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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. Februar — 2012. Nr. 2
Neste medlemsmøte tirsdag 14.02.2012
kl.19.00 på BTM:
Styret har forsøkt å finne interessante foredragsholdere med liten suksess til denne gangen, og i mangel på forslag fra våre medlemmer om hva de vil høre om, så kjører vi denne gangen litt film. Det blir
visning av en restaureringsfilm, litt småknask, samt
at vi forsøker å få vist en gammel video fra Vestlandstreffet i 1987.

Referat fra BVK medlemsmøtet hos Auto 23 tirsdag 10.01.2012 kl.19.00:

også Fredriksen en påskjønnelse fra BVK.
Noen koste seg med å se på bilene i andre etasje
mens noen fikk omvisning i lokalene til Maskinverkstedet.
Deretter ble det kaffe og tebrød i kantinen mens
«BVK-Calle»(Carl August Harbitz-Rasmussen) tok
oss med på et spennende reisereferat fra høstens
USA tur. De hadde opplevd mye på turen og møtt
mange interessante mennesker som damen på 103
år som kjørte sin Cadillac med stø hånd. Vi gleder
oss til del 2 av referatet.

Det møtte nærmere 70 medlemmer på årets første
medlemskveld. Morten Fredriksen tok vennlig imot
oss og informerte om de nye lokalene og planene
fremover. Det er blitt lyse fine lokaler og med butikker og egen Porsche-avdeling blir nok dette et
attraktivt sted fremover. Bård Breiviks stilfulle
skulptur utenfor har allerede skapt blest rundt om.
Kanskje blir den like berømt som «An Tur Solais» i
Dublin.
Formann Lars Olav Lofthus orienterte om terminlisten ut over våren. Ulvenmarkedet i 28 april. Tur
med Barneklinikken 13 mai. Vårmønstringen på
Lagunen som i år blir på søndag 20 mai. Han lovte Rolf Moberg likte Porschene.
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023
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Forslag til årsmøtet må være sendt styret i BVK
senest 2 uker før generalforsamlingen.
Etter Generalforsamlingen blir det som vanlig medlemsmøte. Tema for møtet blir annonsert i marsnummeret.

Mail-addresser på BVK medlemmer:

Folket på omvisning hos Sylinderservice.
Foto: Rolf Moberg.

Calle (helt til høyre) i aksjon
Foto: Rolf Moberg.

BVKs styre er godt i gang med et stort arbeid for å
registrere medlemmenes mail-adresser. Dette for å
kunne sende ut kjapp info etc til medlemmene. Vi
har nå fått inn ca 160 av medlemmenes mailadresser. Klubben vil etterhvert ta i bruk en
"gruppemail" for utsendelse av informasjon om nær
forestående begivenheter.. Det er også kjekt å bli
påminnet ting man sender ut i god tid, endringer
ang oppsett Terminliste etc.
Er det fint vær og noen foreslår en utflukt så kan
man f.eks. kjapt informere medlemmene om dette.
Dette er informasjon som også vil bli lagt ut på
BVK's hjemmeside. Mail-adressene blir ikke brukt
til annet enn info til medlemmene og vil ikke være
synlig ved utsendelse.
Har dere mail så send info til Rolf Harald Helgesen
slik at vi kan registrere dere.
Mail: rhhelgesen@gmail.com

Mopedgruppen i BVK

I denne utgaven av "Stabbesteinen" står det at mopeden fyller 60 år. I tidligere utgave av bladet er
det gjort kjent at medlemmer i BVK som har
Det ble en fin kveld. Medlemmene storkoste seg og moped, lett eller tung motorsykkel og scooter - som
«Calle «frisket opp en heller mørk og blåstig jaer veterane kjøretøyer - er ønsket ut i lyset i 2012.
nuarkveld.
Det er allerede kommet påmeldinger av flere av
medlemmene, noe den nedsatte gruppen synes er
Inkalling til Generalforsamling i BVK
positivt. Har du en to - eller tre-hjuling, meld deg
på. BVK skal ha åpent hus i Bergen Tekniske Mutirsdag 13.03.2012 kl 19.00.
seum i slutten av august og det var da tanken å ha
Kaféen ved BTM.
et "løp" derfra med en liten rundtur i Bergens gater
med litt spillopper og litt utstilling av kjøretøyene,
Dagsorden.
før vi ender tilbake på BTM. Det skal ikke sees
Åpning.
bort fra at vi en hverdag i f.eks. mai kan lage til en
Merknad til innkalling.
kjøretur ikke langt borte fra sentrum, til f.eks. en
Valg av dirigent.
kafe e.l. For å få til en slik spontantur er det
Valg av sekretær.
ønskelig med en e-postadresse.
Uansett - selv om sykkelen i skrivende stund i slutÅrsmelding 2011
ten av januar - står godt innpakket innerst i garaRegnskap 2011
sjen, er det ingen skam å begynne å skifte olje og
BVK Kontingent 2012
stifter og gjerne prøvestarte for vårens sykkeltur Innkomne forslag
til lygarmøter, medlemsmøter, ellers fellesturer.

Valg.

MC-gruppen tar i mot påmeldinger og epostadresse :
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Svein Farsund, tlf. 90111016, e-post: Svein.Farsund@necon.no
Hans Gaarder, tlf. 90698746, e-post: Hans.Gaarder@c2i.net
Arild M. Nilssen, tlf: 91184322, e-post: anils-mo@online.no
Med hilsen
Arild M. Nilssen

Mopeden 60 år

LYGARMØTENE FLYTTER TIL KAFEEN BTM
Fra og med tirsdag 21.02.2012 blir lygarmøtene i kafeen ved BTM. Det vil bli varslet på medlemsmøtet
og satt opp plakat.

Den 23. mai 1952 ble den såkalte Mopedlagen, lov angående “cykel med
hjälpmotor” vedtatt i Sverige. Et av kravene for at kjøretøyet skulle komme inn under denne loven, og dermed være fri tatt for krav om førerkort
og registrering var at den hadde pedaler i tillegg til motor. Den 1. juli
1952 tredde loven i kraft.

Ordet Moped ble “oppfunnet” av redaktør Harald Nielsen i bladet Motor,
og sto første gang på trykk i nummer 6, 1952. En artikkel av pionermopedist René Willink, en 28-årig nederlender som loffa rundt i Europa og Afrika på en 26 kubikks Cyclemaster, ble oversatt. Han trengte da et enklere
ord for det tungvinte ”trampcykel med hjälpmotor”. Han satt sammen mo
fra motor og ped fra pedal, til moped. En grei betegnelse for et kjøretøy
som hadde både motor og pedaler. Det utkonkurrerte snart det danske ordet
knallert. Moped er vel det svenske ordet som har fått størst utbredelse i verden. Riktignok med litt forskjellige utale og stavemåter.
Det vil si at moped er 60 år i 2012. Nå dreier det seg om den en svensk lov,
men etter det jeg har snappet opp var det den svenske loven som dannet
grunnlag for den norske også. Riktignok ble motorytelsen større, på grunn
at vi var et land med fjell og daler, og dermed bakker. Større motorytelse
førte med seg både registreringsplikt og høyere aldersgrense. Det som er
sikkert er at ordet moped er 60 år, og bare det fortjener feiring.
Team Alfredsen, Romerike Gammelbilklubb

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

Styret i BVK for perioden mars 2011—
mars 2012
Formann:
Lars Olav Lofthus
Mob: 47611283
laoll@online.no
Nestformann:
Sigve Carlsen
Mob.95776353
sigve.carlsen@hotmail.com
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:
Rolf Harald Helgesen
Mob: 41141023
rhhelgesen@gmail.com
Bente Sørheim
Mob: 95780820
bente-elin.sorheim@telenor.com

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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ger vi den inn på siste siden her også, slik at den
blir tilgjengelig også for de som ikke er på nett.
forberedelser til årets terminlisApropos dette å være på nettet. Vi har hatt evalueter. Vi skal forberede Generalring av utstillingen vi hadde i september, og en av
forsamlingen og forslag til styret
de viktigste endringene vi må gjøre frem mot en
må tenkes igjennom og sendes
evnt. ny utstilling i 2013, vil være å sørge for at
inn i god tid. Valgkomiteen er i
klubben er på Facebook. For noen av dere er dette
gang med arbeidet sitt og har dere forslag på nye
kandidater til styreverv om noen trekker seg så vil sikkert helt fjernt, men saken er den at dette er et av
de kraftigste mediene man kan nå folk med. De
det lette arbeidet med å legge kabalen.
yngre generasjoner ”lever” på Facebook (noen litt
Vi vil også trenge vakter til Lagunen så bare hiv
men vi kan like det eller ikke, her vil
dere rundt og meld dere til tjeneste. Jo tidligere jo for mye),
vi
kunne
nå langt flere mennesker enn ved
bedre.
”gammeldags” markedsføring. Jeg opplevde selv at
yngre mennesker i min nærhet ikke visste om utSekretær: Sissel M Romslo
stillingen til tross for at jeg faktisk var leder for den
Adresse: Ytre Bruvik
og hadde snakket om den. Det gikk liksom ikke
5285 Bruvik
inn. Hadde det kommet midt i trynet på de på FaceMob.99101262 -95916829
book så hadde de nok våknet. Vi vil sannsynligvis
E-mail; simaro@online.no
opprette en Facebook side i nærmeste fremtid. I
egenskap av web redaktør vil jeg se om jeg kan
Hilsen fra familien Fredriksen:
Vi har fått følgende hilsen fra familien Fredriksen gjøre dette først, for så å bringe inn en annen av
våre medlemmer som kan ha ansvaret.
etter begravelsen av Thorrolf Troye Fredriksen:
denne gangen blir kanskje ikke helt
”En varm takk for all omtanke, Medlemsmøtet
i topp kaliber, men jeg tror nok at det vi skal vise
deltagelse og blomsterhilsener vil fenge allikevel. Og du, husk å være positiv for
valgkomiteen!
ved vår kjære Thorrolf Troye

Sekretæren: Vi er i gang med

Fredriksen sin bortgang.

Lars Olav Lofthus, Formann.

Familien v/M.F”

Terminliste 2012
(Oppdatert

29.01.12)
14.02.12: Medlemsmøte
Formannen har ordet:
13.03.12: Generalforsamling/Medlemsmøte:
Tiden går fort. Ikke før har vi hatt jul
Del 2 USA tur v/Carl August Harbitzog nyttår, så er vi plutselig inne i
Rasmussen
februar. Og når den måneden er slutt
10.04.12: Medlemsmøte
så begynner vi å lukte vår. Da nær28.04.12: Ulven Markedet
mer det seg tid for å ta ut det gamle
08.05.12: Medlemsmøte
vidunderet og kjøre en liten testtur
13.05.12: BVK-tur med Barneklinikken
for å se om alt virker, og ikke minst
17.05.12: Deltakelse i 17. mai prosesjonen
kjenne lukten av gammelbil. En an20.05.12: Vårmønstring
nen lukt jeg elsker er når jeg har kjørt en tur med T- 01. - 03.06.12: Damsgårdsdagene
Birden og har parkert den i garasjen og kommer ut 06.06.12: Nasjonal Motordag
der igjen litt etterpå. Da lukter det sånn deilig av
09.06.12: Vossa Rudl'n
varm bigblock motor og litt fordampet bensin. Det 12.06.12: Medlemsmøte
er en helt enestående blanding…..ja, ja der kan vi
14.07.12: Tysnesfest: Se web siden
avskrive ham tenker vel enkelte nå…..men jeg er
www.tysnesfest.no. Frammøte på Halhjem sesikker på at det er flere enn meg som har det sånn! nest kl. 08.30 for felles ferge kl. 08.50, alternaMen enn så lenge er det vinter og vi får sørge for at tivt samkjøring fra Esso i Skjold skiftet. Mer
vi er klar til våren kommer.
info kommer under Aktiviteter når det nærmer
Terminlisten er ganske så klar alt og har ligget på
seg.
nettsiden vår en stund. Som en ekstraservice så leg- 11.08.12: Vestlandstreffet (Stavanger)
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023

