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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 — 2013. Nr. 6
Neste medlemsmøte tirsdag 11.06.2013
kl.19:00: Grillparty på terrassen til Kari
Ann og Herman Brandt.
Adresse: Troldhaugveien 59C
Vi følger tradisjonene og Brandts inviterer oss også i år
til grilling på terrassen. Alle fyller opp en kurv med det
de vil spise og drikke denne kvelden.
Herman har grillen klar med god grillvarme og vi benker oss sammen og koser oss. Vi skal legge minst mulig
arbeid på vertskapet så hver og en må forsøke å klare
seg selv. Er vi heldige så fyrer nok Herman opp kanonen til stor begeistring for oss BVK’ere (og mindre for
naboene….)
Vi tar selvsagt forbehold om været. Bøtter det ned så
blir dette avlyst, men vi satser på at sommeren er kommet for å bli en stund.

Referat fra medlemsmøtet
09.05.2013.Vårmønstring på Lagunen:
Tekst: Lars Olav Lofthus
Foto: Mads Erbe Thomassen

Tradisjonen tro så ble årets Vårmønstring for Motorklubbene i Bergen avholdt på Kristi Himmelfartsdag. Så
er det fristende også og si at tradisjonen tro så var det
dårlig vær også. Til tross for enkelte solgløtt tidlig på
dag, så var vel avslutningen så dårlig værmessig at fler-
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tallet av deltakere og publikum hadde fått nok før kl 15.
Også undertegnede, som pleier å holde ut til den bitre
slutt, stakk i år av ca kl 15. Da frøs jeg kraftig til tross
for t-skjorte, genser, fleecejakke og enda en jakke utenpå der.

Sjelden fugl: Citroen XM

Bildet taler vel for seg selv…..

BVK sine medlemmer møtte nå frem allikevel om ikke
så mange så vanlig, så talte vi vel ca 55 biler. Noen av
våre medlemmers biler var observert på merkeklubb
parkeringer, så de får ikke vi «nytte» av i statistikken
(hvis de ikke har sagt veteran når de kjørte inn da).
Til tross for det alt omtalte været, så var stemningen
svært god helt frem til regnet tok helt av. Kjartan Meyer
og Birte Næss (og søsteren til Kjartan) gjorde en fantastisk strålende jobb med å lage kaffe og varme pølser til
en tilsynelatende aldri mett gjeng. Noen hadde laget
kaker og Calle hadde med varm saft. Stoler hadde noen
med, så det var stort sett alltid råd å sette seg ned og slå
av en hyggelig prat. Teltene ble spesielt populære da de
største regnbygene kom. Da ble det veldig intimt og
sosialt!!!!

stand. Her skulle vi jo selvsagt hatt et bilde av den, men
her har nok vår fotograf trodd at det ikke var en veteranbil, eller tre! Det stod jo faktisk 3 stk Porsche 928 på
vårt område. Og er de innom årsmodell 1983 så er jo det
kurant. Den sorte Porschen vant jo også beste bil for
hele arrangementet også. Her får vi nok komme tilbake
med bilder senere, og beklage at vi sov litt i timen.

Sjelden bil nå: Toyota Celica HT.

Mer bilder vil bli lagt ut på www.bvkn.no

Referat fra tur med barneklinikken søndag 05.05.2013:
Tekst: Kjell Røen
Foto: Per Fiksdal
Søndag 5 mai var Bergen Veteranvogn Klubb på den årlige
turen med barn og foresatte fra Barneklinikken Haukeland

Brita og Alvar Borge ved deres Bentley

BVK hadde også i år en bil på utlodning: En tråbil i
form av en Mercedes-Benz 300 SL roadster. Råtøff!
Vinner av tråbilen ble Tore Drange. Ikke medlem hos
oss, men det er jo bare hyggelig! Nå ser han sikkert veldig positivt på BVK!
Når det gjelder vinner av beste veteran premien, så mener jeg at den gikk til en Porsche 928 som stod på vår
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En fornøyd kaptein Marcus Seidl og en liten sjørøver

Sykehus.
Arrangementet har vært gjennomført hvert år i mai siden 2006 med
litt forskjellige aktiviteter.
Det var fremmøtt 14 medlemmer
fra klubben med deres egne kjøretøy som transporterte barna og foresatte til og fra seilskipet Statsraad
Lehmkuhl.
Det er tredje gangen turen gjennomføres med Statsraad Lehmkuhl,
også denne gangen på et sjørøvertokt for barna.
Arrangementet sponses av lokale

bedrifter, pølser
fra Brakstad
Eftf, pølsebrød
fra Rema1000
Laksevåg, brus
og vann fra
Hansa Borg
Bryggerier samt
bunkers til fartøyet fra Tryg
Forsikring.
I tillegg underholdt
«Vennebyen»,
kjent fra blant
annet Barne-TV,
Vennebyen var populært
både små og
store om bord.
På vei inn igjen til Bergen sentrum var der stor rift om å få styre den stolte skuten samt å få
låne kapteinsluen, hvor mange foresatte fikk tatt sine flotte bilder.
Om bord på båten ble det opplyst at politiet hadde hørt det var snille sjørøvere på vei til
byen og de gledet seg til å treffe dem.
5 polititjenestemenn tok i mot sjørøverne på kaien og overrakte dem et velkomstbrev.
Foresatte til barna syntes dette var utrolig stas og politiet i Bergen utviser en utrolig service
ovenfor dette arrangementet og også Bergen Veteranvogn Klubb.
Alle som er med på å
arrangere turen samt
foresatte retter en
stor takk til Stiftelsen
Statsraad Lehmkuhls
venner, Bergen politikammer og Bergen
Havnevesen med
deres samarbeidspartnere.
Bergen Veteranvogn
Klubb takker alle
involverte parter som
gjør dette arrangementet mulig og til
en opplevelse for
barna og foresatte
Snille politifolk: Ole Kristofer Tveiten, Atle Raa , Vegard Laurituten om det vanlige.
sen, Guro Huus Folkestad ,Ida Hakvåg

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo
Layout for BVK: Lars Olav Lofthus
Print: Allkopi Nordnes

Styret i BVK for
perioden mars 2013—
mars 2014
Formann:
Kjell Røen
Mob: 48187716
kroeen@online.no
Nestformann:
John Gaute Kvinge
Mob: 92620940
jgkvinge@broadpark.no
Kasserer:
Gunnar Haukeland
Mob: 95997242
gu-hauke@online.no

Sekretær:
Sissel M. Romslo
Mob: 99101262
simaro@online.no
Styremedlemmer:
Marius Jørgensen
Mob: 91666618
joma@jbv.no
Atle Kvinge
Mob: 97598727
kvinge-a@online.no
Varamedlemmer:
Rolf Harald Helgesen
Mob: 41141023
rhhelgesen@gmail.com
Geir Inge Thunestvedt
Mob: 95266847
geir.inge.thunestvedt@no.kcadeutag.
com

Kjell Rød
Mob: 90554592
kjellroed@hotmail.com

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 2013:

Vi våknet til kanonene på Sverresborg kl 07:00 og var
veldig spent på været. Det så lovende ut. Ingen sol men
lettskyet og oppholdsvær. I år var det nytt opplegg med
faneoppstart fra Koengen og bilene ble sluset inn fra
Bradbenken.
Vi fikk i år med 5 veteranbiler
og skulle ha med 2 mopeder,
men de meldte avbud i siste liten. Deltakende biler var:
Richard Riim i Chevrolet 1925,
Marius Jørgensen Ford A 1928
(Geir Mehl sin bil), Sissel M
Romslo i Opel 1937, Gunnar
Haukeland i Mercury 1954og
Torstein Haukeland i sin Ford
Skyliner 1959. Mange BVKere
gikk bak fanen og det gikk fint
stort sett hele ruten med unntak
av at Gunnar Haukeland fikk
BVK hadde en mann
koking på motoren og måtte bry- innenfor i komiteen i
te ut av prosesjonen ved Tinghu- år: Carl August Harbitz-Rasmussen.
set. Dette er lett for når det går
mye på tomgang med mye stopp
og mye venting.
Vi høstet mye ros langs ruten og Bergenserne setter stor
pris på dette innslaget. Vi fikk vist oss frem og nok en
gang bevist at BVK er en oppegående klubb selv om
snittalderen er over middels.

Bergen Tekniske Museum markerer 100
års jubileum søndag 02.06.2013
kl.12.00-16.00:
BVK gratulerer BTM
med 100 års jubileet og
vi håper mange BVKere
tar turen innom denne
søndagen ,
tar med seg
gammelbilen og er
med på å
lage liv og
røre rundt
den gamle
bygningsmassen.
Der vil bli
avholdt scener med trikk, brannutrykning og motorstopp
i trikkelinjen.
Det vil bli kjørt veteranbusser til og fra den Blå Steinen
samt at Amcar vil kjøre samme ruten med sine kjøretøy.
De av dere fra BVK som er der oppfordres også til å
kjøre denne ruten og ta gjerne med passasjerer frem og
tilbake slik at der blir stor oppslutning rundt BTM sitt
100 års feiring!
OBS! I den anledning, selv om det kanskje blir for sent:
Det kalles inn til fellesdugnad ved BTM torsdag 30.Mai
2013 Kl1800! Arbeid som skal utføres: Hovedsakelig
rengjøring både ute og inne. Gjøre klart til 100 årsjubileet 02.06. 2013! Spørsmål kan rettes til formann BTM
John B. Grutle Tlf: 95 07 83 60.

Torsdag 06.06.2013 Nasjonal Motordag:

I år som i fjor samordner vi oss med Amcar for oppstilling på Festplassen kl 18:00.
Det planlegges ikke noe rebusløp fra Amcar sin side i år
men vi vil kjøre 5 og 5 biler gjennom sentrum for å
markedsføre og markere dagen.
Dette er noe vi også kan gjennomføre sammen med
dem.
Husk å ha norske flagg på bilen denne dagen, hvis du
har. Har du ikke så kommer du uten!

5

Damsgårdsdagene 2013 avholdes 7. - 9.
juni. Søndag 9. juni er det familiedag med mas-

21.06.2013 Vestlandstreffet Skånevik

ser av underholdning, utstillinger, bodsalg m.m. Gammelbilutstillingen har vært et populært innslag hvor
publikum koser seg i miljøet vi lager med våre klenodier. Du inviteres til å stille ut din veteranbil eller din
gamle motorsykkel/moped.

Dersom du er interessert, ta kontakt med undertegnede
snarest. Bilene må ha ankommet utstillingsområdet innen kl. 10.30. Dette på grunn av utegudstjenesten som
starter kl. 11.00. Arrangementet avsluttes kl. 16.30. For
dem som ønsker det - kan kafebord bestilles for en middagsservering.
Arild M. Nilssen
e-post: anils-mo@online.no eller mobil : 911 84 322.

16.06.13 BVK moped/motorsykkelløp
BVK har vakt på BTM 16.06.13 og i år gjentas suksessen fra i fjor med arrangering av moped/motorsykkel
løp. Ta med gammelbilen og møt opp for å skape en
flott ramme rundt arrangementet. Denne søndagen er
der også trikkekjøring.
Alle med motordrevne veteran 2 hjulinger oppfordres til
å børste støvet av syklene sine og ta en kjøretur til BTM
og delta i årets happening. Dette er gøyalt dere. Dette er
ikke noe prestisje løp. Poenget er å komme sammen og
lage litt liv og røre og ha det gøy. Arild M Nilssen dro i
gang dette arrangementet og vi må som gode veteranvenner stille opp og henge oss på det som stelles i stand.
Slipp dere løs folkens og la oss gjøre dette til en kjempe
gøy dag.

Vestlandstreffet i regi av Haugaland Veteranvogn Klubb
i Etne og Skånevik.
Overnatting og festmiddag på Skånevik fjordhotell.
Det jobbes med en felles tur fredag formiddag for dem
som har fri og en felles kjøring fredag ettermiddag.
Returen blir felles kjøring en annen rute hjem igjen slik
at vi legger opp til en rundtur.
Planlegger også felles middag fredag kveld på Skånevik
fjordhotell som de som ønsker det.
Informasjon blir sendt til de som skal delta. Formannen
har fått deltakerliste fra HVK. Info kommer nok også på
websidene.

01.08-04.08.2013 Fjordsteam
Fjordsteam avholdes 01.08.13 til 04.08.13 og legger i
dette rundskrivet ut en invitasjon til fredag 02.08.13
hvor det skal gjennomføres som del av programmet en
invitasjon til hyggetur med DS Børøysund fredag kveld
hvor vi kan få benytte hele fartøyet dersom vi er mange
nok.
03.08.2013 Kjøretøyparade i sentrum kl 12:30 til 13:30
med kjøretøy fra BVK og andre. Her inviterer vi kjøretøy fra ’40, ’50 og ’60 tallet som ønsker å kjøre i paraden da vi trenger flere deltagere.
Påmelding til Marius Jørgensen innen 13.juni 2013.
E-mail: joma@jbv.no eller tlf. 91666618

6

25.08.2013 Stend stasjon

- kunne få delta på Fjordsteam åpningsfet ved gamle brannstasjonen i Bergen Fredag 2. august
- kunne få delta på festmiddag på Banco Rotto Lørdag
3. august
- få redusert billettpris for arr. ombord på MF Skånevik
- få rabatt på drikke ombord på MF Skånevik
Deltageravgiften er på kr 600,-pr pers.
Påmelding sendes til Tor Einar Bjørkås på e-post:
tbjo2@online.no

Tysnesfest 2013
I år er det 10.-14.juli. Se www.tysnesfest.no for detaljert program. BVK er som vanlig invitert til å delta som på kaien på
BVK har mottatt invitasjon fra Osbanens Venner i år
markedsdagen den 13.juli. I tillegg ønskes vi også som bidrag
også og de inviterer gammelbiler til gamle Stend stasjon til et spennende prosjekt på M/F Skånevik, hvor man ønsker å
stille ut 12-14 biler fra 10.-13.juli. Tanken er å gjenskape det
fra kl. 11-15.
typiske bildekket på en ferge anno 60-tallet. Skånevik vil
Dette arrangementet er meget vellykket og Osbanens
plukke opp bilene på Hjellestad den 10.juli, og seile til Våge,
venner setter stor pris på vårt fremmøte.
hvor den vil ligge til kai som utstilling og serveringssted fram
til lørdag kveld. Bileierne kan f. eks ankomme Tysnes med
Dette er hovedpunkter i sommersesongen og er på ingen andre BVK medlemmer eller med veteranbussene på lørdag
måte utfyllende og der skjer mye annet spennende også, morgen, og så seile hjem med M/F Skånevik til Hjellestad
så følg med i aktivitetskalenderen på websidene.
(det er sikkert mulighet for dem som vil, å være med på denne
turen innenfor den lovlige kapasiteten på fergen). Det vil
være en svært begrenset mulighet (jeg har skreket oss til tre
Sommervikarer til lygarmøtene
Styret etterlyser medlemmer som kan tenke seg å være lugarer) for noen få bileiere å overnatte ombord på M/F Skåsommervikar til Lygarvaktene i sommermånedene fom nevik hele helgen om så ønskes - sikkert godt og trangt. Alle
deltagende BVK medlemmer oppfordres til å kle seg tidsrik02.07.2013 tom 13.08.2013, 7 tirsdager.
tig om mulig, for så å skape et enda mer tidsriktig bilde omHenvendelse til formannen
bord på Skånevik.

70 år:
Vi vil gratulere vår kjære kasserer Gunnar Haukeland
med 70 års dagen 8. mai. Den ble feiret i varmere strøk
men han fikk overlevert en fin blomsteroppsats på
“Lygarmøtet” den 14.05.2013 av formann i BVK, Kjell
Røen.
Under ser vi ham rett før kjøring i prosesjonen 17. mai.

En hilsen fra Helge Dyrnes ved Barneklinikken:

Bli med som deltager på årets Fjordsteam 2013.
Som deltager vil du:

Hei alle sammen,
Meget positive tilbakemeldinger fra barnepasienter og foreldre etter turen i går. Jeg takket i en tale alle gode samarbeidspartnere – Venneforeningen, Bergen Veteranvognklubb og
Haukelands Venner.
En spesiell takk må gå til Veteranvognklubben som stilte
mannsterkt opp – kjørte pasienter, hjalp til om bord, hadde
fått sponset en god del av mat og drikke, og hadde skaffet
politi ved ankomst som delte ut diplomer til barna. Jeg representerte de andre samarbeidspartnerne.
Per Fiksdal hadde fått BA tilstede, som laget en fin reportasje
med særlig vinkling på Veteranvognklubben.
De fikk invitasjonen der alle samarbeidspartnerne var nevnt.
Turen betydde mye for pasientene.
Med vennlig hilsen
Helge Dyrnes
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Har du husket kontingenten?
Bergen Veteranvognklubb mangler fortsatt innbetalt kontingent for 2013
fra en del av våre medlemmer. Denne forfalt til betaling 28.02.2013.
Håper dette skyldes en
forglemmelse for vi vil
gjerne ha deg med videre.
Kontingenten er fortsatt uendret kr. 350.Om den tilsendte giro er kommet bort, bruk kontonr.
3625.57.73431 og merk med navn.
Dersom du mot formodning ikke skulle ønske å være
medlem lenger, så gi oss gjerne en tilbakemelding.
Hvis vi ikke hører noe fra dere nå, så blir dette den siste
utsendelsen dere mottar fra oss.
Gunnar Haukeland
Kasserer
E-mail: gu-hauke@online.no
Tlf.: 95 99 72 42

Sekretæren:
Vi har lagt bak oss en aktiv mai
måned med mange aktiviteter.
Kjøring med Barneklinikken.
Vårmønstringen og 17 mai .
All aktiviteten viser at vi er en
aktiv klubb og mange bidrar for
at hjulene skal gå rundt. Stor takk til alle medlemmer
for all innsats så langt. Vi går snart mot ferie men rett
etterpå er det Fjordsteem og nye aktiviteter.
Vi ønsker alle BVK medlemmer en riktig god sommer.
Sissel M Romslo
Adresse: Ytre Bruvik
5285 Bruvik
Mob.99101262 -95916829
E-mail; simaro@online.no

Formannen har ordet
Kjære sommer BVK’ere !
Vi er midt i vår travleste tid nå
med 17. mai lagt rett bak oss
og det var en glede å se at så
mange BVK’ere gikk under
fanen sammen med de 5 kjøretøy vi hadde fått med i 17 mai prosesjonen.
I tillegg har vi hatt en våt Vårmønstring hvor været må
ta mye av skylden for at vi kun mønstret 55 kjøretøy
mot fjorårets 92 men BVK’erne holdt ut med godt mot.
Turen for Barneklinikken gikk som smurt også i år og

var en suksess.
Søndag 2. juni feirer Bergen Tekniske Museum sitt 100
års jubileum og still opp med gammelbilen for å lage en
flott ramme rundt arrangementet som beskrevet under
aktiviteter.
Før vi kan ta helt sommerferie så er der enda flere aktiviteter som vi enten arrangerer selv eller deltar på, sjekk
ut aktivitetskalenderen og i bladet ellers.
Jeg vil spesielt få nevne de to invitasjonene i forbindelse
med Fjordsteam 2013. Dette er en unik sjanse til både å
ta en historisk fergetur men også en hyggetur på fjorden
med en svært spesielt historisk fartøy, DS Børøysund.
Det skal være mulig tidsmessig å kunne rekke begge
turene dersom man vil, det er ‘tima og tilrettelagt’.
BVK fikk lov i Florø under Fjordsteam 2010 å få være
med på tilsvarende tur hvor minnene sitter godt spikret
enda, så dette i år kan bli et varig minne.
Klubben kommer til å markere seg kraftig i bybildet den
helgen og håper derfor at så mange av dere som mulig
deltar under arrangementet.
Personlig så har vi lagt oss inn på et hotell sentralt på
Bryggen for å kunne være midt i smørøyet og få alt med
oss da dette er midt i ferien vår.
Det har jo vært skrevet tidligere om at vi ønsker epost
adresse registrert på flest mulig og det ser ut til at ca
60% av klubbens medlemmer har registrert dette pr.d.d.
Men vi ser også et behov for å kunne nå dere alle sammen kjapt og direkte og da er masseutsendelse av sms
en løsning.
Dette så vi absolutt behovet for da et medlem 1. pinsedag tok initiativ til en kjøretur i finværet og det var satt i
gang en en sms varsling via medlemmene selv for å nå
flest mulig.
Men vi er her også avhengig av at vi har mobilnumrene
tilgjengelige for dette formålet og pr.d.d så er der ca 150
medlemmer som ikke har fått sitt mobilnummer registrert. Klubben vil her gjøre en aktivitet for å få registrert flest mulig.
Da vil jeg ønske dere alle en riktig fin sommer med mye
bruk av gammelbilene i sommermånedene og selv om
Stabbesteinen ikke kommer tilbake før i september så er
der mye å glede seg over i mellomtiden. Følg med i alle
kanaler, GOD SOMMER fra Kjell!
Redaksjonen ønsker alle en god sommer og da regner
du vel med at du ikke hører noe mer fra oss før til høsten. Men kanskje dukker det opp en overraskelse i postkassen i løpet av sommeren…………..
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