassen
Mob: 95827310
madserbe@online.no
Ove Hovland
Mob: 93812262
ovhov@online.no
Varamedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 45440676
joma@jbv.no
Atle Kvinge
Mob: 97598727
kvinge-a@online.no
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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Vestlandstreffet 2012
Tekst og foto: Rune Røen
En liten gjeng fra BVK kjørte nedover fredag 10. august, med første møteplass fergekaien på Haljem.
Underveis fikk vi høre at der var: Fjord Steam 2012 i Stavanger, så hva var da mere
naturlig enn at kortesjen kjørte helt ned på kaien i Stavanger, og stilte ut våre biler der. Det ble noen
hyggelige timer i godværet med å studere båter, motorer og folkeliv.
Så gikk turen videre til bryne Kro og Hotell på bryne, hvor vi innlosjerte oss og hadde en sosial samlingsmiddag fredag kveld.
Lørdagen opprant med flott vær, og turen gikk til startområdet på Ålgaard, Konge parken. Løypen var
lagt inn i Sirdalen, og det var mange som fikk seg en svært hyggelig opplevelse med denne kjøreturen.
Vi besøkte veimuseet, så de
flotte bygder og naturen,
samt hadde en god stopp på
turistplass med solen stadig
høyere på himmelen. Den
tradisjonelle lapskaus ble
inntatt på Varhaug, og turen
endte på Ålgaard.
Ved tilbakekomst på hotellet,
var været så innbydende at
medbragte "nistepakker"
med både fast og flytende ble
konsumert utendørs i sosiale
rammer, det er slikt som bergensere kan.
Festmiddagen ble en flott
samling, og maten smakte,
Thor Stigen overbrakte hilsninger på vegne av vår
klubb.
Returen gikk på søndag, og
første stopp var "rett borte i
gaten" hos en lokal bilsamler. Der ble nok mange overrasket, og fikk tårer i øyekrokene når vi fikk se hva
han samlet på.
Her var alt fra 1931 V12
åpen Caddillac, til 2012
Dodge Hemi !
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Det ble også en flott tur hjem, med åpne biler, noen stopp og uten ulykker.
Vi som deltok, var imponert og glade for at vi hadde deltatt på treffet.
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Austevoll tur 22. og 23. september 2012.
Tekst og foto: Rune Røen
Det var en flott og solfylt lørdags morgen 22. sept., med oppmøte på Shell stasjonen på Nesttun. Flere
veteranbiler kom kjørende.

Første milepæl var fergekaien på Krokeide, hvor vi skulle med 1050 fergen til Austevoll. Det var 4 veteranbiler, samt 2 "ordinære" biler på turen.
Etter ilandkjøringen, måtte vi ta en runde og se litt, før første avtale var med Heine Møgster i hans hjem.
Der ble vi hjertelig mottatt, og terrassen
var gjort klar med mange godsaker for at
vi skulle få lunsj. Det ble noen svært hyggelige timer, og som en avslutning ble vi
invitert til kaien for å få en omvisning i
den største "fiskebåten" rederiet disponerte, «Hardhaus». Vi lot oss imponere mye
da vi fikk forklart funksjonene og kapasitetene til dette fartøy, vår alles
turguide drømte seg nok litt vekk i kapteinstolen på broen.
Deretter gikk turen videre til Bekkjarvik,
hvor vi ble mottatt av Halstensen, dette er
jo selve eieren av Bekkjarvik, og vi ble tatt
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Planlagte aktiviteter vinter/vår
2013:
Medlemsmøte 12.02.2013 hos Jæger
Minde
Tore Hovland har invitert klubben på
besøk hos Jæger Minde hvor vi vil få
informasjon om blant annaet Toyotas
Hybrid teknologi.
Vi møtes på parkeringsplassen ved Kanalveien hvor Lexus har sin utstilling i
god tid før kl.19:00
Dette blir et interessant og spennende
besøk som vi ser frem til.
http://www.jaegerbil.no/
http://www.lexus.no/
med på en historisk vandring på tettstedet, gjennom
hele utviklingen, flott levert!
Bekkjarvik Gjestgiveri ble inntatt, kofferter og bager utpakket, før vi møttes til første cocktail hos
Jarle, så gikk turen til neste cocktail på gjestgiveriet, og middagen ble inntatt på langbord.
Smaksløkene fikk virkelig "kjørt" seg under dette
gastronomiske måltid. Vi skjønte godt at sønn av
huset var Europamester i kokkefag! Dessert ble servert kunstnerisk på skiferhelle.
Både nightcap, samt VM mester Brekkhus store
kamp fikk vi med oss før natten kom til oss.
Dagen etter opprant med like fint vær, så turen gikk
da sydover på øyen, helt til Salthella og Stolmen.
Øyen ble kjørt på langs, og vi endte opp på fergekaien igjen på ettermiddagen,
det var en flott dag og ett strålende turopplegg.

Medlemsmøte 12.03.2013 BTM
Generalforsamling BVK på BTM kl 19:00
Medlemsmøte 09.04.2013 på Fjell Festning
Vi har booket omvisning for klubben på Fjell Festning 9 april ! og vi møtes fra kl 18:15 ved Drotningsvik senter for felles kjøring videre kl 18:30.
Museet vil ha antall besøkende på forhånd så beskjed til formann innen 31 mars 2013 om deltagelse.
http://www.museumvest.no/index.php?
action=static&id=48

Teknologi 1902 :

Moderne biler har masse teknologi og det brukes
avanserte materialvalg. Men det er ikke noe nytt.
Vi leser i dag om aluminium som brukes mer og
mer i moderne biler. Her en av de første bilene som
kom med aluminiumskarosseri. Den fikk god omtale i pressen som beskrev denne modellen som en
lykkelig blanding av det beste fra fransk og alt i
USA var det virkelig noe å skrive om. Bilmerket
var C.G.V (Automobiles Charron-Girardot-Voigt)
som produserte biler mellom 1901 og 1930.
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Sekretæren: Da er juleforberedelsene i full gang og
“trekanten” som min far kalte
den, er kommet på plass i vindusposten. Julegatene er åpnet
med brask og bram og den evige
runddansen “Hva skal vi gi de i år ..” kverner
rundt i hodet. Det er da du skal ta turen til BTM på
tirsdag den 11.12 og roe ned. Kose deg med gode
veteranbilvenner og kjenne roen senke seg. Innimellom slagene lurer man seg ut i garasjen eller en
annen krok og putler med noe eller leser en god
bok. Vi har egentlig ikke bruk for noen ting. Det
viktigste med julen er at man tar seg litt fri og koser seg med familie og gode venner.

Jeg vil sammen med resten av styret i BVK
ønske dere alle en riktig GOD JUL og et fredelig GODT NYTT ÅR.

Sissel M Romslo
Adresse: Ytre Bruvik
5285 Bruvik
Mob.99101262 -95916829E-mail; simaro@online.no

Formannen har ordet

BVK fikk jo tildelt ‘Norgesløpet 2014’ av LMK tidligere i år og det jobbes ufortrødent videre med arrangementet fra arbeidsgruppen og hvor revidert budsjett må
sendes innen dette året til LMK.
Vi har nå bestilt nye klubb jakker og – gensere som vi
regner med er på plass til vårsesongen starter i januar
2013. Apropos sesongen så håper jeg høstsesongen gav
dere noe alle og at vår programmet også vil bli et variert
og spennende opplegg som vi håper dere alle vil sette
pris på.
Se ellers i bladet om detaljene og husk at på hjemmesiden vår ligger alltid siste oppdaterte informasjon som
gjøres tilgjengelig mellom medlemsbladene fortløpende.
For å kunne nå dere effektivt og raskt med informasjon
er vi avhengig at våre medlemsregistre alltid er oppdaterte.
For å sikre oss dette er vi avhengig av at dere melder epost adressen deres til oss for de av dere som ønsker
dette. Vi har pr. i dag fått registrert ca 50 % av medlemmenes e-post adresser men målsetning er å oppnå minst
75-80% slik at vi er i stand til å sende effektivt ut viktig
informasjon som når mange av dere raskt og samtidig.
De fleste av oss bruker denne type verktøy både i jobbsammenheng og privat daglig, gjennom PCer, lesebrett
og telefoner så selv om vi er interessert i og opptatt av
historie så benytter vi oss av dagens hjelpemidler og
teknologi.
Så derfor, få registrert e-post adressen dere hos web ansvarlig slik at vi kan nå dere raskt med ny og oppdatert
viktig informasjon om aktiviteter som skjer.
Helt nylig ble det informert fra LMK om et medlemsregister som de tilbyr klubbene. Webansvarlig og undertegnede var på en presentasjon nå sist lørdag og dette
ser meget lovende ut. Dette kan gi klubbene et enda
bedre verktøy med å spare tid og oppnå kvalitet med
administrasjon av medlemsmassen. En del av dette systemet vil være tilgjengelig for medlemmene via ‘Min
side’ hvor hvert enkelt kan administrere sine egne data.
Årets julebord 2012 er lagt til Kalfaret Brygghus og er
en endring fra tidligere basert på tilbakemeldinger som
er kommet fra deltagerne omkring rammene rundt julebordet og spesielt fjorårets.
Styret har tatt disse tilbakemeldingene til etterretning og
arrangerer derfor julebordet i ny innpakning, og det er
derfor overraskende at antall deltagere er synkende.
Men det er likevel mange nok til at årets julebord blir
avholdt som planlagt med aperitiffen i veteranbilbaren
deres, julebuffet som bør tilfredsstille den mest kresne
samt et dessertbord av dimensjoner med kaffe avec.
Når det i tillegg blir underholdning og musikk med dansing så ser dette ut til å bli en fest BVK verdig.
Helt til sist vil jeg på vegne av styret ønske alle medlemmer en riktig god jul, takker for året som er gått og
ser frem til et nytt år og en ny sesong.

Kjære alle jule BVK'ere !
Nå er det snart jul igjen og fokuset er
vel mer på julebakst og oppussinger til
jul enn på kjøretøyene våre. At vi er
litt stresset hører vel egentlig denne
årstiden til. Men kjøretøyene våre er
vel trygt forvart for vinteren og det
planlagte arbeidet med enten vedlikehold, oppgraderinger eller utskiftninger er enten fremdeles under planlegging i tenkeboksen eller allerede godt i
gang for noen. Viktig å være ute i god tid med bestillingene våre, spesielt de som kommer langveis fra i brune firkantete esker ol. hvor vi har snopt oss litt for mye
på eBay og sånt, men som vi alle mener er heeelt nødvendig å ha.
Det første kalenderåret i formannsstolen har flydd avsted, styret fungerer godt sammen og ansvar tas og gjennomføres. Året som har vært har ikke hatt de store utgif- GOD JUL!
tene så derfor er det betryggende at økonomien er så
Hilsen Kjell
god som den er når vi ser litt fremover.
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