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Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Februar 2014. Nr. 2
det føles å snurre rundt med en bil etc. Dette besøNeste medlemsmøte tirsdag 11.02.2014
ket vil nok være en vekker for mange fartsgale
kl.19.00 på Trafikksikkerhetshallen på
Laksevåg: Vi møtes i god tid utenfor inngangen i medlemmer som tror de behersker det meste innen
Lyngbøveien 161 på Laksevåg. Det er den store
hallen som ligger på venstre hånd (fra byn) rett
etter bompengestasjonen på Nygård (etter Damsgårdstunnelen). Kommer du fra byn må du ta av
mot Nygård og kjøre over broen over motorveien.
Ta rett frem i neste rundkjøring. Du vil da få hallen
på høyre side. Fra vest tar du av før bompengestasjonen og svinger til høyre og kjører mot vest igjen.

bilkjøring. Vi ser frem til en spennende kveld og vi
vil forhåpentligvis ta lærdom av det vi får se og høre denne kvelden.

Referat fra forrige medlemsmøte I BVK
14.01.2014på BTM: Det møtte ca 62 medlem-

mer. Formann Kjell Røen ønskte velkommen til
årets første medlemsmøte. Pressen representert av
BT var til stede på møtet. Han orienterte om kveldens program og gav deretter ordet til Jacob Irgens,
Et opplevelsessenter for trafikksikkerhet i Hordabarnebarnet til Jacob Irgens. Han hadde tatt med
land.
Har kurs for elever som skal ta ulike typer fører- seg sin bror Herman Irgens.
Han startet med å fortelle at han selv var skipsingkort, bedrifter og lærlinger.
eniør og hadde interessert seg for forfedrenes moÅpnet 15. november 2012
torkunnskap og prøvd å nøste opp alt som fantes av
Stiftelsen eies av 57 trafikkskoler
historie om sin bestefar Jacob Irgens og kompanArbeidet for å få til hallen startet i 2006, etter
jongen Paul Henning Irgens som bygde den første
modell fra TS-hallen i Stavanger.
Hordaland Fylkeskommune og Statens vegvesen bilen men som ikke hadde råd til å sette den i produksjon.
har støttet arbeidet.
Han fortalte om deres oppvekst og utdannelse og
Her vil vi få en guidet gjennomgang inne i den 700 hvilke ideer de hadde. Paul hadde en ide om et nytt
kvadratmeter store hallen. Vi kan få teste hvordan forgassersystem som benyttet petrolium. I 1893 ble
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hans første motor montert i livbåten til «FRAM».
Motoren fikk båten opp i 6 knop. Bilen som BVK
har i sin logo ble tegnet så tidlig som i 1880. Jacob
Irgens (1860-1924)startet opp vognfabrikken sin i
Nygårdsgaten i 1882 da han kom tilbake fra Amerika. Han var en forkjemper for forhjulsdrift så disse
to karene var tidlig ute med sine ideer. Det finnes
lite data om bilen da hele arkivet ble dumpet under
en opprydding i 1939. Han viste en skisse over girkassen som ble brukt i Irgensbilen (dette systemet
brukes i snøfresere i dag). Han forklarte også prinsippet med petroliumsmotoren. Det finnes et eksemplar av en slik motor på Teknisk Museum i
Oslo.
Irgens karene skiftet beite etter at de ikke fikk gjennomslag for å sette bilen i produksjon.
Jacob startet kullhandel og Paul reparerte låser. Det
var et interessant foredrag og han avsluttet med å
legge frem kopi av alt kildemateriell han hadde
funnet om Irgensbilen om noen hadde interesse for
det. (Dette ligger i dag på BVK’s websider).
Formann Kjell Røen takket for at han ville dele historien med oss og overrakte begge brødrene hver
sin BVK paraply og BVK vimpel med logo av
Irgensbilen.

klar. Tall Ships Races arrangeres i Bergen samme
helg. Løpet er forbeholdt tilreisende i første omgang der BVK er arrangør og vertskap. Det er
LMK som setter føringene i et slikt løp og det er de
som sender ut invitasjon på landsbasis og internasjonalt.
Kasserer Gunnar Haukeland informerte om at han
ville dele ut krav om BVK kontingenten til de som
var tilstede denne kvelden for å spare portoutgifter
for klubben.
NB.BVK kontingenten må være betalt innen
28.02.2014 for å ha stemmerett på BVKs Generalforsamling.
Deretter var det åpent for innspill til aktiviteter som
kjøreturer-julebord-utenlandstur-innenlandstur etc.
Det kom inn mange ideer.
PSC-På Sparket Crusing.
E-post varsling til felleskjøring til løp utenfor Bergen.
SMS gruppeutsendelse for å invitere til på sparket
turer.
Picnicturer med medbrakt nistekurv med flere fellesstopp underveis.
Arrangere bussturer igjen til Ekeberg etc.
Benytte Facebook til invitasjon til kjøreturer.
Prøve å få julebordet på fote igjen- Morten Gjesdahl og Rune Prestegard meldte seg til komite.
Presentere turer med turopplegg på medlemsmøtene.
Prioritere korte kjøreturer innimellom.
BVK har tidligere vekslet mellom Vestlandstreffetinnenlandstur og en utenlandstur. Dette må vi prøve å få i gang igjen.
Interessen er der for å få ting i gang men noen må
dra lasset. BVK-styret jobber videre med idéene.

Tema for medlemsmøter /aktiviteter :
Fra venstre: Jacob Irgens, Herman Irgens og formann Kjell
Røen

Deretter informerte formann og Carl HarbitzRasmussen om Norgesløpet 25-27.07.2014 og
sendte rundt liste der medlemmene kunne melde
seg på til div oppdrag under løpet. Skuffende få
skrev seg på listen, men komiteer er nå allikevel i
gang med sitt arbeide.
Dette er et FIVA-B-løp der kjøretøyene blir fordelt
i 7 klasser. Parkering i Bygarasjen og overnatting
på det nye hotellet Rica Ørnen Hotel. Løpet skal gå
rundt i Bergen lørdag men traséen er ennå ikke

Februar møtet: TrafikksikkerhetssenteretMars møtet: Generalforsamlingen 2014.April møtet:Ds
StordDette er planlagt program-endringer kan komme så
følg med på BVKs nettside og Rundskrivet

TAKK:
Jeg vil med dette takke for den flotte gaven jeg fikk
overrekt av formann i BVK,Kjell Røen på min 70
års dag. Det vanket både blomstrer og
«sprudlevann».Tusen Takk!
Mvh Jarle Herstad.
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Invitasjonen til Norgesløpet ligger også på websiden vår. Dvs. det er enklest å
gå inn via portalsiden www.norgeslopet.com
Det er naturligvis fritt for BVK medlemmer å melde seg på, men vi vil gjerne
henstille til å tenke over om du kan være med å bidra å arrangere løpet sammen
med en rekke av våre medlemmer som nå har satt seg opp på det.
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Påmeldingsblanketten vil du også finne ved å gå inn på
www.norgeslopet.com.
Vi anbefaler de fleste å prøve å melde seg på elektronisk. Det er ganske
enkelt og fort gjort.
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videre for påmelding.
LMK la ut og sendte informasjon fredag 31.01.14
den årlige generalforsamlingen
nasjonalt om løpet samt at både klubbene på Voss,
og nye krefter trengs for å holde
i Haugesund og i Stavanger fikk særskilt informaklubben i gang. Får du forespørsjon. Nå ser vi allerede etter 2 dager at påmeldingesel om du kan ta en tørn så nøl
ne strømmer på.
ikke. Vi har mange spennende
LMK sender dessuten ut informasjonen internasjooppgaver på gang og friske krefter må til for å
gjennomføre Norgesløpet 2014 i Bergen og andre nalt via koordineringspunktet deres i Brussel til 65
land tilknyttet FIVA systemet og spesielt til de noroppgaver BVK skal i gang med.
diske landene i tillegg.
Adresse: Ytre Bruvik
Så det favner vidt arrangementet vårt !
5285 Bruvik
Til og med i Barcelona Spania har vi egen kontakt
Mob.99101262 -95916829
som vil videreformidle ! så kanskje vi må ha
Mail; simaro@online.no
spansktalende personer i våre rekker ?
Som dere sikkert har skjønt så er dette stort og presisjetungt for oss så den overordnet målsetningen
Formannen har ordet!
vår er at alle deltakerne skal ha en svært positiv
opplevelse når de er i Bergen og klarer vi å få lagt
Kjære alle BVK medleminn ‘det lille ekstra’ setter det prikken over I’en for
mer!
alle.
Da er vi kommet godt i gang
Klubben stopper ikke opp på grunn av dette arrangmed arbeidet med Norgesløementet, vi har blant annet plaketten med heder av
pet som avholdes siste helJacob Irgens for 'Irgensbilen’ pågående og det er jo
gen i juli med oss som vertskap.
Etterlysning etter ressurser og liste som gikk rundt et vårprogram som snart skal iverksettes hvor vi
på siste medlemsmøte gav resultater og vi har fått higer etter å få ta ut gammelbilen vår igjen.
noen gode, kompetente og ivrige ressurser til å be- Men når jeg skriver dette så snør det ute ...
gynne arbeidet i de nødvendige komiteer vi har sett Men april er rett rundt hjørnet for alle oss optimister med tørre fine veier, forhåpentligvis.
ut.
Kick-off møte er gjennomført og komitelederne vil Merc’en min har fått rørt litt på seg gjennom vinteren når det har vært fine forhold, ut og inn igjen av
også henvende seg videre til dere da vi fremdeles
garasjen og fått gått seg litt varm.
trenger flere ressurser, da spesielt til funksjonærPå tide å få kjøpt filtre, plugger, stifter, olje og
oppgaver under selve arrangementet.
andre godsaker som trengs til en ekstra god hovedDet være seg vakter langs løypen, ved start og
lunsjområde, sekretæriatvakter og liknende oppga- service før det braker ut på veiene igjen.
Så løp og kjøp ! mens det fremdeles er tid til
ver.
Komiteene som er iverksatt er utenom Hovedkomi- inneaktiviteter.
teen, Løpskomite, HMS, Sekretæriat, Bankett og
Mvh Kjell
Logistikk.
Men som vertskap så må vi være tilstede under hele
arrangementet og se til at alt gjennomføres knirke- Fra valgkomiteen!
fritt uten uhell eller skade på både personer, miljø
og kjøretøy.
Valgkomiteen melder at alle poster for neste års
Konsekvensen er dessverre at det ikke er gitt at alle styre er besatt og vil etter standard prosedyre blir
de av våre egne medlemmer som hadde ønsket det opplyst i neste nummer av Stabbesteinen. Den
kan få delta og kjøre selve løypen.
kommer ut rett før Generalforsamlingen.
Dette er også i tråd med LMK’s retningslinjer å
måtte prioritere deltagere tilknyttet LMK og FIVA
tilknyttede klubber som er utenbys først, både nasjonalt og internasjonalt.
Vi har opprettet en egen portalside på nettet
www.norgeslopet.com hvor både nasjonale og internasjonale deltagere kan gå inn og bli vist veien

Sekretæren: Vi nærmer oss
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