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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Mai — 2012. Nr. 5 

Neste medlemsmøte tirsdag 08.05.2012: 
Vi møtes på Øyrane Torg i Arna kl.18:45.Turen går 

kl.18:50 til Magasinet ved Arna Brannstasjon hvor 

vi får sett på utstyret de har der og muligens noe 

guiding også. Alle må være på plass der senest 

kl.19.00 

Når vi er ferdig der ca kl 20:00 beveger vi oss over 

veien til "Pakkhuset" ved gamle Arna stasjon hvor 

vi fortsetter medlemsmøtet. 

Ta gjerne med ekstra kaffe på kanne eller termos så 

er vi sikret. 

BVK sin gamle buss vil dukke opp nyrestaurert til 

allmenn beskuelse og beundring ved Pakkhuset. 
VEL MØTT!!! 

 

Referat fra medlemsmøte tirsdag 

10.04.2012 kl.19.00 :  
Vi møttes på kaien i Kleppestø i et heller høstlig 

enn vårlig vær. Noen gammelbiler møtte allikevel. 

Undertegnede stilte friskt med cab, dog med cab’en 

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

Org.nr: 991 074 023 
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oppe. Kl.19:00 kjørte vi derfra til Askøy-Bergens 

garasjeanlegg på Haugland der vi så på veteranbus-

ser, der 2 av dem skal gies bort, tre er ferdig restau-

rerte, mens én er i en tidlig restaureringsfase. Det er 

en Øygarden Sotra Rutelags bil. Her skulle vi vise 

filmen som Bård Sørheim har om Askøybusser, 

men det ble litt mye utstyr å både dra på og rigge 

for noen få minutter. Vi vil komme tilbake til den 

under et innemøte. Selve opplegget hos buss entu-

siastene ble først litt forvirrende og det hjalp ikke 

særlig på at det bøttet ned. Men etter hvert fikk vi 

litt kontakt med folk der ig fikk fortalt litt om bus-

sene og arbeidet. 

Ca kl 20:00 kjørte vi tilbake via Erdal til Florvåg 

der vi hadde bestilt kaffe, vafler og hot dog hos 

Amcar Askøy. Undertegnede og noen til klarte å 

kjøre feil, og da det regnet omtrent som på det ver-

ste på høsten, óg bilen begynte å lage noen merkeli-

ge lyder, som det var helt uaktuelt å gå ut og sjekke 

i det været, valgte jeg å kjøre hjem og bytte til 

bruksbil. Vel hjemme viste det seg bare å være vif-

tedekselet som hadde løsnet og lå borti viften og 

lagde en infernalsk lyd. Vel ute igjen gikk jeg der-

for glipp av litt, men ble i alle fall mektig imponert 

over de flotte lokalene til Amcar Askøy. Det er rig-

get mer som en amerikansk Diner, med innendørs 

terrasse med utsikt til mekkelokalene. Utrolig bra. 

På spørsmål om hvordan de kunne få tak i slike lo-

kaler, så var svaret at de samarbeidet med kommu-

nen, og leien var vel ganske beskjeden. Det er jo 

slikt vi bare kan drømme om i Bergen. Det er ulem-

pen med å være i en bykommune. Etterhvert be-

gynte folk å dra hjem i ved ca 21:30 tiden. Det ble 

til tross for været, en veldig hyggelig kveld. Amcar 

Askøy ønsket oss hjertelig velkommen tilbake en 

annen gang. BVK takker ydmykt for at vi fikk 

komme, og kommer sikkert tilbake om ikke for 

lenge. 

Referent: 

Lars Olav 

Lofthus 

 

Harald 

Vangsnes 

koste seg i 

Chevy 

sofaen 
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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 

Styret i BVK for pe-

rioden mars 2012—

mars 2013 

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 

Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

Mail-adresser på BVK medlemmer: Vi purrer igjen på mail-

adresser. BVKs styre er godt i gang med et stort arbeid  for å registrere 

medlemmenes mailadresser. Dette for å kunne sende  ut kjapp info etc til 

medlemmene. Vi har nå fått inn 200 av medlemmenes mailadresser. 

Klubben har tatt i bruk en "gruppemail" for utsendelse av informasjon om 

nært forestående begivenheter osv, samt Stabbesteinen. Dette har vi fått go-

de tilbakemeldinger på. Selv om vi er en gammelbilklubb så må vi følge 

med i timen og gjøre ting enklere for medlemmene Man slipper å sende ut 

brev om endringer i forhold til oppsatt terminliste etc. 

Er det fint vær og noen foreslår en utflukt så kan man kjapt informere med-

lemmene om dette f.eks. 

Dette er informasjon som også vil bli lagt ut på BVK's hjemmeside.  Mail-

adressene blir ikke brukt til annet enn info til medlemmene og vil ikke være 

synlig ved utsendelse. 

Har dere mail så send info til Lars Olav Lofthus slik at vi kan registrere de-

re. Send e-mail til:laoll@online.no 

 

Ulvenmarkedet 2012: Lørdag 28.04.2012 var mange av BVKs med-

lemmer på Os-Skysslag sitt årlige arrangement Ulvenmarkedet. Det var ik-

ke mye som minnet om vår da vi våknet lørdag morgen med snø langt ned-

over fjellsidene men det skremmer ikke entusiastene. Mange stilte med ve-

teranbilene og det ble en fin samling på finbilparkeringen. Selv om det var i 

kaldeste laget dristet mange seg til å cruise i åpen bil og kose seg i solen. 

Man finner alltid et eller annet innimellom bodene og flere BVK-

medlemmer så muligheten til å kvitte seg med noe og hadde salgsbod der.  

Det er alltid gøy med markeder. Man treffer mange kjente, man koser seg, 

slår av en prat og ser på bilene. Vi sender en takk til Os-Skysslag som stel-

ler i stand dette fine vårarrangementet. 

BVK deltok i NRK programmet Førkveld. 

6 biler fra BVK deltok i et meget bra innslag i programmet Førkveld der de 

hadde Didrik Solli-Tangen som gjest. Han var meget entusiastisk over bile-

ne. Richard Riim gjorde en god figur som talsmann for klubben. 

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:  

Mads Erbe Thomassen 

Mob: 95827310 

madserbe@online.no 
 

Ove Hovland 

Mob: 93812262 

ovhov@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 45440676 

joma@jbv.no 

Atle Kvinge 

Mob: 97598727 

kvinge-a@online.no 

Kjell Rød 

Mob: 90554592 

kjellroed@hotmail.com 

mailto:laol@online.no


 

4 

 Barneklinikken 2012: 
De som kan kjøre 13 mai sender en mail eller ringer og opp-

gir sitt mobilnr til Per Fiksdal, så tar han kontakt når han vet 

hvor mange biler han trenger den dagen.  

Per Fiksdal. Mob 932 39336 

e-post perfiks@online.no 

 

17. mai 2012: 17 mai nærmer seg og BVK vil også i år 

markere seg i prosesjonen. Vi setter pris på om mange av 

medlemmene tar med seg familie og venner og går bak BVKs 

helt nye fane. Vi må jo markere at vi er en oppegående gjeng 

med både eldre og yngre medlemmer. 

BVK har søkt om 5 biler i hovedprosesjonen og er det med-

lemmer som kan tenke seg å kjøre så ta kontakt med forman-

nen Kjell Røen på email 

kroeen@online.no eller mob. 481 87 716 

 

Vårmønstring på Lagunen søndag 20 

mai: På grunn av at 17 mai faller på Kristihimmelfartsdag 

så må Vårmønstringen flyttes til søndag den 20 mai. Vi for-

venter at mange medlemmer kommer med sine nypolerte bi-

ler og stiller de ut på BVKs stand denne dagen. Det er jo her 

vi kan vise oss frem og møte de andre  bilklubbene. Ungdom-

men med sine rånebiler fullspikket av stereoanlegg og høytta-

lere og vi mer tradisjonsrike som tar vare på de eldste bilene. 

Det er en fin blanding og vi har det fint sammen. 

Riggegjengen er på plass tidlig  og det er best å være ute  i 

god tid for å unngå køen. Er du der i mellom 09.00 og 10.00 

så unngår du mye stress. 

Mange medlemmer har vært velvillige og meldt seg på vakt-

listene og andre tar sin turn i teltene med pølsekoking og kaf-

fe. Vi vil også ha en utlodning på en tråbil og salg av rekvisit-

ter. 

Har noen en platekake på gang så ta den med og del den med 

oss. Det skaper alltid god stemning. 

Dette er en viktig inntektskilde for klubben og jo flere biler vi 

stiller med dess mer inntekt får vi. 

Vi ønsker velkommen til en fin søndag der vi koser oss med 

andre bilgalne og viser publikum det sosiale ved en hobby 

som dette. 

 

Gruppeløp mandag 28. mai 
Nasjonal motordag er i år onsdag 6. juni. Derfor begynner 

BVK feiringen allerede 28/5. Dette er en aktivitet som passer 

alle. Fyll opp bilen med venner og kjente, svigermødre og 

barnebarn. Her blir det konkurranse i form av spørsmål som 

løses underveis. Vi pynter bilene med norske flagg, og tar 

med mat og drikke, bord og stoler til eget bruk. Så avslutter vi 

løpet med felles lunch og premieutdeling i målområdet. Bli 

med! Ingen påmelding. 

Møt frem ved Friele på Midtun kl.11.00  

 

Flere arrangementer som Damsgårdsdagene 1.—3. juni 

og Nasjonal Motordag  6. juni f.eks: Se websidene våre. 

 

Sekretæren: Endelig er vi begynt å 

se veteranbiler på veiene og vi ser på yr.no 

at sommeren er på vei. BVK fikk et fint 

innslag  på Førkveld fredag 

27.04.2012.Richard Riim var talsmann for 

klubben og vi fikk ca 6 minutters der vi fikk vist frem 6 av 

klubbens biler etter ønske fra NRK I forbindelse med et port-

rett av  Didrik Solli Tangen. 

Vi er en aktiv klubb og vi stiller opp der vi kan og dette er 

god pr for BVK. Vi gleder oss til å ta del i terminlisten utover 

våren og sommeren og håper på varmt vær slik at vi kan kose 

oss sammen og kruse gammelbil. Vi må gjøre alt vi kan for å 

ta vare på nye medlemmer og prøve å få den yngre garde med 

oss på aktivitetene våre.  

Sissel M. Romslo 

Email: simaro@online.no 

 

Formannen har ordet. 
Kjære alle BVK’ere ! 
Da er utesesongen vår offisielt åpnet og vi 

er i gang! Årets første tur gikk til Askøy i 

et noe høstlig og ikke noe vårlig vær. Vi 

besøkte det gamle bussanlegget på Haug-

land hvor vi spesielt så på og fikk høre om 

to busser som er under restaurering. Deret-

ter gikk turen til Amcar Askøy sine lokaler 

på Florvåg hvor vi ble ønsket varmt velkommen og der var 

både kaffe og noe å bite i. Det var et meget godt oppmøte og 

en variert blanding av gammelbiler og bruksbiler møtte opp. 
Noen utvalgte BVK medlemmer var med på Førkveld sen-

dingen på NRK1 27. april hvor vi stilte 6 biler som represen-

terte både bredden i kjøretøyer samt alder og kjønn på våre 

medlemmer. Bakgrunnen var at programmet hadde Didrik 

Solli-Tangen som gjest. Artisten er litt over middels interes-

sert i kjøretøy og NRK ønsket et utvalg kjøretøy som del av 

programmet. Det har vært meget positive tilbakemeldinger på 

BVK sin opptreden i programmet og dette gav klubben en 

veldig god PR utad. 
Styret har på siste styremøte videre anbefalt at BVK søker 

LMK om å arrangere Norgesløpet i 2014 basert på arbeids-

gruppens underlag utarbeidet gjennom de to siste år og tidli-

gere styrers tilslutning samt de økonomiske rammer som er 

skissert. Norgesløpet er lagt som en del av Tall Ship Race 

arrangementet samme år og der vil bli samarbeid på tvers, 

også mot Bergen Kommune. Den overordnede målsetning er 

at arrangementet skal være selvfinansierende men klubben må 

være beredt på å kunne både forskuttere og tre støttende til 

økonomisk om nødvendig. Dette vil kunne gi BVK et anseel-

sesløft som arrangør av denne type løp men det vil kreve mye 

i forbindelse med planlegging, tilrettelegging og gjennomfø-

ring så klubben er helt avhengig av at absolutt alle medlem-

mer trår til og bidrar så godt de kan. I den sammenheng kan 

det også være mulig med samarbeid med Motorklubbene i 

Bergen. Dette er et spennende prosjekt som vil kreve mye av 

klubbens medlemmer og dersom BVK tildeles Norgesløpet 

2014 av LMK vil der opprettes en styringsgruppe bestående 

av formann, nestformann og kasserer som prosjektgruppen 

rapporterer til. Ytterligere konkretisering vil måtte komme på 

plass med hensyn på nivå, omfang og økonomi etter hvert 

som detaljene utarbeides. 
Som nevnt er mai og juni travle måneder for oss, se termin- 

og aktivitets listen så skjønner alle at det er noe for enhver å 

engasjere seg i. 
Oppfordrer nok en gang BVK medlemmer til å stille opp 17. 

mai under BVK sin nye fane for å vise at vi har mangfold og 

plass til alle med samme interesse som oss. 
MVH Kjell Røen 
Formann 

 

mailto:perfiks@online.no

