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

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Februar 2018. Nr. 2
alt gammelt som rører seg. Nå er det jo veldig nye
vogner på banen, men det at denne attraksjonen er
100 år gammel gjør at vi trykker den inn til vårt
bryst som noe av det erke-Bergenske. Og så er det
Vi får besøk av Jo Gjerstad som har et foredrag om
litt artig at vi har vognene fra tredjegenerasjon ståFløibanen 100år. Gjerstad har holdt dette foredraende ute i trikkehallen rett ved kafelokalet der møget flere steder, og det betegnes som veldig bra. Vi
tet holdes.
i BVK gleder oss stort til dette, da vi er interessert i
Vel møtt!

Neste medlemsmøte: Fløibanen i 100 år
ved Jo Gjerstad. Kafeen ved BTM tirsdag 13. februar 2018 kl 1900

En av dagens vogner på sporet! Foto: Bergens Tidende.

3’dje generasjon på BTM

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Hva skjer med Stabbesteinen?

Utdrag av Terminlisten for 2018

Styret i BVK har besluttet å innføre en prøveordning dette året etter Generalforsamling, der vi kutter ut de månedlige rundskrivene, og satser heller
på å utgi et skikkelig blad fire (4) ganger i året.
Dette vil da bli et fargetrykk som sendes til samtlige medlemmer i papirformat.

Dette er en foreløpig liste. Det kan skje forandringer i løpet av året. Ting kan bli flyttet, gå ut eller
tilkomme. Hver gang listen presenteres skriftlig vil
den bli oppdatert til dato den er skrevet. Noen arrangement kan altså være passert. Følg med på vår
webside for en alltid oppdatert liste: www.bvkn.no


Stabbesteinen som vi kjenner den vil altså opphøre
etter mars utgaven. Den er også veldig redusert bå- 
de i denne utgaven og i mars. Referater fra møter
o.l. er spart til bladet som kommer.
Det er flere grunner til at vi gjør dette: Vi mener at
i dagens digitale samfunn så skal det ikke være
nødvendig å sende ut et rundskriv i form av en møteinnkalling hver måned. Alt dette kan medlemmene lese på websidene våre og det vil fremover bli
enda mer aktivitet på Facebook. Vi har også til dels
brukt SMS, men hovedregelen bør være: Les treminlisten som nå er oppdatert til å ta med både lygarmøter, pensjonisttreff, styremøter og alt annet vi
vet om pr. dato. Terminlisten ligger i sin helhet på
nettet, og den vil bli presentert i sin helhet i det
første bladet. Utdrag av terminlisten kommer under
her, slik at man skal være underrettet om de førstkommende aktivitetene.
Dette dreier seg selvsagt også om kostnader. Selv
om vi er en velstående klubb så bør vi ikke hive
penger ut vinduet. Nå sparer vi ikke noe på denne
endringen, men vi får forhåpentligvis noe mye
bedre igjen for det.
Til slutt: Hvis noen har lyst til å enten delta i redaksjonen for bladet, eller bare komme med enkelt bidrag, så vil vi sette uendelig stor pris på det. Ta i så
fall kontakt med sekretæren på email laoll@online.no eller tlf 47611283.
BVK har prøvd på å gi ut et magasin før, i 2013.
Det resulterte i to nummer, men den gang gapte vi
litt for høyt. Veldig dyre store nummer og vi skulle
gi ut Stabbesteinen ved siden av. Vi håper at vi
denne gangen klarer å lage noe som en klubb av
BVK sitt kaliber kan være stolt av.
Lars Olav Lofthus, sekretær.

06.02: Åpent Hus (”Lygarmøte”)
13.02: Medlemsmøte: Jo Gjerstad presenterer
om ”Fløibanen 100 år”.



15.02: Pensjonisttreff BTM kl 12.00



20.02: Åpent Hus (”Lygarmøte”)



21.02: Styremøte



27.02: Åpent Hus (”Lygarmøte”)



01.03: Pensjonisttreff BTM kl 12.00



06.03: Åpent Hus (”Lygarmøte”)



13.03: Generalforsamling – Kaféen i BTM.
Etterpå: Ikke fastsatt



14.03: Styremøte



15.03: Pensjonisttreff BTM kl 12.00



20.03: Åpent Hus (”Lygarmøte”)



21-25.03: Tysklandstur. Se Stabbesteinen
desember 2017



27.03: IKKE Lygarmøte: Påske.



03.04: Åpent Hus (”Lygarmøte”)



05.04: Pensjonisttreff BTM kl 12.00



10.04: Medlemsmøte: ”I grenseland” v/Rolf
H. Larsen



17.04: Åpent Hus (”Lygarmøte”)



19.04: Pensjonisttreff BTM kl 12.00
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Nytt fra LMK 3/2017.
Masse i rask bevegelse – LMK i ryggen blir viktig.
Overflyttingen av LMK-porteføljen fra WaterCircles til IF skjer i et raskt tempo. Mange
har forstått viktigheten av at bare med en LMK-Forsikring har man LMK, med sin kompetanse og nettverk, i ryggen ved en komplisert skadesituasjon. Vi har forsøkt å kommunisere at alle de forsikringstakerne som fremdeles sitter igjen hos WaterCircles Norge,
ikke har en aktiv LMK-forsikring etter 01.01.2018. Denne får du kun gjennom IF, LMKs
nye samarbeidspartner.
Det må likevel presiseres at det er ikke slik at de som ikke har rukket å flytte sine forsikringer til IF, står uten forsikring. LMK har mottatt signaler om at teksten i Nytt fra LMK
2/2018 kunne tolkes dithen at denne gruppen stod uten en aktiv forsikringsavtale. Prisen
og vilkårene de fikk gjennom den tidligere LMK-Forsikringen hos WaterCircles, beholder de frem til hovedforfall i 2018. Dette er en lovfestet rettighet. Produktet de besitter
kan like fullt ikke lenger kalles en LMK-Forsikring all den tid samarbeidet mellom
WaterCircles Norge og LMK opphørte fra nyttår 2017/2018. Konsekvensen frem til hovedforfall er at LMK ikke lenger har rettigheter til bistand ved skadeoppgjør eller innsyn
i vanskelige skadesaker. Verdien av dette må den enkelte forsikringstaker selv vurdere,
men antallet overførte forsikringer bare hittil i 2018 indikerer at svært mange finner dette
vesentlig.

Redaktør/Layout for BVK:
Lars Olav Lofthus
Print: Allkopi

Prisgarantil – pris ikke tema for å bli værende i WaterCircles.
IF garanterer lik pris som WaterCircles uansett hva de måtte tilby. Derfor bør ikke pris
bli et moment for ikke å flytte dine forsikringer over til IF. Mange forsikringstakere opplever at WaterCircles kommer med gode tilbud for å beholde dem som forsikringstakere,
og derfor gir prisgarantien fra IF en grei avklaring på dette spørsmålet. I praksis har også
forsikringene blitt rimeligere med IF da samtlige forsikringer i grunnutførelse gir en dekning inntil 300.000,- mot tidligere 250.000,- i WaterCircles. Egenandelene har også blitt
betydelig redusert, noe som representerer en lavere kostnad dersom uhellet skulle være
ute.

Kasserer:
Terje Mjelde
Mob: 95702595
temjelde@online.no

WaterCircles bytter forsikringsgiver – forsikringstakerne tilskrives.
De som fremdeles har sine forsikringer i WaterCircles vil i forbindelse med hovedforfall
i 2018 bli informert om at WaterCircles Norge bytter forsikringsgiver fra IF AB til
WaterCircles ASA. Som forsikringstaker har du en lovpålagt rett til å informeres om en
så stor endring i ditt forsikringsforhold. WaterCircles sin tidligere agenturvirksomhet
med IF AB som forsikringsgiver ble avgjørende for LMK ved valg av samarbeidspartner
i 2012. Like fullt ble det avgjørende for LMK at samarbeidet med WaterCircles ikke
lenger kunne bestå når IF trakk seg ut av selskapet med salg av sine aksjer, utgang fra
styret og bortfall som forsikringsgiver fra hovedforfall i 2018.
Husk derfor på at;
Dine forsikringer kan med 30 dagers varsel flyttes til IF.
Ved bytte av forsikringsgiver, slik som nå skjer i WaterCircles, kreves det aktivt samtykke fra deg som forsikringstaker for å fortsette videre i WaterCircles.
De som ikke gir et aktivt samtykke vil fortsette sitt kundeforhold i IF med IF som forsikringsgiver.
Årsavgiften har blitt til Trafikkforsikring.
Samtidig med at LMK har byttet samarbeidspartner på forsikring skjer det også en vesentlig endring av innkrevingen av årsavgiften. Derfor blir det viktig å merke seg;
Årsavgiften har byttet navn til Trafikkforsikring.
Innkrevingen skjer nå gjennom forsikringsselskapet.
Trafikkforsikring betales nå bare for tidsrommet kjøretøyet er registrert.
Trafikkforsikring kan deles opp i inntil 12 terminer årlig.

Styret i BVK
mars 2017—mars 2018
Formann:
Rune Prestegard
Mob: 94897835
rune@prestegard.com
Nestformann:
Richard A. Riim
Mob: 90175022
richard@riim.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

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
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Film, eller sauefett, var veldig interessant. Og for
oss som driver med denne hobbyen her i den fuktige delen av Norge, så er nok dette noe å tenke på
også for våre veterane kjøretøyer. Da særlig dette
med hulrombehandling.
Videre så regner vi med at O-11, kongebil nr 2, eller hva vi skal kalle den, blir klar til sommeren. Vi
venter straks tilbake overhalt automatkasse, og da
venter innmontering, noen småreparasjoner og EUgodkjenning.
Til slutt vil jeg si at jeg som formann for denne aktive klubben, ser veldig optimistisk på den komBjerkvik-møtet.
mende sesongen. Jeg gleder meg til vi igjen kan ta
LMK-klubbene i landets 3 nordligste fylker avholdt
27.01.2018 det årlige Bjerkvik-møtet. Her deltar representan- frem veteran kjøretøyene våre og kan møtes for
ter fra nesten samtlige LMK-klubber i regionen. Her diskute- sosiale opplevelser. Men før det skal vi høre om
res bevegelsens fremtidige utfordringer, og klubbene enes i
Fløibanen. Det blir også spennende!
fellesskap om en egen treff-kalender for kommende sesong.
Hilsen Rune
LMK besøker klubbene.
LMK har tatt mål av seg til å være flinkere til å besøke eierklubbene i forbundet. Dette ble også signalisert under Strategikonferansen, og vi vil stille opp så langt dette er mulig for
de klubbene som ønsker et besøk. Mange klubber opplever
også en hel de spørsmål rundt den nye forsikringsordningen,
og dette vil LMK kunne bidra til å avklare. Ønsker nettopp
din klubb et besøk av representanter fra LMK, er det bare å
kontakte LMK for nærmere avklaring.
Fremdeles sliter LMK sentralt med å nå ut med informasjon
direkte til medlemmene i klubbene, og personlige besøk kan
bidra til å styrke relasjonen og kunnskapen om LMK som noe
annet enn bare en forsikringsagent.

LMK sentralt har også deltatt på dette møtet de siste årene.
Viktige tema under årets møte var forsikring men også en
gjennomgang av gjennomføringen av LMK-Stafetten 2017.
Det er en kjensgjerning at Stafetten ble meget vel gjennomført i landets 3 nordligste fylker, og klubbene ønsket derfor å
hedre særskilt Merethe Larsen fra Harstad Motorhistoriske for
hennes innsats og pågang for Stafetten. LMK stiller seg bak
dette, og Stafetten er kanskje det arrangementet som i størst
grad de siste årene har plassert LMK på «det kjøretøypolitiske
kartet». Her har vi mye å lære, og kanskje er Stafetten noe
som kan gjennomføres på nytt – forhåpentligvis da i alle landets regioner?

VESTLANDSTREFFET 2018

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK

Formannen har ordet
Formannen har ordet
Også denne gangen vil jeg minne våre pensjonister om pensjonisttreffene. Nå står alle oppført
i terminlisten vår på websiden,
og du finner de også i utdraget
av den i dette bladet. Det er viktig å bruke terminlisten grundig,
også når det gjelder våre regulære medlemsmøter og lygarmøtene. Når vi nå slutter
med månedlig skriftlig innkalling, så er det viktig å
holde seg orientert. Det meste skal stå i listen. Oppdatert liste vil for øvrig komme i hver utgivelse av
det nye klubbladet.
Angående pensjonisttreffene så står de alle oppført
med sted BTM, men når det blir vår og sommer så
kan det hende det blir en liten kjøretur, eller det kan
bli arrangert et annet sted. I de tilfellene varsler vi
med SMS, og på websidene.
Ellers må jeg si at forrige medlemsmøte om Fluid

Full invitasjon med program og påmeldingslink er
kommet og vil bli lagt på BVK sine websider innen
kort tid.
Red.

