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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 2018. Nr. 1
Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. januar kl ute i hallen på denne årstiden, selv om det skulle
være mildegrader og regn. Vel møtt!
19:00. Kaféen på BTM: Skogsvåg Auto
om behandling av bilens understell med
Fluid Film.
Innkalling til

Generalforsamling i BVK
tirsdag den 13.03.2018.

Denne kvelden får vi en presentasjon fra Skogsvåg
Auto på Sotra ved daglig leder Harald Anfin Ekren.
En del av oss har alt fått behandlet våre biler med
Fluid Film, også populært kalt sauefett, og er fornøyde med både virkemåte, behandlingstid og også
pris på dette. De fleste har vel tatt dette på sin
bruksbil, men for oss her på Vestlandet med ofte
kjøring i regn med våre gammelbiler, så kan det
kanskje være verdt å vurdere å få disse også behandlet med dette.
OBS! Det blir også en praktisk del denne kvelden,
og det vil foregå ute i Trikkehallen. Ta derfor på
deg litt varme klær og varmt skotøy. Det er kjølig

Sted: Kaféen ved
Bergen Tekniske Museum
Kl 19:00
Etter BVK sine retningslinjer må
alle forslag til
Generalforsamling ha vært styret i
hende innen 31.12.2017.
Styret
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Forrige medlemsmøte
Julemøte 12. desember i kaféen på BTM
Tekst: Lars Olav Lofthus, foto: Per Åge Hesjedal

Terje Mjelde, Arve Moen og Geir Mehl tar sin tørn med
påsmøring.

Sjæfen ser til at alt er på plass!

Styret møtte tidlig opp denne dagen for å rigge projektor og lyd, og aller viktigst: Smøre på alle julebrødskivene. En ganske stor jobb. Men gjengen var
flittig og sto på så det ble produsert kanskje vel
mye skiver! Det visste vi jo ikke før møtet var
over, men det betyr at neste års smøregjeng kan
lage litt mindre, og det er egentlig bare positivt.
Med oss på laget hadde vi også fått vår alltid blide
«kokk» fra Vårmønstringen, Kjartan Meyer. Kjartan stod for en veldig viktig ingrediens i dette møtet: Den varme sjokoladen. Her måtte styret hente
inn spisskompetanse og det gikk selvfølgelig kjempebra. Så tusen takk til Kjartan som steppet inn
som sjokolade lager.
Vår klubbeffektansvarlige Gunnar Haukeland var
også tidlig på rigging, og laget et flott bord med det
meste av klubbeffekter vi har til salgs. Jeg vet ikke
helt omsetningen, men jeg kjøpte meg i alle fall en

ny genser denne gangen. Jeg så også at andre var
og kikket på ting, så forhåpentligvis ble det solgt
litt. Gunnar hadde også med seg en gammel VHS
kassett med film fra et Vestlandstreff i 1984? Husker ikke helt årstallet nå, men det var i alle fall fra
Øystese. Den varte i et kvarter, og utenom det så
ble det vist bilder fra BVK året 2017 samt noe fra

Sekretær og AV-ansvarlig rigger lyd og bilde

Velkommen til møte!

Nestformann Richard A. Riim og Kjartan Meyer huserer på
kjøkkenet.
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USA turen fra Svein Opheim.
Lokalet var ganske så fullt og praten gikk livlig, så folk så ut til å kose seg,
akkurat slik man skal på kozemøtet. Ved 21 tiden begynte folk å tutle hjemover etter å ha ønsket hverandre God Jul. De mest «beinharde» kom tilbake
på «lygaren» 19. desember, men det var ikke mange utenom styret, som
hadde styremøte kombinert med «lygarmøtet», denne kvelden.
Så er 2017 historie og vi har nye blanke ark å lage mange hjulspor på i
2018.
Formann Rune
Prestegard ønsket folk velkommen og gav litt
info.

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

Effektansvarlig
Gunnar Haukeland informerte
om hva som var
til salgs.

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
Medlemmene
koste seg med
julebrød, varm
sjokolade, pepperkaker, clementiner og
ikke minst god
prat.

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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BVK klubbeffekter
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

Jakkemerke: kr. 75,-

Genser med ny logo: kr. 350,-

Fleecejakke: kr. 400,-

Klistremerke: kr. 10,-

Pin: kr. 30,Paraply: kr. 150,-

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
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Julebord 2017
Tekst: Lars Olav Lofthus. Foto: Per Åge Hesjedal.

Årets julebord gikk av stabelen 9. desember
og stedet var som de to foregående, samt
mange år tidligere også, Kommandantboligen i Gravdal. Styret i BVK hadde i år gjort
en vri med egenandelen slik at man betalt kr.
450,- pr. deltaker selv om kuvertprisen hos
Alvøen Selskapsservice var høyere. Dette
for å se om vi kunne «lokke» noen flere til å
delta i dette hyggelige arrangementet. Nå så
det ikke ut til å gjøre noe særlig forskjell i
antallet, så det er vel gjerne slik at de som
går på julebordet de går uansett, og de som
ikke går de lar være uansett. Så hva man skal trekke
av konklusjoner av dette får
vel gjerne neste julebordskomité finne ut av. Men,
tilbake til dette arrangementet.
Vi hadde i år ikke fått booket våre tradisjonelle musikere Trionor fra Norheimsund. En av de er Nordsjø
arbeider så denne gangen
kolliderte det med ledig
dato hos Kommandantboligen og hans jobbtermin.
Derfor måtte vi finne en
erstatning og vi fant den i
vossingen Arnstein Klov-

ning. Klovning stilte opp og var en fin erstatning
som vi var meget fornøyd med.
Kvelden begynte som
vanlig med at komiteleder og formann tok i mot
gjestene. Deretter var det
gløgg med eller uten
«moro» og litt mingling
samt at man kjøpte drikke man ville ha til bordsetet. Litt før 19:30 var
vi alle 54, dvs 53, en avbud pga sykdom, til
bords. Bordsetet fulgte
tradisjoner med litt sanger og god mat fra julebordsbufé og alle koste
seg.
Formann Rune Prestegard holdt formannens
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tale og vi
tror han
imponerte
alle, og
kanskje til
og med seg
selv, med å
holde en
veldig fin
og til tider
morsom
tale. Det
var engasjerende å
høre på ham.
Nestformann
Richard Riim hadde deretter utdeling av blomster til taleren, Rune, og til komitéen
som i år besto kun av undertegnede. Takk for
blomstene. De var veldig fine og står ennå i skrivende stund.

Vår musiker Arnstein Klovning

begynt å bli litt tynt i rekkene, så det er tydelig at
man ønsker å slutte festen tidligere enn da vi alle
var unge…….

Lars Hille takket formannen for fin tale og komplimenterte litt om BIR anlegget vi hadde besøkt i 2017.

Uansett, stemningen var god og jeg tror alle som
var til stede koste seg.
Denne «julebordsgeneralen» har nå arrangert dette
Etter endt bordsete var det opp i andre etasje der vi tre ganger på rad, så nå takker jeg for meg og håper
fikk kaffe og marsipankake og avec for de som
noen andre har lyst til å ta over. Det er ikke en
ville kjøpe det.
vanskelig jobb, og jeg skal selvsagt bidra med tips.
Ved 23 tiden dro Klovning i gang dansen og vi
Lars Olav Lofthus
holdt det gående til ca kl 01:00. Da var det allerede

7

TERMINLISTE 2018
Dette er en foreløpig liste. Det kan skje forandringer i løpet av året. Ting kan bli flyttet, gå ut eller tilkomme. Følg med på vår webside for en alltid oppdatert liste: www.bvkn.no
Lygarmøter er ikke med i listen men er hver tirsdag unntatt møtedager og høytider.


09.01: Medlemsmøte: Skogsvåg Auto presenterer Fluid Film behandling



13.02: Medlemsmøte: Jo Gjerstad presenterer om ”Fløibanen 100 år”.



13.03: Generalforsamling – Kaféen i BTM. Etterpå: Bilder fra Cuba ved Geir Mehl.



10.04: Medlemsmøte: Program ikke fastsatt



21.04: Ulvenmarkedet: Ikke BVK arr. men vi ønsker å være mer aktive.



05.05: Ekeberg: Mulig tur.
Medlemsmøte mai utgår pga mange aktiviteter.



10.05: Vårmønstring MKiB



15.05: Bensinstasjonen i Lars Hillesgt. er 90 år. Program ukjent så langt.



17.05: 17. mai feiring, biler og folk i prosesjonen samt arrangement i etterkant.



26.05: Vossa Rudl’n: Ikke BVK arr. men evnt. felles kjøring dit.



06.06: Nasjonal Motordag: Onsdag i år. Program ikke fastsatt.



12.06: Medlemsmøte: Program ikke fastsatt.



15-17.06: Norgesløpet i Skien. Ikke BVK arrangement.



03.07: Mulig grillfest? Sted ikke fastsatt.



01-05.08: Fjordsteam 2018. Her blir det sterk BVK deltakelse.



11.08: Vestlandstreffet i Stavanger. Ikke BVK arr. men muligens felleskjøring.



14.08 eller 21.08: Tur til Antons Kulturhistoriske Senter



11.09 : Medlemsmøte: Program ikke fastsatt.



09.10: Medlemsmøte: Program ikke fastsatt.



13.11: Medlemsmøte: Program ikke fastsatt.



11.12: Julemøte: Kaféen BTM.

Ikke avklarte arr:
- Kjøring for Barneklinikken. Dato må settes i samråd med Barneklinikken og sted vi kjører til.
- Julebord: Dato blir i slutten av november eller i begynnelsen av desember.
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LMK-Nytt 10/17
Publisert av Stein Christian Husby den 22.12.17.

Nytt fra LMK 10/2017
Et turbulent år går mot hell – nye muligheter i 2018.
2017 har i stor grad vært preget av forsikringssnakk, og for utenforstående kan det lett fremstå som om
LMK utelukkende er blitt til en forsikringsformidler. Det kan avkreftes her og nå, men det er ikke til å
legge skjul på at den konflikten som har vært med WaterCircles Norge har vært en tidkrevende og ikke
minst en kostbar prosess for Styret og Administrasjonen i LMK. Vi håper derfor at samarbeidet med IF
vil gi nødvendig stabilitet i hverdagen, slik at forsikringsordningen igjen vil bli en mer selvgående prosess. Det vil også komme vesentlige forenklinger ved søknadsprosessen, slik at dette vil avlaste LMKs
Administrasjon til å vie mer tid til våre kjerneområder – drifte en organisasjon for motorhistorie og kjøretøykultur.

Strategikonferansen.
LMK ønsker en diskusjon om veien videre. Utfordringene for vår bevegelse er mange, og det er flere
andre aktører på banen til dels innenfor det samme segmentet. Tiden, politiske retninger og høy inflasjon i verdien på eldre kjøretøy hemmer den rekrutteringen og etterveksten vi behøver. Målet må være at
vi skaper gode løsninger i fremtiden slik at det fortsatt skal kunne være mulig å eie, bevare og bruke motorhistoriske kjøretøy i Norge. Dette krever av oss mer synlighet, opplysning og forståelse rundt hvilke
utfordringer vi står overfor. Dette er nok ikke en jobb LMKs Styre og Administrasjon vil kunne klare
alene, men dette krever en massemønstring i bevegelsen hvor vi gjør et felles løft for saken. Her vil også
samarbeid med andre organisasjoner bli aktuelt for at vi i fellesskap kan skape den synligheten og slagkraften dette krever av oss.
Strategikonferansen vil derfor være en arena hvor vi skal ha lov til å tenke – tenke nytt utenfor de konvensjonelle rammene. Her skal vi kunne snu opp ned på vedtatte sannheter og gi oss den friheten og
spillerommet vi har gjennom å drøfte dette i fellesskap. Viktige spørsmål blir da hva man ønsker med
LMK og hvordan vi skal nå disse målene. Dette blir nødvendig, da vi opplever at bevegelsen taper terreng gjennom at vi navigerer etter samme kart som for over 30 år siden.
LMK-Klubbene har respondert svært positivt på dette, og oppslutningen nærmer seg Landsmøte-nivå.
Dette til tross for at LMK av økonomiske årsaker har signalisert at klubbene selv må dekke egne reisekostnader og eventuell overnatting. Dette vitner om et ekte og sterkt engasjement for LMK, noe vi
trenger nå.

Flytteprosessen fra WaterCircles Norge er viktig.
Vi skal ikke bruke mye tid på forsikring denne gang, men vi opplever at stadig flere av LMKs medlemmer ser nødvendigheten av at de flytter sine forsikringer vekk fra WaterCircles Norge og videre til IF og
den nye LMK-Forsikringen fra nyttår 2018. LMK har sendt ut egne fullmaktsskjema, som gjør denne
flytteprosessen meget enkel. For dem som ikke har mottatt dette skjemaet, er dette sendt ut til samtlige
LMK-klubber. Vi henstiller også klubbene til å holde fokuset oppe på dette i en god tid fremover.

Lojaliteten til LMK er sterk.
LMK er satt på store prøver denne høsten, og vi møtte uventet konkurranse da KNA og WaterCircles
hadde funnet sammen og etablerte en KNA-Klubbforsikring. Konseptet med direktemedlemskap for
LMK-Klubbene og tilgang til forsikringsordningen med provisjoner direkte til klubbene, var tilsynelatende en «skreddersøm» for å ramme LMKs organisering og økonomi på en verst tenkelig måte. Vi
fryktet lenge at mange klubber ville vurdere denne ordningen og ikke innse hvilke fatale konsekvenser

11

et slikt valg kunne gi for LMKs videre drift og virke. Noen ganger går det dessverre ikke å tenke som
Ole Brumm; «Ja takk, begge deler».
Heldigvis viser det seg at fokuset fra LMK omkring hva dette faktisk innebærer har skapt et nytt og forsterket engasjement rundt LMK, noe oppslutningen rundt Strategikonferansen også bekrefter. Til tross
for fristelser, som penger på bordet og et par måltider på vertens konto, har fortsatt 141 av 146 LMKeierklubber ikke ofret sin solidaritet på dette billigsalget. Dette gir håp og muligheter også for 2018!
Med ønske om en riktig god jul og med gode ønsker for det nye året!
Fullmaktskjema finner du på siste siden av Stabbesteinen slik at det er lett å kopiere den hvis du vil
bruke den. Skjema vil også bli lagt ut på vår webside www.bvkn.no under Forsikring.
BVK anbefaler alle våre medlemmer om å flytte til LMK’s nye forsikringsordning da dette er noe vi
som klubb har selv vært med på å få gjennomført.

Formannen har ordet

møtet, som styret kombinerte med styremøte. Da
kunne vi vel se at de fleste hadde tatt juleferie, og
det var helt på sin plass. Men, vi hadde i alle fall
åpent!
Som nevnt så er det et nytt år med aktiviteter foran
oss, og som dere kan se annet sted i dette bladet så
er det en lang liste. Vi ber ikke alle om å prioritere
alt, men vi blir veldig glade hvis du kan være med
på noe. Det er nå engang slik med en klubb som
vår, at det er vi selv som skaper de store øyeblikkene. Terminlisten er bare rammeverket. Så må vi
alle være med å skape innholdet.

Godt Nyttår alle sammen!
Ja, så ligger desember og
hele 2017 plutselig bak oss,
og vi har et helt nytt år foran
oss. Desember inneholdt to
BVK arrangement, Julebord
lørdag 9. desember og julemøte tirsdag 12. desember.
Julebordet var tradisjonen
tro avholdt i Kommandantboligen i Gravdal, og dette ble som vanlig et smakfullt og hyggelig arrangement. God mat, god mu- Nyttårshilsen fra Rune
sikk og hyggelige
mennesker å prate med. Bedre
kan det jo ikke
bli.
Allerede tre dager etterpå var
det nok en tradisjon, det årlige
Julemøte eller
Kozemøte som
tidligere sekretær
Sissel M. Romslo
innførte å kalle
det. Her var det
godt oppmøte og
praten gikk livlig
helt til slutt. Nok
et hyggelig samvær med trivelige
mennesker.
Uken etter hadde
vi det siste lygar-
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