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StabbesteinenStabbesteinenStabbesteinen   

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Desember 

Neste medlemsmøte: Tirsdag 12. 

desember kl 19:00 i kaféen ved BTM. 
Dette er det tradisjonelle julemøtet vårt, der vi stort 

sett bare skal kose oss og prate, drikke varm sjoko-

lade (eller kaffe), spise julebrød med hvit- og brun-

ost, pepperkaker og clementiner. Og vi skal selv-

sagt prate med hverandre og ha en fredelig stund i 

førjulstiden. Kanskje viser vi litt bilder av forskjel-

lig og det blir muligens litt klubbinfo, men for det 

meste er dette ”møtet uten program”. 

VEL MØTT 

Forrige medlemsmøte: 14. november i 

kaféen ved BTM. 
Denne kvelden fikk vi se og høre fra USA turen 

som en gjeng av medlemmene våre, anført av Carl 

August Harbitz-Rasmussen, var på i september ok-

tober. Det ble en flott reise også for oss som ikke 

hadde vært der. Calle er en flink ”kåsør” så det var 

både engasjerende og artig å se og høre. Å gjengi 

dette her er vel det samme som å prøve å være der 

uten å være med; Nytteløst. De mellom 50 og 60 

personene som var der fikk i alle fall en fin stund. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 

Org.nr: 991 074 023 

Returadresse 

Formann Rune Prestegard delte selvsagt ut beløn-

ning for jobben. Calle til høyre. 
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Julehilsen fra Jørn Abrahamsen i Brasil. 

Her er jeg som stolt eier av min 1950 Mercedes 

170VA. Bildet tatt av meg, som 21 åring i 1970. 

Hadde denne som kjørebil i mange år!  

Andre bildet er meg, i skreddersydd dress fra Sundt 

Herreskredderi, sydd i 1930, foran min Rolls-

Royce 1935. Var med på Damsgårsdsdagene for 

noen år siden.  

Her er også et bilde av min RR Silver Cloud 2 fra 

1960. 

Bilinteressen har svingt fra Tysk til Engelsk .. el-

lers er jeg den samme ( smiler ) men kanskje litt 

slankere på bildet fra 1970? 
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BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB: 
Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16 

Richard Riim, Ladegårdsgaten 59, 5033 Bergen, tlf. 55320204 el. 90175022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ny hjemmeside. 
Som kanskje flere av dere allerede har registrert, har vår hjemmeside 
www.lmk.no fått et nytt uttrykk. Dette var et nødvendig og etterlengtet til-
tak da den gamle hjemmesiden var lite brukervennlig og utdatert. Den nye 
løsningen kopler seg også sammen med LMKs Facebook-side, noe som vil 
fremme og forene begge mediene. Målet er en mer aktiv side og følgelig 
økt interesse rundt LMK. Hjemmesiden er utviklet av StyreWeb, og dette er 
et ledd i at LMK har tatt i bruk dette systemet som et arbeidsverktøy for 
Administrasjonen. Gjennom LMKs rammeavtale med dem gis også LMK-
klubbene muligheten til å kunne ta i bruk dette systemet til en meget lav 
kostnad. I dag er nærmere 50 LMK-klubber brukere av systemet, og stadig 
flere klubber tilsluttes. Samtlige LMK- klubber gis en kostnadsfri adgang til 
en demonstrasjon, slik at man over et tidsrom kan teste ut systemet i egen 
klubb.  
 
 

Overgangen til IF nærmer seg. 
Vi i LMK opplever at svært mange av våre medlemmer har fått med seg at 
LMK bytter forsikringspartner fra WaterCircles til IF fra nyttår. Da de fleste 
ser verdien av at de følger LMK lojalt videre, kommer det til stadighet spørs-
mål rundt hvordan selve byttet skal gjøres. Mange legger til grunn at dette 
er en overgang som skjer helt automatisk, noe det ikke er adgang til etter 
forsikringsavtaleloven all den tid det ikke dreier seg om en kollektiv forsik-
ringsavtale. Derfor må den enkelte forsikringstaker selv stå for selve 
flyttingen. LMK i samarbeid med IF jobber nå med flere løsninger, både ma-
nuelle og digitale, som vil gjøre denne flytteprosessen så enkel som mulig. 
Allerede i løpet av den første uken av desember 2017 regner vi med at løs-
ninger vil være etablert og kunne presenteres for forsikringstakerne. LMK 
vil derfor løpende følge opp med informasjon rundt hvordan dette enkelt 
og praktisk skal løses. Det blir viktig å presisere at det ikke vil bli behov for 
nye søknadsprosesser eller besiktigelser i forbindelse med overgangen til IF. 
 

Redaktør/Layout for BVK:  

Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi 

Styret i BVK 

mars 2017—mars 2018 

Formann:  

Rune Prestegard 

Mob: 94897835 

rune@prestegard.com 

 

Nestformann:  

Richard A. Riim 

Mob: 90175022 

richard@riim.no 

 

Kasserer:  

Terje Mjelde 

Mob: 95702595 

temjelde@online.no 

 

Sekretær:  

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

laoll@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Geir Mehl 

Mob: 93468422 
geir.fysio@hotmail.com 
 

Arve Moen 

Mob: 90840442 

armoen@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Aarid Liland Olsen 

Mob: 94136128 

aarido@online.no 

 

Per Åge Hesjedal 

Mob: 90930864 

pe-aah@online.no 

 

Kjell Toklum 

Mob: 40411640 

k-toklum@online.no 

  Nytt fra LMK 7/2017. 

http://www.lmk.no
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KNA-Klubbforsikring og LMK-klubbene – er alt til salgs? 
KNA sammen med WaterCircles har i den siste tiden kastet seg hardt inn i kampen om LMK-kundene. 
Dette var ikke et uventet trekk da vi nærmest forventet at WaterCircles kom til å kjempe hardt for å be-
holde LMK-kundene. KNA-klubbforsikringen lokker med både penger, middag og provisjoner til de LMK-
klubbene som tegner seg inn i denne klubbavtalen. Midt oppe i alt kan det derfor være lett å glemme 
hva dette faktisk innebærer. Det blir viktig å merke seg følgende; 

Det var et overveldende flertall på Landsmøtet 2017, som på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon, 
så viktigheten av at LMK avsluttet samarbeidet med WaterCircles Norge så snart som mulig. LMK 
fikk frie fullmakter til et mulig rettslig etterspill dersom dette ble nødvendig. Tvisten ble først for-
likt i juli 2017 og har påført LMK store kostnader. 

 
Er det forhold ved WaterCircles Norge p.t. som endrer ved den beslutningen LMK-klubbene fattet 

ved Landsmøtet 2017, eller er også holdninger et spørsmål om hvem som byr mest? 
 
Med KNA-Klubbforsikring vil klubbene selv ta del i den forsikringsprovisjonen som tidligere har tilfalt 

LMK- en provisjon som i all hovedsak har vært grunnlaget for LMKs liv og virke. Hva ønsker klub-
bene videre med LMK dersom man ikke vil bidra til LMKs eksistens? 

Dette er tre vesentlige spørsmål/faktorer som de enkelte klubber selv må ta stilling til, men valget som 
treffes kan få klare ringvirkninger for LMK i tiden fremover.  
 

LMKs Strategikonferanse. 
Som nevnt ovenfor, er det mange utfordringer av både positiv og negativ art LMK har på agendaen. 
Mange av disse temaene håper vi at Strategikonferansen 13. januar 2018 på Gardermoen kan gi oss et 
mer tydelig svar på. Det kommer nye påmeldinger hver eneste dag, og det er tydelig at svært mange av 
LMKs eierklubber ser viktigheten av dette. Husk påmeldingsfristen 20. desember. I den prosessen vi opp-
lever både med hensyn til konkurranse blant flere organisasjoner, uroen rundt forsikring og kjøretøypoli-
tiske utfordringer, er det viktig at LMK tar nødvendige grep slik at vi fortsatt kan være en sentral aktør. 
Om dette vil påkreve vesentlige endringer av både strukturell og organisatorisk karakter, vil tiden vise.  
 

Med vennlig hilsen 
 

Stein Christian Husby 
Generalsekretær LMK 
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BVK klubbeffekter 

Genser med ny logo: kr. 350,-    Fleecejakke: kr. 400,- 

Paraply: kr. 150,- 

Pins: kr. 30,- 

Jakkemerke: kr. 75,- 

Klistremerke: kr. 10,- 

Vognmerke: kr. 300,- 

Dette er nå en oppdatert liste også prismessig. Effekter som ikke står 

nevnt her er enten utgått eller utsolgt. 

Effekter kan kjøpes ved våre medlemsmøter eller bestilles hos 

effektansvarlig Gunnar Haukeland. Tlf. 95997242 

E-mail: gu-hauke@online.no 

Effekter som ikke er avbildet: 

BVK flagg/vimpel: kr. 150,- 

Krus: kr. 100,- 

Lufttrykkmåler: kr. 30,- 

Nøkkelring m/logo: kr. 40,- 

Caps m/logo: kr. 100,- 

Pique skjorte (m/reklame): kr.50,- 

Windbreaker: kr. 275,- 

Genser m/gml.logo: Kr. 100,- 

Pique skjorte: kr. 125,-                      T-skjorte: kr. 75,- Sydvest: Utsolgt 
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OSLO MOTOR SHOW 2017 
 
Oslo Motor Show må kunne si å ha etablert seg som et 

møtested for entusiaster av motorsport og spesielle kjø-

retøy. Siden 2010 har messen vært arrangert på Lille-

strøm, og det er 

spennende å se en 

messe som bærer 

preg av det man ser 

nedover i Europa slå 

rot i Norge. 

 

Rent utstillingstek-

nisk er det potensia-

le for fortsatt utvik-

ling, men innholdet 

er forbausende bra 

med innslag for en-

hver smak. Spennet 

av kjøretøy omfatter 

originale og ombyg-

de kjøretøy på to og 

fire hjul - ekstreme 

sportsvogner og 

tyngre kjøretøy. 

Selv om underteg-

nede har en forkjærlighet for det originale, kan jeg ikke 

underslå at det finnes mye god kunnskap, kreativitet og 

godt håndverk her i landet. 

 

En del av de mer eksotiske innslagene, som Bugatti 

Chiron og BMW 507 er hentet fra utlandet, men det er 

alltid noen overraskelser fra vårt eget land som får meg 

til å sperre opp øynene. Blant de mer enn 500 kjøretøye-

ne som ble vist fram på messen, var det utstilt noen flot-

te eksemplarer av førkrigs Harley Davidson fra min 

egen bydel her i Bergen, som jeg ikke ante fantes(!).  

 

Bransjen kjenner også sin besøkelsestid. Det er mye fint 

å se av verktøy, rekvisita og nye teknikker. Få bilprodu-

senter deltok, men Mercedes var til stede med sin ryken-

de ferske X-klasse pick up som ennå ikke er i salg. 

 

Hele 40 interesse- og motorsportklubber hadde stands 

på messen. Vår søsterklubb i Oslo, Norsk Veteranvogn 

Klubb var til stede med en liten, men bred utstilling som 

omfattet både 

messing T-Ford 

og Opel Corsa. 

Jeg merket meg 

også årets stand 

fra Amcar, hvor 

det foruten de 

bilene vi forbin-

der med den or-

ganisasjonen 

også var kom-

met med biler 

fra Japan og 

Tyskland. Det er 

helt klart at Am-

car legger om 

kursen og er på 

frierferd i alle 

miljøer. Det i 

seg selv er ikke 

en dårlig idé, men vi i BVK bør aktivt tenke litt på veien 

videre for vår egen hovedorganisasjon LMK. I den sam-

menheng skal det sies at undertegnede savnet represen-

tasjon fra LMK på messen. 

 

BMW klubb Norge hadde en flott stand i år. Utvilsomt 

var det E25 Turbo modellen fra 1972 som kun finnes i 

to eksemplarer - for anledningen lånt inn fra Tyskland - 

som fattet størst interesse, der den sto i kontrast til både 

BMW Isetta og BMW Dixie. Fra VW-klubbens stand 

vil jeg spesielt nevne den unike Folkevognen med Ro-

metsch roadster karosseri fra 1956. Ellers var Ford M 

klubben til stede, likeså Jensen klubben og hele tre(!) 

Mercedes klubber - alle med utspring fra én - det er med 

andre ord ikke bare i Bergen man har klart å lage 

politikk av en hobby! 

 

Yrkesbilbransjen var sterkt til stede, både i fortid 

og nåtid. Yrkeskjøretøy som minnet mer om mu-

seumsobjekter enn dagligdagse asfaltbiler og 

vogntog i skjønn forening med nyrestaurerte slite-

re fra 50-, 60- og 70-tallet. Det er flott at noen har 

kapasitet til å restaurere og bevare kjøretøy som 

krever 15 meter lange garasjer! 

 

Gatebilmiljøet i Norge er vitalt, og mange kreative 

eksemplarer fra hele landet var vist fram på Lille-

strøm. Det er mye flinke ungdommer i dette mil-

jøet, og det er forhåpentligvis herfra vi skal hente 

noen dem som skal overta stafettpinnen til vårt 

eget miljø(?). 

1956 Commer 

Tre av BVK’erne: Fra venstre: Carl Henrik, Rune og Richard 
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Arrangøren og utstillerne hadde lagt mye til rette for de 

yngre besøkende. Det fantes spennende kjøresimulatorer 

og radiostyrte biler som man fikk prøve seg på. I 

tillegg var det demo- og showkjøring på lukket om-

råde ute. Med andre ord var det et show for hele 

familien. Jeg har vært på Oslo Motor Show ved 

flere anledninger, og dro i år sammen med tre andre 

fra BVK. Mer enn 40.000 besøkende fant veien til 

Lillestrøm i helgen, men det er plass til flere, og jeg 

oppfordrer derfor til klubbtur i 2018. 

 

Tekst: Carl A. Harbitz-Rasmussen 

Foto: Carl H. Harbitz-Rasmussen 

Aston Martin DB4 1962 

1946 Harley Davidson fra Bergen  
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Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 

1972 BMW E25 Turbo 

Bugatti 
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1975 Ford Taunus 

Volvo Duett 
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Senket Renault 4 ”gatebil”. Merk sveiven…. 

1957 Chevrolet 
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Bli med til Tyskland 21.-25. mars, 2018 
 

Det er planlagt en tur til Tyskland for å besøke de to store messene; Retro Classics i Stuttgart og Tech-

no Classica i Essen. Det vil også bli besøk til Mercedes og Porsche museene, samt det tekniske museet i 

Sinsheim på veien. Den årlige messen i Essen er med sine mer enn 185000 besøkende, Europas største 

event for veterankjøretøy og et must for slike som oss. Stuttgart er også en utstilling av dimensjoner 

som bør oppleves. 

 

Pris for fly, hotell, transport og billetter til messer og museum vil lande på omlag 8000 kroner pr. per-

son i dobbelt rom, litt avhengig av hvor mange som melder seg på. 

Det er Carl Harbitz-Rasmussen som planlegger og tilrettelegger turen, og som gjerne svarer på spørs-

mål. Interesserte kan kontakte ham på 91385830 eller pilotcarl@gmail.com 

 

Bindende påmelding innen 20. desember. 

mailto:pilotcarl@gmail.com
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Formannen har ordet. 
 

Ja, så er vi kommet til årets siste 

Stabbesteinen og det nærmer seg 

jul. Når du leser dette så er det 

enten kun kort tid igjen til jule-

bordet, eller det er over. Jeg hå-

per de som har meldt seg på der 

har eller hadde en fin kveld.  

Pensjonisttreffene er jo i god gang og sist møte var  

torsdag 30. november i det gamle lygarrommet, så 

nå mest brukes til styremøter. Vi kjører en siste 

gang før jul og det blir på gamle lygarrom denne 

gangen også. Vi satser på  torsdag 14. desember. 

Tradisjonen tro skal vi ha julemøtet vårt den 12 de-

sember. Jeg håper at mange kan ta seg anledning til 

å komme i denne travle juletiden. 

Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en 

riktig god jul og ett godt nyttår! 

 

Hilsen Rune 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 


