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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. Juni — 2012. Nr. 6
Neste medlemsmøte tirsdag 12.06.2012
kl.19.00: Grillparty på terrassen til Kari
Ann og Herman Brandt på Hop:

stol om dere har i tilfelle vi blir mange. Verten har
kanonen klar sier han og naboene er advart. Det er
god parkering på tomten men blir det fylt opp er det
parkering på parkeringsplassen før alléen.
Vi ser frem til en fin sommerkveld og blir temperaturen ok er det mulighet for et sjøbad like nedenfor.

Referat fra Medlemsmøtet 08.05.2012 på
Arna Branntekniske Museum:

Vi ønsker velkommen til vårt tradisjonsrike grillparty på Brands terrasse. De fleste vet vel hvor dette er men for nykommere så kjører man samme vei
som til Trollhaugen men tar av rett etter alléen og
kjører ned til høyre. Alle tar med seg det de har
tenkt å spise eller grille og drikke og tilbehør. Herman stiller med varm grill klar til bruk. Ta med en

Vi møttes på Øyrane Torg i Arna kl.18:45. Ca
kl.18:50 kjørte vi videre til Magasinet ved Arna
Brannstasjon hvor vi fikk sett på utstyret de har
samlet der. Det møtte ca 40 BVK. medlemmer. Anders Lone, en pensjonert brannmann viste oss rundt
og forklarte hvordan de hadde brukt det forskjellige
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Mads Erbe Thomassen orienterte om kjøringen for
Barneklinikken 13. mai og der manglet det ennå
biler men flere meldte seg for kjøring.
Bensinstasjonen i Lars Hillesgt er nå åpen for fylling. De tar kr.10,- pr liter. Åpningstid er fra 18 til
20 på tirsdager. OBS! Det minker på bensinen og
det finnes visstnok ikke mer i verden.

Bergen Veteranvogn Klubb sin tur med
Barneklinikken 13. mai 2012
Tekst og Foto: Per Fiksdal

brannslukningsutstyret. Det var utrolig mye fint de
hadde tatt vare på. Vi fikk også en omvisning på
selve brannstasjonen men dette ble brått avbrutt
pga en utrykning. De var kjappe i klærne og avgårde. Det gikk ikke mange minuttene fra alarmen
gikk. Mads Erbe Thomassen takket for en fin omvisning og overrakte Anders Lone et BVK bordflagg og 6 BVK krus til mannskapet.
Da vi var ferdig der ca kl 20:00 kjørte vi over veien til "Pakkhuset" ved gamle Arna stasjon hvor vi
fortsatte medlemsmøtet.

Søndag 13. mai var vi atter en gang på tur med barneklinikken Haukeland Sykehus Dette er noe som
vi i Bergen Veteranvogn Klubb (BVK)har drevet
med hvert år fra 2006. For andre gang fikk vi låne
Statsraad Lehmkuhl på et sjørøvercruise på byfjorden i Bergen. De som er med og sponser oss er følgende firma: Hos Tryg Forsikring fikk vi kr. 5.000,

Vennebyen var med på toktet.

- til diesel som ble fylt på skipet. Mat, hotdogpølser, til alle vi hadde med samt vi som kjørte med
veteranbilene, i alt 22 biler og over hundre barn
søsken og foreldre fikk vi fra Brakstad Eftf. som
holder til ute i Leirvikåsen på Laksevåg. Hotdogsbrød og tilbehør fikk vi fra Møyfrid som har REMA 1000 butikken på Laksevåg Senter. Brus fikk
Utenfor lokalet stod BVK sin gamle buss nyrestaurert til allmenn beskuelse og beundring. Richard
Riim orienterte om bussen og dens skjebne fra
BVK overtok den og til restaureringen ble overtatt
av HVB. Den var nydelig restaurert og står til daglig lagret i Samnanger. Erik Jensen hadde kjørt den
til Arna for at BVK skulle få se den.
Richard Riim orienterte videre om Vårmønstringen
20 mai på Lagunen og delte ut 2 plakater til hver.
Vaktlistene ble fyllt på.
Ordfører Trude Drevland var begeistret for opplegget.
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vi fra Hansa Borg bryggeri Brakstad Eftf. REMA 1000 og Hansa har sponset oss flere ganger når vi kjører med Barneklinikken og i år ble også Tryg
Forsikring med.
Vi i BVK er disse fire
nevnte bedrifter en
stor takk skyldig og
foreldrene satte veldig
stor pris på denne
sponsingen.
Ledelsen på Statsraad
Lemkuhl med direktør
Laila Vindenes og de
tre ansatte på kontoret
gjorde en fantastisk
jobb i planleggingen
av turen og når jeg
spurte om å få låne
Politiførstebetjenten Hans Sigurd Morstøl og Anette
Færevaag Rekdal
skipet i mai var svaret
med en gang «JA»!
Statsraad Lemkuhls venner var og med og hjalp til med opplegget.
Vel om bord holdt BVK formann Kjell Røen en liten tale og overleverte en
plakett fra BVK til Helge Dyrnes som er styreformann i Stiftelsen Statraad
Lemkuhl. En av klubbens medlemmer, Carl August Harbitz-Rasmussen tok
kontakt med den kjente underholdningsgruppen Vennebyen og de holdt en
fantastisk underholdning for barna ombord på turen, så en stor takk til de og
fra BVK , barn og foreldre . Vi hadde og med Bergen sin Ordfører Trude
Drevland og hun hilste på alle barna og foreldre og det var noe som ble satt
stor pris på at hun gjorde.
Barna var utkledd som sjørøvere og da vi kom tilbake så hadde politiet hørt
at det kom sjørøvere til Bergen. De stilte opp på kaien og ventet på oss,
men de hadde hørt at sjørøverne var veldig snille og greie, så politiet gledet
seg til å treffe dem. Alle barna fikk et velkomstbrev av politifolkene.
Dette var et brev som Innsatslederen Anette Færevåg Rekdal hadde laget til
barna og med turen vi hadde i 2008 var også politiet og ønsket barna velkommen på land.
Politiet i Bergen gjør en flott innsats og vi i BVK får en Service av Bergenspolitiet på over 100%.
En av de kreftsyke barna sa til meg
følgende: «Politiet var veldig grei
og glad i alle oss sjørøvere».
Vi i BVK takker også leder Frode
Sagmo i driftssentral i Bergen Havnevesen for at vi fikk parkere veteranbilene på angitt sted når vi var
ute med skipet. Jeg takker og alle
medlemmer som kjørte denne søndagen og Arild Nilssen som satt og
Helge Dyrnes fikk plakett og vimpel av BVK
passet på bilene våre til vi kom
formann Kjell Røen.
tilbake.
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Styret i BVK for perioden mars 2012—
mars 2013
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Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
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John Gaute Kvinge
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jgkvinge@broadpark.no
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Sissel M. Romslo
Mob: 99101262
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Styremedlemmer:
Mads Erbe Thomassen
Mob: 95827310
madserbe@online.no
Ove Hovland
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ovhov@online.no
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Marius Jørgensen
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joma@jbv.no
Atle Kvinge
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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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Referat fra 17 mai 2012 : 17 mai ble den kaldeste og våteste 17 mai på lenge men på tross av
dette ble dagen en fin opplevelse som alltid. BVK
markerte seg i prosesjonen med 3 veteranbiler.
Gunnar Haukeland, Gunnar Skår og Atle Kvinge
fikk de 3 kjøreløyvene i år. Vi hadde søkt om 5 biler men fikk bare disse 3.Flere medlemmer tok
med seg familie og venner og gikk bak BVKs fane
som i år var nyinnkjøpt. Svein Opheim hadde åpnet
butikken sin og flere var innom der og fikk varmet
seg og servert varm kaffe og kake før de gikk videre.
Det ble en fin 17 mai og en fin start på dagen før
man hastet avsted til ytterligere feiring med familie
og gode venner.
Vi har fått en kommentar fra deltakende medlem:
”Synes det var kjedelig at flere av de som gikk i
prosesjonen forsvant inn til Opheim midt under
selve prosesjonen. Plutselig var vi nesten ingen
som gikk der lenger”.
Hilsen BVK-medlem.

Alle medlemmene ble godt forsynt. Takk til de som
stilte med platekaker .Vi solgte lodd på en tråbil og
det ble handlet en god del rekvisita som emaljeskilt, BVK jakker etc.
Takk til alle som stilte opp for BVK med bil og tok
vakter slik at det blir penger i klubbkassen.

Referat fra Vårmønstringen på Lagunen
søndag 20 mai: På grunn av at 17 mai falt på
Kristihimmelfartsdag så måtte Vårmønstringen
flyttes til søndag den 20 mai. Men værmessig var
nok dette en fordel.

Det ble en strålende dag der man kunne kaste ullskjorten og nyte sommervarmen for første gang
siden 1 mai.
BVK talte over 90 biler på vår stand. Dette var
kjempebra. Det ble litt færre publikummere men de
som var der storkoste seg i solen.
Arild M Nilssen steppet inn som pølsekoker i Kjartan Meyers fravær og han taklet dette bra med god
hjelp av flere BVK ere og nære familiemedlemmer. Flere bilder på www.bvkn.no/galleriet
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Fremvisning av pensjonerte Kongebiler i tidligere historier og at Humberen var en gave fra
Fana kommune til Kong Håkon VII. mens LincolBergen til HM Kong Harald V.
Tekst og foto: Per Fiksdal og Richard Riim

I anledning åpningen av årets festspill 23. mai, var
HM Kong Harald tradisjonen tro i Bergen.
I den sammenheng hadde Per Fiksdal gjort en forespørsel til slottet om kongen kunne være interessert
i et gjensyn med de to tidligere "kongebilene" i
Bergen.
Den eldste en Humber Imperial 1951 mod. reg. R-1
nå eid av Bergen Veteranvogn-Klubb og en Lincoln Continental 1970 mod. reg. O-1 som nå er i
mitt, Per Fiksdal`s eie.
Dette var HM Kong Harald positiv til, og etter å ha
fått det klarert med slottet kontaktet Per politiet i
Bergen og sa at Per Fiksdal og Richard Riim fra
BVK skulle treffe kongen på Gamlehaugen som er
Kongens residens i Bergen.
23. mai kl. 10:40 kjørte vi med begge bilene opp til
det ærverdige gamle slottet. Etter å ha passert politivaktene som da var klar over at vi kom kjørte vi
opp til inngangspartiet der vi ble møtt av en adjutant. Like etter kom kongen ut og vi håndhilste høflig. Kongen virket oppriktig interessert og berømmet vedlikeholdet av bilene.
Vi fortalte om hvordan bilene oppbevares og vises
frem i byen. Kongen ble også fortalt historien om
Humberen som nylig ble gitt som gave til BVK fra
familien Jansen. Kongen kjente til begge bilenes

nen ble gitt av skipsreder Westfall Larsens allmennyttige fond til HM Kong Olav V. Han fortalte
også morsomheter og anekdoter om motorstopp og
mindre "uhell".
Hele seansen var preget av en rolig og privat atmosfære. Det å få møte HM Kong Harald var noe vi
satte stor pris på. Vi hadde den ære å få overrekke
HM Kong Harald BVK vimpelen sammen med en
del kopier av hva vi i BVK driver med. Vi fortalte
om turene vi har med Barneklinikken samt at han
fikk en Bok som heter Bergen i Fokus med 370 bilder, tatt av Willy Haraldsen som har firmaet Turistfoto.
Vi overrakte også utstillingskatalogen "En reise i
tid" (2011) av BVK. Denne hadde bilder og opplysninger om begge Kongebilene, om klubben, om
bilhistorie i Bergen og om de andre bilene vi hadde
på Utstillingen vår i 2011.
Tiden går fort i godt selskap og etter ca.15 minutter
i hyggelig samtale med HM Kong Harald, om bilene og om hva vi i BVK driver med, ønsket vi kongen lykke til med Festspillåpningen og at han måtte
få et flott opphold i Bergen.
For oss to, Per og Richard, ble denne opplevelsen
på tremanns hånd med en bilinteressert, jovial og
hyggelig Majestet en helt spesiell opplevelse som
vi nok vil minnes resten av livet.
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kunne kjøre videre og sånn bakover.
Kjøreruten tok oss fra Friele kaffe gjennom SæTekst og foto: Kjell Røen
dalen til Sletten, videre gjennom sentrum til BonVi var 38 mennesker med stort og smått og 14 biler telabo, deretter til Arenum, så Vestkanten før Oasom kjørte ruten, 15 biler med Thor Stigen som var sen og mål ved Sparkjøp på Kokstad.
arrangør.
Underveis måtte vi løse diverse vanskelige forskjellige spørsmål som dannet grunnlaget for vinneren.
Ved mål nøt vi medbrakt lunsj, nye oppgaver og
gevinster før vi ca kl 15:30 ruslet hver til vårt.
Personlig syntes jeg dette var et bedre opplegg en
rebusløp da alle kom i mål med ikke all for stor
tidsforskjell.

Gruppeløp 29. mai (2’dre Pinsedag).

Her har vi arrangøren: Thor Stigen

Litt sviktene oppmøte tross pent men surt vær. Kan
skyldes pinsen.
Men vi som kjørte hadde en alle tiders tur.
Løypen var klar med kjøreplan og grupper av 5 biler startet samtidig med 3 min mellomrom og hensikten var å holde sammen hele tiden.
Ved første stopp måtte gr.1 vente på gr.2 før gr. 1
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deltakarane vert oppdelt i grupper.
Kl 12:30 – 14:00 Lunsjservering på Bømoen etter
Vi purrer igjen på mail-adresser. BVKs styre er
unnagjort fyrste løpssløyfe.
godt i gang med et stort arbeid for å registrere
Frå kl 14:00 Utkøyring i andre løpssløyfe tek til.
medlemmenes mail-adresser. Dette for å kunne
sende ut kjapp info etc til medlemmene. Vi har nå Kl 16:00 Målgang i Ulvik
Innkvartering på dei respektive hotella. Ver merkfått inn over 200 av medlemmenes mailadresser.
Klubben har tatt i bruk en "gruppemail" for utsen- sam på å melda deg på hotellet som er oppgitt i
delse av informasjon om nær forestående begiven- løpsmappa di!
Kl 19:30 presis Løpsmiddag Ulvik i Kongressen –
heter.
Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på. Selv om rett ovanfor Brakanes Hotel.
vi er en gammelbilklubb så må vi følge med i timen Til orientering vil det gå shuttlebuss mellom Strand
og gjøre ting enklere for medlemmene Man slipper og Brakanes for å frakte gjester til middag. Premieutdeling under middag.
å sende ut brev om endringer i forhold til oppsatt
Om lag kl 23:00 Kvelden held fram på hotellet med
terminliste etc.
god live musikk til Twang Gang ut i dei små timar.
Er det fint vær og noen foreslår en utflukt så kan
man kjapt informere medlemmene om dette td.
Sundag 10. juni Ulvik
Dette er informasjon som også vil bli lagt ut på
BVK's hjemmeside. Mail-adressene blir ikke brukt KL 11:00 Professor Ole Didrik Lærum og Walter
til annet enn info til medlemmene og vil ikke være Steiner, med erfaring frå Phänomenfabrikken i
DDR, presenterer historien om Phänomobil.
synlig ved utsendelse.
Kl 12:30 Vel heim!
Har dere mail så send info til Lars Olav Lofthus
slik at vi kan registrere dere.
Mail:laoll@online.no

Mail-addresser på BVK medlemmer:

VossaRudln 09.06.2012: Lørdag
09.06.2012 kl.07:30 er det felles avkjørsel fra
Trengereid for de BVK’ere som vil kjøre samlet oppover lørdag morgen. Start er på
Bømoen og man må nok beregne 1,25-1,5
time fra Trengereid til startområdet. Noen reiser opp fredag ettermiddag/kveld, men det er
ikke alle som har mulighet til det og det er
greit å kjøre sammen dersom noe uforutsett
skulle skje.

Program Vossa Rudl’n

Vossa Rudl’n 2010

Laurdag 9. juni Bømoen - Ulvik
Bømoen leir vil vera full av opplevingar for løpsdeltakararar og for gjester og publikum.
Der vil vera ein finbilutstilling, nyttekøyretøy vil
verta stilt ut, og i samband med Nasjonal Motordag
vil det også verta avsett eit parkeringsområde
for utstilling knytta til dette.
For deltakarane av VossaRudl’n vert programmet
slik:
Frammøte i startområdet i Bømoen leir frå kl
08:00!
Kl 08:00 – 09:00 Oppstilling av køyretøya i startområdet.
Kl 09:00 – 10:30 Program i startområdet.
Kl 10:30 Start av løpet etter ”VossaRudl’n modell”

Tysnesfest 11-15.07.2012 : Dette er et fint arrangement der ny og gammel kultur møtes og med
mange gode artister som trekkplaster. BVK medlemmer har tatt fergen over på lørdagen på marknadsdagen. Dette blir i år lørdag 14.07 .Vi stiller
da opp bilene våre på kaiområdet og nyter aktivitetene og koser oss på arrangementet. Vi tar ferge fra
Halhjem til Våge på morgenkvisten
NB: Avreise med ferje 8.30 fra Halhjem til Våge for
de som skal nedover.

For mer informasjon om Tysnesfest:
www.tysnesfest.no
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baserte kjøretøy aktiviteter. Der er mye som må på
plass så all erfaring fra tidligere må tilføres nye resI år har vi hoppet over våren og gått
surser.
rett på sommeren. Endelig fikk vi
oppleve varme og nyte en pinsehelg
Det er ikke kommet formelt svar pr. d.d fra LMK
med tropiske temperaturer og mer
på klubbens søknad om å arrangerer Norgesløpet
er det i vente sies det. Vi gleder
2014 men indisier tilsier at det er en veldig stor
oss til Vossa Rudl’n og grillparty og det er nok av sannsynlighet for at dette tildeles BVK.
arrangement rundt om som man kan være med på. Med disse store aktiviteter liggende foran oss både
Husk å se over bilen før man tar ut på lengre turer. i 2013 og 2014 er det mye planlegging, tilrettelegGamle biler trenger litt ekstra pleie.
ging og arbeid som skal gjøres, men jeg er ikke i
Jeg ønsker dere alle en strålende fin og varm som- tvil om at BVK vil lykkes i dette med de ressursene
mer.
som medlemmene besitter og den innsatsvilje som
er i klubben.
Sissel M Romslo
Ytre Bruvik
ØNSKER MED DETTE ALLE OG ENHVER
5285 Bruvik
EN RIKTIG GOD SOMMER!!

Sekretæren

Mob.99101262 -95916829
E-mail; simaro@online.no

Formannen har ordet
Med takk for en vel gjennomført
vårsesong !
En travel vårsesong er snart over
og jeg vil takke alle medlemmer
som har gjort en ekstra innsats
for klubben enten det har vært å
stille opp for Barneklinikken, ta
en oppgave på Vårmønstringen,
delta på veteran vogn arrangementer eller representere klubben utad i andre sammenhenger.
Siste medlemsmøtet våren 2012 er grillfesten hos
Kari Ann og Herman Brandt 12.06.2012 hvor vi
håper at værgudene er med oss i år.
For høst- og vinter sesongen jobbes det med å få på
plass et spennende program som vi håper treffer
mange.
Styret er nå i gang med å kartlegge medlemmenes
epostadresser og registrere de som ønsker Stabbesteinen/Rundskrivet elektronisk.
De som ønsker fremdeles papirutgave vil selvfølgelig få dette tilsendt som tidligere, selv om de skulle
ha en epost adresse.
Hensikten er todelt, ved hjelp av epost kan vi distribuere informasjon kjapt og nå mange på en gang
samt at dette også bidrar i stor grad til kostnadskutt
i trykking og porto utgiftene.
Disse utgiftene er de største for klubben som det
fremgår av årsregnskapet.
Sesongen 2012 – 2013 ser spennende ut allerede
med mange aktiviteter som står oppstilt men et av
høydepunktene neste år blir «Fjordsteam 2013» 1
- 4 august 2013 hvor BVK har ansvaret for de land-

Fra redaksjonen:
”Stabbesteinen” tar nå en pause og er tilbake i begynnelsen på september. Men websidene våre tar
aldri ferie så der vil det alltid være oppdateringer.
De som har delt mailadressene sine med oss har jo
alt fått en god del ekstra informasjon og det vil vi
selvsagt fortsette med utover sommeren. Skjer det
noe så er det bare et par tastetrykk så har du som
har registrert din mailadresse fått informasjonen.
For de som enda ikke har fått nok aktiviteter så finnes det flere muligheter:

Vårmønstring på Osterøy 17. juni
Vi prøver å gjenta suksessen fra i fjor:
Vårmønstring på Hauge på Osterøy søndag 17 juni. Det
blir noe moro og aktiviteter for de fleste.
Kontaktperson:
Levi Vatle mob. 90827282

eller email: edg-vat@online.no

Vi avslutter vårsesongen med et minne fra Vårmønstringen da sommeren endelig kom:

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023

