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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. Januar 2017. Nr. 1
Neste medlemsmøte: Tirsdag 10. januar
kl 19:00 i kaféen ved BTM. Tema: Sveising! Vi får litt sveiseteori av Victor
Høiland. Karosserimann og bilentusiast.
Sveising er selvsagt noe som ikke kan læres ved
hjelp av teori. Her kreves timer med øving og læring. Men, det kan jo være greit å få en liten gjennomgang på ting før man evnt. gjør en praktisk sesjon på dette, som er det vi håper på å få til i løpet
av sommersesongen. Det kan kanskje gi både en og

to aha-opplevelser for både den som ikke har sveiset før, og de som har fusket i faget.

Innkalling til
Generalforsamling i BVK
tirsdag den 14.03.2017.
Sted: Kommandantboligen,
Gravdal
Kl 19:00
Etter BVK sine retningslinjer må
alle forslag til
Generalforsamling ha vært styret i
hende innen 31.12.2016.
Styret

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Forrige medlemsmøte: Julemøte i kaféen dyret var kompisen Tore Larsen! Trivelig innslag.
Vi satte også på film fra Vestlandstreffet i 1987.
ved BTM. Tirsdag 13. desember.

Det var litt varierende kvalitet,
men det var artig og se, ikke
minst å se hvor unge enkelte av
aktørene var. Mange er jo fortsatt med oss så det ble veldig
artig. Et morsomt poeng var jo
også at alle biler i vanlig trafikk, som kom inn i kameraet,
faktisk nå er veteranbiler! Så
det var KUN veteranbiler i den
filmen!
Nå varte den ganske lenge, så
til slutt var det på tide å slå den
av og rydde seg hjem til juleforberedelser. Det ble ønsket
God Jul til dem man ikke kom
til å se igjen før nyåret, da
BVK hadde julestengt Lygarmøtene de to neste ukene.

Det er tydelig at julemøtet er et populært
møte, for her ble det stinn brakke! Vi var
vel over 50 mennesker som koste oss
med varm sjokolade tilberedt av Gunnar
Haukeland, julebrødskiver, pepperkaker
og clementiner. Kaffe var det også for de
som ville ha det.
Og sannelig så fikk vi besøk av julenissen også, og ett av reinsdyrene!! Det var
Lasse Nordang, som er profesjonell julenisse hvert år på Sartor senter, og reins-

Så stor suksess for julemøtet….som
en i styret spøkefullt sa: ”Det er
visst når vi ikke har program at folk
går mann av huse…”!
Men neida, ikke frykt, vi har ikke
tenkt å legge oss nedpå. Nye møter
med forhåpentligvis interessante
program vil komme.
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Litt om litt av hvert

VESTLANDSTREFFET 2017
Neste års Vestlandstreff skal arrangeres av BVK, og blir lokalisert i NordHordland. Løpsfest og overnatting blir på Alver Hotell. Datoen er satt til
lørdag 10. juni. Mer informasjon og mulighet for påmelding vil komme i
februar.
Det er satt ned en preliminær arrangementskomite, men vi ønsker gjerne
flere medlemmer inn i det som da skal bli arrangementskomiteen. Vi vil
også trenge frivillige til postvakter og veivisere i vanskelige kryss osv.
Her kan det, i likhet med Vårmønstringsvaktene til neste år, bli en liten
”gulrot” å hente for de som vil yte en innsats.
Styret BVK.

Vårmønstringen 2017
Vårmønstringen blir i år 25. mai, på Kristi Himmelfartsdag, som vanlig.
Det som ikke er som vanlig er at Lagunen er stengt for oss pga anleggsarbeider. Det så lenge ut til at nytt sted skulle bli toppetasjen på Bygarasjen,
sentralt og ypperlig for publikum, men, Motorklubbene i Bergen, MKiB,
ville det annerledes, dvs, flertallet stemte for Bergen Travpark. BVK er i
utgangspunktet ikke overbegeistret, men vi får tro at ting blir klargjort og
at det ordner seg til det beste. Så får vi være positive og stille opp og se
hvordan det går, så er man i alle fall blitt en erfaring rikere etter 25. mai.

LMK-stafett
LMK har startet et prosjekt der det skal kjøres fem forskjellige stafetter
med veterankjøretøy fra forskjellige steder og forskjellige ruter som alle
skal ende i Oslo. Ett av startstedene er Bergen, og BVK blir da ansvarlig
for startsted og kolonnen sørover til kommunegrensen til Rogaland.
”Vår” kolonne skal altså gå sørover og rundt Sørlandet og opp til Oslo.
Det vil være anledning til å være med hele veien, deler av veien, eller bare på startstedet. Startdato fra Bergen er satt til søndag 13. august. Vi vil
mest sannsynlig prøve å få låne Festplassen til formålet. Det har så langt
bare vært ett møte over Skype om saken, men det blir nok mye mer utover våren.
Mer detaljer vil komme etter hvert.

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

Styret i BVK
mars 2016—mars 2017
Formann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no
Nestformann:
Richard A. Riim
Mob: 90175022
richard@riim.no
Kasserer:
Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
Sekretær:
Lars Olav Lofthus
Mob: 47611283
laoll@online.no
Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 91666618
joma@jbv.no
Harald Gjone
Mob: 41673689
ha-gjone@online.no
Varamedlemmer:
Geir Mehl
Mob: 93468422
geir.fysio@hotmail.com

Arve Moen
Mob: 90840442
armoen@online.no
Øyvind Vidar Vevle
Mob: 91777478
vidar.vevle@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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Noen ord fra redaktøren/sekretæren
Ja, så sitter man her en romjulskveld på tampen av 2016 og skal
forsøke å stable på beina en ny utgave av Stabbesteinen. Mens de
fleste er med familie, på hytte eller
bare slapper av hjemme, så må det
altså lages et rundskriv som skal ut
ca en uke før medlemsmøtet. Hver
måned er det slik, med unntak av juni, juli og august. Nå skal ikke dette være en klagesang, for jeg
trives med å lage dette bladet, men det hadde vært
kjekkere hvis jeg hadde mer å fylle i det. Hele
grunnen til at jeg skriver dette i dag, er fordi jeg
ikke har noe særlig å fylle bladet med. Kanskje er
det egentlig ikke behov for et slikt rundskriv? Vi
har web- og Facebooksider, og folk legger ut nyheter og ting man er på eller har vært på der. Men,
selvsagt, alle er jo ikke på nett, så noen ønsker vel
fortsatt å få dette skrivet.
Det handler vel kanskje også om ansvar og tilhørighet. At uten BVK så hadde nok livene våre, selv
om vi kanskje ikke ser det nå, blitt en del tommere.
Tenk på alle venner du har fått der. Alle ideer og
kunnskap fra medlemsmøter og omvisninger. Kjøreturer der du gleder både deg selv og andre mennesker med å vise frem ditt kjøretøy.
Men hva vil vi fremover? Det nærmer seg valg og
dyktige folk kommer til å forlate styret. Vil valgkomiteen klare å stable på beina et nytt styre? Og da
mener jeg nytt, ikke gjenbruk av en tidligere formann osv. Vil noen stå frem og si: ”Jeg tar det”!
Eller er vi nordmenn blitt så tilbakelente at vi helst
ville leie inn noen til å gjøre det? Vet ikke helt om
det er oppskriften på suksess her men…..
Nå fikk jeg lyst til å gjenta store deler av talen min
til julebordet 3. desember;
BVK og FREMTIDEN
Fremtiden kan være et ømtålig tema. Jeg må passe
på så det ikke blir negativt, for det er ikke intensjonen. Men, det er ikke til å legge skjul på: Vi drar på
årene. Våre arvtakere? Vel, mine vil nok selge kjøretøyet. Så spørs jo det om de får noe for det da,
hvis interessen i landet er forsvunnet, men det skal
ikke jeg bekymre meg for, 6 feet under!
Hvor vil jeg så med dette? Jo: Rekruttering!
Vi har det siste året hatt mye mindre innmeldinger
enn tidligere år. Så det er jo klart at vi må fri til
ungdommen. Men, vil noen av de ha de eldste bilene? Ungdom og T-Ford? Går det i hop? Kanskje
må vi rett og slett godta mer modifiseringer av bile-

ne. Kanskje tvinger det seg frem uansett, takket
være myndighetene? Hvis det blir slutt på salg av
biler med forbrenningsmotorer, hvor kjøper vi da
bensin og det vi trenger til våre kjøretøy? Og så har
vi snakk om bilforbud. Her er jo faktisk Møhlenpris
foreslått! Stedet der flere bilklubber holder til! Jo
det blir sikkert dispensasjoner, men hva når du kjører bruksbil til møte? Bybanen til BVK-møte?
Uansett så ligger nok fremtiden i ungdommen, enten vi vil eller ei. Kanskje blir det bare en klubb til
slutt: Vi som liker bil, eller vi som insisterer på å
kjøre bilene våre selv.
På medlemsmøtet i november viste vi video fra vår
utstilling i 2007. Det var en flott utstilling, og de
påfølgende var nok enda bedre. Bare så synd at det
var alt for lite publikum.
Se på Vårmønstringen, Oslo Motorshow, Utstillinger i Sverige! De trekker fulle hus med tusenvis
av besøkende! Og det er nok mest ungdom som går
der. Vi fikk ikke engang våre egne medlemmer til å
komme på vår egen utstilling. Vår generasjon er
nok litt for glad i sofaen. Men hvorfor kom ikke
ungdommene til oss da? Vi må nok innse det: Veteranbil klinger ikke bra i ungdommens ører. Kanskje
klassikere hadde fungert bedre?
Kanskje burde vi fri til gatebilsklubben? Lage arrangementer sammen med de? Kanskje da noen av
de blir interessert i våre antikviteter. Vi må kanskje
for fremtiden tåle noen store felger og litt senkninger, andre motorer osv.
Kanskje til og med noen av oss burde gjøre det, for
å «tekkes» brura…..
Til slutt kommer jeg til den virkelige rosinen i
pølsa: Det er valg i mars. Det trengs nytt blod i styre og stell. Tenk etter om du kan bidra. Noen må
lede. Ellers må vi hente frem paragraf 10 i vedtektene……..
Jeg tror at akkurat nå så ”gjelder det som det aldri
før har gjullet”! Nå trenger vi DEG! Til å bidra til
at klubben fortsatt kan være vital og spennende
fremover.
Og ha ungdommen i tankene, og ikke bli i harnisk
om de vil forandre på ting. A-Ford originalutseende
med el-motor f.eks?
Et Godt aktivt Nyttår ønskes fra sekretæren!
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BVK klubbeffekter
Effekter som ikke er avbildet:
T-skjorte: kr. 60,BVK flagg/vimpel: kr. 150,BVK nøkkelring: kr. 30,Det planlegges følgende innkjøp,
som da vil komme for salg våren
2017:
•
Krus
•
Dekktrykkmålere
•
Nye nøkkelringer
•
Caps

Pique skjorte: kr. 125,-

T-skjorte: kr. 50,- Sydvest: Utsolgt

Jakkemerke: kr. 60,-

Genser med ny logo: kr. 350,-

Fleecejakke: kr. 400,-

Klistremerke: kr. 10,-

Pins: kr. 30,Vognmerke: kr. 300,Paraply: kr. 150,-

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
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Ny webside for Bergen Veteranvogn Klubb

Omsider så er det klart for våre nye websider. Adressen vil bli det samme som før, www.bvkn.no,
men du vil oppleve å plutselig komme dit som bildene over viser. Designet kommer nok til å bli endret en del utover vårparten, men funksjonaliteten er
nå slik vi vil ha det, eller i alle fall kan leve med.
En ting du sikkert vil legge merke til er at det
øverst til høyre er en ”Logg inn” knapp. Den kan
medlemmer benytt for å legge inn info og bilder av
sine kjøretøy, legge inn annonser og vedlikeholde

sine egne opplysninger, som adresse, tlf.nr., mailadresse osv. Du kan selvsagt fortsatt sende det til
webmaster, eller noen i styret om du vil. For å få
tilgang til å logge inn MÅ DU SENDE EN EMAIL
TIL: laoll@online.no for å få brukernavn og passord tilsendt. Dette er ikke automatisk, så det kan
variere når du får det.
Sidene skal komme på luften nå i januar, så det er
bare å følge med.
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Over: Gammelt postkort hentet fra Riksarkivet. Under: Hentet fra http://www.gamle-postkort.com
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Formannen har ordet

vet.
Vi nærmer oss også etter hvert årets generalforsamling og jeg vet at valgkomiteen er på «desperat» leit
etter nye kandidater til å bekle tillitsvervene i klubben. Selv setter jeg i mars et absolutt stopp for videre styrearbeid i denne omgang – men jeg håper
inderlig at det finnes motiverte og engasjerte medlemmer som kan tenke seg å snuse på både formanns- og øvrige styre-verv. Vi trenger absolutt
nye og friske krefter inn i de styrende organer!
Så er det bare å ønske dere alle et godt nytt veteranbilår - og bruk vintermånedene godt! Enten til å
vedlikeholde og oppgradere eksisterende kjøretøy
eller til å leite opp og anskaffe seg nye doninger!
Så er det bare å glede seg til sesongstart om 3-4
måneders tid ☺

Da er første dag i et nytt år
snart over og det er bare å
begynne og telle seg ned
mot sesongstart.
Avslutningen på 2016 var
helt ekstraordinær mild og
man kunne til og med observere noen vågale klubbmedlemmer som luftet sine veteranbiler i årets siste
måned! Våre facebooksider viser etter hvert økende
aktivitet og der er det også blitt observert nyerhvervede «klubbkjøretøy» som er presentert på FB. Her
er det bare å hive seg på – skriv gjerne korte innlegg om ditt kjøretøy enten dreier seg om et nyanskaffet et eller et kjent og kjært. Her har vi en
unik mulighet til å profilere både vår klubb og våre
Beste hilsen
kjøretøy! Del også gjerne innleggene så treffer vi
John Gaute
fort veldig mange flere potensielle veteranbilvenner!
Siste medlemsmøte i 2016 – julemøtet – ble svært
så vellykket med et særdeles godt oppmøte. Så håper vi selvsagt på like god oppslutning om januarmøtet, som også finner sted på BTM. Nærmere inPostkort Bergen. Fra Aune forlag.
formasjon om dette finner du annet sted i Rundskri-
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