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Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Juni 2016. Nr. 6 

Neste medlemsmøte: OBS Dato og tid: 

Mandag 6. juni kl 18:00 

Nasjonal Motordag 2016 

Som kjent er dette et landsdekkende arrangement, 

der alle bilklubber – store og små – arrangerer sam-

linger som markerer våre verneverdige kjøretøyer. 

BVK er intet unntak. I år slår vi sammen flere 

«fluer» i forbindelse med arrangementsdagen. 

  

For en tid tilbake ble det laget en plakett over vogn-

mann Jacob Irgens som i 1895/1896 laget den førs-

te motoriserte bilen i Bergen. Denne bilen bruker vi 

i vår logo og vi har der igjennom en tilhørighet til 

den. 

Den 6. juni kl. 18:00 vil plaketten bli avduket på 

tuftene av vognmann Irgens bilfabrikk som lå i Ny-

gårdsgaten 94, under litt «pomp og prakt». 

Av prominente personer kommer to av barnebarna 

til Jacob Irgens, Jacob og Herman Irgens. Disse vil 

foreta avduking av plaketten. Videre er innbudt By-

antikvar Johanne Willow, som har takket ja til å 

være med denne kvelden, og huseier Magne Jensen 

er invitert. I tillegg er også våre medlemmer herved 

invitert til dette arrangementet, selvfølgelig med 

kjøretøy. EN EKSTRA SPISS PÅ ARRANGE-

MENTET, VIL SELVSAGT VÆRE AT MED-

LEMMENE KLER SEG TIDSRIKTIG I FOR-

HOLD TIL ÅRSTALL FOR KJØRETØYET. 

Ved stor tilgang av kjøretøyer, vil disse bli dirigert 

rundt i sidegatene ved behov av stedets vakter. 

  

Etter avdukingsseremonien vil MIL-stasjonen være 

åpen for en omvisning og en enkel servering. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 
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Kl. 19.00 setter bilkortesjen seg i sving gjennom sentrum til Bontelabo hvor vi samles for videre infor-

masjon. Turen går rundt Vågen til Tollboden for et lite stopp – før vi kjører over Nordnes, gjennom sen-

trum, Nøstet og til BTM som gjenåpner etter restaureringen, her også til en enkel servering og en hygge-

lig prat i et vant miljø. 

  

Nedenfor følger kjøreplan for dagen og HUSK; FLAGGPYNT BILEN. 

  

KJØREPLAN MANDAG 6. juni: 

  

Kl. 17.40:             Oppstilling/parkering i sidegater v/Nygårdsgaten 94. De eldste bilene står  

      langs fortau til adresse. Følg anvisning fra vakter. 

  

Kl. 17.45:             Trommeslagere fra Nygaard Bataljon tar oppstilling. 

  

Kl. 17.55:             Mottakelse av gjester. 

  

Kl. 18.00:             Tale v/komiteformann Richard A. Riim. 

                               Tale v/formann John Gaute Kvinge. 

                               Tale v/Jacob Irgens 

  

                               Avduking av Irgens plaketten v/Jakob og Herman Irgens 

  

Kl. 18.30:             Åpent hus på MIL-stasjonen. 

  

Kl. 19.00:             Kortesjen setter seg i bevegelse mot Bontelabo, der kjøretøyene samles.  

      Kort orientering. 

  

Kl. 19.30:             Kortesjen kjører innover Bryggen, Torget, Strandkaien, C. Sundts gaten til  

     Tollbodkaien – til et kort stopp før vi ...... 

  

Kl. 19.40:             .... tar avreise fra Tollbodkaien, ut mot Akvariet, sørover Nordnesveien,  

Klosteret, Markeveien, Veiten, svinger ned Ole Bulls Plass og opp igjen, kjører 

over Engen, Komediebakken, Nøstegaten og til BTM. 

  

Kl. 19.55:             Oppstilling på BTM. Følg vakters anvisning. 

  

Kl. 20.00:             Bespisning. Ordet fritt. 

  

Kl. 21.00:             Slutt. 

 

 

 

 

 

 

Nygårdsgaten 94: 
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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 

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 

Noen bilder fra Vårmønstringen: 
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 Forrige medlemsmøte: Vårmønstring 5. 

mai på Lagunen. 
Tekst og foto: Lars Olav Lofthus 

 

Som det har blitt vanlig de siste 15-20 årene så ar-

rangeres Vårmønstringen på Kristi Himmelfarts-

dag. Dette medfører at det ikke er noen fast dato 

eller helg, men tidspunktet «hopper og spretter» litt 

frem og tilbake alt etter månefaser og kristelige ka-

lendere. Årets påske var veldig tidlig, og ergo blir 

også vårmønstringen ganske så tidlig. Det merket 

vi på temperaturen, men vi skal aldri klage når det 

ikke regner. Som innbygger i byen mellom de syv 

fjell, så lærer vi oss å sette pris på opplett! Vindret-

ningen snudde også litt utover dagen, så da ble den 

litt mildere. 

De ivrige av oss, les: De som er i styret eller har 

blitt forespurt om oppgaver stilte kl 08:00 og ble 

møtt av kald vind og veldige vindråser. Vi turte 

derfor ikke å sette opp teltene før mannen med 

skrumaskinen, Kjell Rød dukket opp. 

Derfra og ut så gikk vel det meste veldig bra. Vi 

har jo sikkert i ett år nå snakket om dette med nød-

vendighet med innsats fra medlemmene til spesielt 

vaktene, og jeg tror vi nå fikk uttelling for dette. 

Etter hva jeg kunne se og også har hørt fra vaktle-

derne, også nytt for i år forresten, så stilte folk opp 

mye mer enn tidligere. Dette med vaktledere så ut 

til å være en lur ide, for nå fikk vi en mye tettere 

oppfølging på hver post. Jeg vil skryte av Carl Au-

gust Harbitz-Rasmussen (Calle), Rune Prestegard 

og formannen John Gaute Kvinge som etter hva jeg 

erfarte gjennomførte sine oppdrag veldig godt. Vil 

også berømme kasserer Kjell Røen som de siste 

ukene knapt har tenkt på annet enn vårmønstringen. 

Han har trukket i de fleste tråder og presterte visst å 

gå 16,5 km denne dagen. Som vanlig stilte vår emi-

nente pølsekoker, Kjartan Meyer opp, og Gunnar 

Haukeland tok ansvaret for mye av klubbstanden. 

Her var også flere av våre medlemmer inne og 

hjalp til. Veldig bra! 

Tråbil hadde vi til utlodning og vinneren der ble 

Kristian Aas Kyrkjebø fra Sande i Sunnfjord. 

Beste veteranbil ble faktisk samme som i 2013: 

Porsche 928 Strosek 1980 modell som eies av  

BVK medlem 

Trygve Tønnes-

sen fra Haus på 

Osterøy. Denne 

utgaven er den 

eneste i Norge 

og det er kun 

bygget 22 ek-

semplarer totalt.  

Som vanlig så begynte noen å kjøre ut allerede ca 

kl 14. Så ikke så mange av våre som forsvant så 

tidlig heldigvis. Vi har kommentert det før, og gjør 

det igjen: Det er litt dårlig gjort å stikke av så tid-

lig. Ja, noen har sikkert verdens beste grunn, men 

mange stikker nok fordi de vil komme seg ut før 

alle skal ut. Tenk om kunstutstillingen begynte å 

bære ut maleriene i det du kom to timer før stenge-

tid. Hadde ikke vært noe særlig. Mange tenker nok 

ikke på at dette også er en vare vi selger billetter til, 

og da bør det være mest mulig av den på plass til 

slutt. Men, her kjefter jeg vel på feil folk, for som 

sagt, BVK rekkene var ganske fulle helt til slutt. 

 

I 15:30 tiden var det å pakke ned og konstatere at 

det meste hadde gått bra, og det var visst satt re-

kord med 1092 kjøretøy!? Har hørt tidligere år om 

1100, men det har sikkert vært anslag. Dette er i 

alle fall virkelig talt tall. 

Da ses vi igjen neste år, kanskje ikke Lagunen? 

Skal det ikke bygges der? Tiden vil vise. 
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Kommende aktiviteter: 

4. juni: Vossa Rudl’n: De som skal være med 

har meldt seg på så det er ikke nødvendig å si mer 

om denne saken. 

 

5. juni: Damsgårdsdagene: 
 

DAMSGÅRDSDAGENE 2016 
 

I år avholdes familiedagen søndag 5. juni. For dem 

som ikke har tenkt seg tur til Vossarudl`n, er du 

hjertelig velkommen til Laksevåg denne dagen med 

gammelbil, der denne kan stilles ut ved kirken. 

Også to-hjulinger av edel årgang vil være av inter-

esse å stille ut. 

Denne dagen er som sagt familiedagen og den desi-

dert mest folksomme dagen, med markedsboder og 

underholdning av forskjellig slag. 

Det blir som vanlig fremmøte kl. 10.30 og frem til 

kl. 17.00 når arrangementet slutter for dagen. 

Ta kontakt med undertegnede dersom du vil stille 

ut bil og/eller sykkel denne dagen på Laksevåg. 

 

Hilsen 

Damsgårdsdagene 2016 

 

Arild M. Nilssen 

Telefon 911 84 322. 

 

Nasjonal Motordag 2016 - 6. juni 
Beskrevet på forsiden. 

 

Vestlandstreffet 18. juni 
Haugesund 

 

Utover dette så er det ingen flere planlagte arrange-

menter før august måned, men det blir sikkert noen 

spontane kjøreturer i forbindelse med Lygarmøter 

utover sommeren. Disse vil varsles via websidene 

og SMS. Forutsetningen for å få SMS varsel er 

selvsagt at du har opplyst ditt mobiltlf. rr til BVK. 

Om du ikke har gjort det og ønsker å gjøre det, så 

kan du sende det til laoll@online.no eller på SMS 

til 47611283. 

 

BVK bilregister 
Da er det siste gang vi nevner dette, for nå er listen un-

der utarbeidelse og sendes snart til printing. Det er kun 

én person som har trukket kjøretøyene sine ut av listen 

før utsendelse.  

Ved opprettelsen av nye websider i 2010 ble det også 

innført et kjøretøyregister der medlemmer kan gå inn på 

websiden og registrere ett eller flere kjøretøyer. Bak-

grunnen for opprettelsen var at det er et godt hjelpemid-

del for styret når noen spør etter et bestemt type kjøre-

tøy, eller ved planlegging av utstillinger osv. 

Etter 5 år så befinner det seg 268 registrerte kjøretøyer 

der. Enkelte medlemmer har ytret ønske om å få se kjø-

retøyregisteret og styret har også et ønske om å publise-

re det, ikke minst for å få det ajourført. I og med at med-

lemmene ikke ser det etter at det er lagt inn, så vil man 

jo heller ikke se om noe er feil, om kjøretøyet står der 

etter at det er solgt osv. 

Helst ville vi ha publisert det på nett, slik at medlemme-

ne kunne få en tilgang via brukernavn og passord, men 

det krever en del jobb for å få til, så i første omgang vil 

det bli printet ut og sendt i konvolutt til medlemmene. 

Ved innføringen av registeret var det sagt at listen ikke 

kom til å bli publisert, og styret vet at noen ikke liker at 

det blir publisert hva man har av kjøretøyer.  

 

Dette ble tatt opp på møtet etter Generalforsamlingen 

2016, og styret fikk aksept for at man kan printe ut re-

gisteret og sende til klubbens medlemmer, under forut-

setning av at vi varsler dette i medlemsbladet Stabbes-

teinen, slik at det er mulighet for å reservere seg fra det-

te, og dermed få sitt/sine kjøretøy strøket fra listen før 

den publiseres. 

Nå skal det nevnes at de fleste argumenter for å ikke ha 

registrert sine kjøretøy eller får de publisert til medlem-

mene gikk på dette med skattemyndigheter, men der kan 

nok alle enten slappe helt av, eller blir helt stressa, for 

hvis kjøretøyet er registrert så har skattemyndighetene 

full kontroll på det fra før av. Så det er i alle fall ingen 

god grunn til å reservere seg. Videre så er det slik at 

hvis ditt kjøretøy noen gang har vært ute, så kan det ha 

blitt tatt bilde av, og eventuelle kriminelle kan med en-

kelhet spore opp hvor kjøretøyet befinner seg. Fra listen 

er det nok mindre sannsynlig at de opererer. 

På det positive planet for publisering så påpekte et med-

lem at man kunne oppdage felles kjøretøy med medlem-

mer og derigjennom utveksle både erfaringer og gjerne 

deler. 
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Kjøretur til Radøy – lygarmøte tirsdag 

10. mai. 
Tekst: Geir Mehl, foto: Per Hesjedal 

Det var middelhavstemperatur den tirsdagen turen 

ble arrangert. Mange av klubbens medlemmer kun-

ne derfor lufte sine biler uten tak. 

Først møttes vi på Shell stasjonen på Haukås i Åsa-

ne. Turen gikk deretter over Nordhordlandsbroen 

til Isdalstø, hvor ytterligere 4 veteranbiler sto og 

ventet. Tilsammen var vi 25 ekvipasjer som satte 

sitt preg på strilelandet den kvelden. 

Det var biler fra 20 tallet og opp til 70 tallet som 

slynget seg utover de smale veiene. Først over Al-

versundbrua og deretter utover mot Sletta. Noen 

hull i veibanen skapte noen tekniske problemer på 

en hvit Buick, men med så mye ekspertise blant 

gjengen, kom alle seg videre. 

Utvandrersenteret var målet og her fikk vi plass til 

alle bilene. De som hadde bord og stoler med seg 

fant god plass og alle så ut til å ha en hyggelig 

kveld. 

Vi returnerte i 21 tiden og alle gav uttrykk for at 

det var en fin måte å ha lygarmøte på. 
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17. mai i Bergen 
Som det har blitt vanlig de siste årene, så hadde 

BVK fått løyve til å stille med 5 kjøretøy i år også. 

Temaet var i år cabrioleter fra forskjellig tiår. Men 

det ble ett unntak, da Edgar Liseth meldte seg til å 

kjøre med T-Forden fra 1923. Nå hadde han folk på 

planet også, så det ble jo nesten cabriolet det også. 

Vi gjorde unntaket fordi han ikke har kjørt for 

BVK før og fordi vi synes det er bra nå noen tilbyr 

å stille med så gamle kjøretøyer. 

Været er jo viktig en slik dag og det var meldt 

brukbart vær. Nå foretrakk værgudene å spille oss 

et lite puss med å komme med en ikke varslet liten 

regnbyge ca en halv time før start, men rett før vi 

skulle inn i prosesjonen så skinte det opp. Vi kjente 

dråper senere mot slutten, men det kom ikke skik-

kelig regn før vi var ferdige med vår runde. 

Noen savnet nok BVK sin fane i år, og til dem får 

vi si at vi skal forsøke å komme sterkere tilbake til 

neste år. Men da må vi se på selve stangen og bære-

måten. Slik det er nå så er det umulig å holde den 

ved den minste bris. Derfor valgte vi i år å ha mag-

net skilt på noen av bilene, og folket, de vanlige 

få…. gikk bak siste bil. Vi har sagt det før, og vi 

sier det igjen: Det hadde vært hyggelig om flere av 

våre medlemmer ville gå med oss så vi kunne frem-

stått som den store foreningen vi er. 

Vel, alt gikk bra med alle bilene, så da er det bare å 

si: Nyt bildene av våre fine pyntede kjøretøy. 

T-Ford 1923 - Edgar Liseth 

Buick 1937 - Richard A. Riim 

Chrysler New Yorker 1948 - Calle H.Rasmussen - 

sjåfør Rolf H. Helgesen 

Ford Consul 1954 - Kjartan Meyer 

Thunderbird 1965 - Gunnar Fiksdal 

Til høyre: 

17. mai komiteen følger 

med i tiden. BVK medlem 

og komitemedlem Carl 

August Harbitz-

Rasmussen svisjet rundt på 

Segway! 
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Formannen har ordet 
 

Kjære BVK’ere! 

Da er årets store begiven-

het, Vårmønstringen, unna-

gjort og vi kan igjen notere 

oss for flotte værforhold og 

nye rekorder. Antall utstilte 

biler økte fra fjorårets re-

kordhøye 1070 til 1092 bi-

ler i år – ingen kan si noe annet enn at interessen 

for denne årvisse happeningen viser seg å være på 

topp! BVK stilte med noe færre biler enn i fjor, 92 

registrerte i år mot 115 i fjor. Dette resulterer i en 

liten reduksjon i vår andel av arrangementsover-

skuddet. Uansett – dette betyr klingende mynt i 

kassen også i år, spesielt når det ryktes at også pub-

likumsoppmøtet var på nivå med fjoråret. 

Vi har hatt noen fine dager i mai, og på en av de 

varmeste dagene ble det organisert en spontan ly-

garmøte-utflukt til Sletta/Radøy. Stor oppslutning 

både av medlemmer og ledsagere – slik skal det 

være! Vi får håpe på flere slike godværs tirsdager – 

da blir det nok flere kjøreturer. Her må vi handle 

spontant, gjerne så sent som kvelden i forkant.  

Det er meldt godt vær for førstkommende lygarmø-

te-tirsdag (24.mai), så kanskje det åpnes for en ny 

kjøretur allerede da? Følg med – informasjon vil i 

så tilfelle bli gitt via SMS! 

Fremover mot sommeren er det flere flotte arrange-

menter, ikke minst Nasjonal Motordag med avdu-

king av Irgens-plaketten. Dette blir en helt spesiell 

hendelse, så da venter vi godt oppmøte. For nær-

mere informasjon se annet sted i Rundskrivet. 

Da ønsker jeg dere alle en fortsatt fin vår og for-

sommer – med håp om sol, varme og mange gam-

melbiler å se ute på veiene!  

 

Beste hilsen 

John Gaute 

BVK flytter tilbake til BTM/Besøk fra 

Sverige 

Tirsdag 31. mai kl 19:00 blir det et spesielt lygar-

møte. For det første så flytter vi tilbake til Bergen 

Tekniske Museum med lygarmøtene, og for det 

andre så får vi besøk fra Eskilstuna Automobil His-

toriska Klubb. De er på reise til Bergen, og kom-

mer ikke med sine veterankjøretøyer men med 

buss. BVK vil hente våre gjester på hotellet, Thon 

Hotel Bryggen, og kjøre en liten runde igjennom 

byn for så å kjøre til BTM. Der håper vi da at det er 

kommet mange av våre medlemmer med sine vete-

rankjøretøyer, slik at vi kan vise dem litt av vår 

klubb. 

Vi har fått opplyst at de er 26 personer inkl. reisele-

der, så styret i BVK vil kontakte noen av våre med-

lemmer så vi får 9 stk veterankjøretøy til å hente 

dem. BVK plukker altså ut noen til å kjøre. 

Etter litt prat utenfor, hvis været tillater det, så trek-

ker vi inn i kafeen der vi serverer kaffe og tebrød, 

og BVK presenterer litt om hva vi står for. Forhå-

pentligvis får vi også en liten presentasjon tilbake 

fra våre svenske venner. 

Etter det så tenkte vi å la 

de få mingle med oss, pra-

te og se litt på hva som er i 

hallen - vi har opplyst om 

at det har pågått en stor 

jobb ved BTM og at utstil-

lingene ikke er på plass, så 

de er fullstendig klar over 

det. 

Vi håper mange medlem-

mer stiller opp denne kvel-

den og gjør dette til en 

minneverdig kveld for 

våre gjester fra nabolan-

det. Og husk: Dette må vi 

gjøre selv om det regner. 

Har vi invitert gjester så 

må vi stille opp. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 


