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På grunn av stor aktivitet i mai måned så 
utgår vanlig medlemsmøte. Erstattes av: 
Kjøring for Barneklinikken søndag 14. 
mai 
Deltakelse i 17. mai prosesjonen 
Vårmønstring Bergen Travpark 25. mai. 
 
Vi tar det i kronologisk rekkefølge: 

Barneklinikken søndag 14. mai 
I år tar vi opp igjen den fine tradisjonen som Per 
Fiksdal tidligere holdt tak i, nemlig kjøringen for 
Barneklinikken. Vi tok kontakt med dem for å høre 
om dette var interessant å ta opp igjen, og de nesten 
gråt av glede. De sa at dette var noe av det mest 
populære barna hadde tilbud om hele året. Vi kjører 
derfor en tur med dem igjennom byn og ender opp 
på Akvariet der de får se på dyremating og kose 
seg. Det blir fri inngang for våre passasjerer og oss 
sjåfører. Mat og drikke på kafeen må bekostes av 
den enkelte. 
Håper vi lett får tak i kjøretøy til dette arrangemen-
tet. Det er satt opp plakat på Barneklinikken  der vi 
ber de interesserte å melde seg på slik at vi ser hvor 
mange de blir. Men det er full anledning for deg å 

melde deg på til oss at du vil kjøre for Barneklinik-
ken søndag 14. mai. Vi har alt fått12 kjøretøy, men 
erfaringsmessig så trenger vi vel mellom 15 - 20 
kjøretøy. Vi vil forsøke å få parkering hos Hav-
forskningsinstituttet.  
Oppmøte i god tid før avkjørsel kl 10:30. 
OBS! Barneklinikken har nå midlertidig tilhold i 
det som heter Marie Joys Hus. Det betyr at vi må 
kjøre inn på sykehusområdet ved pasienthotellet 
(på andre siden av veien for Fødselsklinikken), kjø-
re forbi Hudbygget og omtrent så langt syd du kan 
komme. Marie Joys Hus er det nye mørkebrune 
bygget. Vi kjører opp til hovedinngangen og finner 
oss plasser rundt rundkjøringen der. 
Vi ordner selvsagt at utkjøringen ikke skal betales 
for. 
Påmelding: laoll@online.no eller tlf. 47611283. 

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

Org.nr: 991 074 023 
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17. mai 2017 

BVK stiller som vanlig opp i hovedprosesjonen. Vi 
har i skrivende stund ikke fått høre hvor vi skal inn, 
men det er vel all grunn til å anta at det er samme 
sted som alltid, nemlig ute ved Bradbenken. Vær 
der før kl 10:30. Vi vil i år igjen forsøke å gå med 
fanen vår foran kjøretøyene våre. Det er søkt om og 
innvilget til å kjøre med 5 biler. Disse er på plass. 
Så da mangler vi bare DEG til å være med å gå un-
der din favorittforening. OBS! OBS! Nytt av året: 
BVK medlemmer med familie/venner som del-
tar i toget for BVK innbys til en samling etterpå 
om bord i MS Vestgar som ligger fortøyd ved 
Holbergskaien. Her blir det litt mat og drikke 
på BVK sin regning. 
Dette gjelder altså de som deltar i prosesjonen 
enten ved å gå eller er med i våre kjøretøyer. 
Vi kan gjøre unntak ved særlig helsemessige årsa-
ker. 
For at vi skal få til dette så trenger vi påmelding. Så 
tenker du å delta i prosesjonen under BVK, enten 
som en av sjåførene, passasjerene eller gående, så 
melder du deg på til formann Rune Prestegard på 
tlf. 94897835 innen 13. mai. 

Vårmønstringen 25. mai 2017 kl 10:00 
De fleste har vel nå fått med seg at Vårmønstringen 
i år IKKE skal være på Lagunen, men på BERGEN 
TRAVPARK. Forhåpentligvis letter det BVK sin 
jobb med salg av inngangsbilletter for publikum, da 
vi i år kun har én inngang å bemanne. MEN, det 
blir sikkert desto større trykk på den inngangen. 
Vaktlisten er fylt opp så nå er det bare opp til DEG 
å stille opp med ditt/dine kjøretøy og vise at BVK 
er en stor og slagkraftig klubb. 
Det blir som vanlig lett servering for våre medlem-
mer, salg av rekvisita, herunder nye ting som f.eks 
stilig BVK caps, og loddsalg på trøbil. 

Bildet viser altså der vi IKKE skal være i år….. 
 

Åpent Hus/Lygarmøter i mai 
Siden medlemsmøtet 9. mai utgår så blir det i ste-
det et vanlig lygarmøte denne kvelden. 
OBS! Tirsdag 16. mai bestemte styret at det IKKE 
blir lygarmøte da dette for de fleste er en dag man 
pusser sko, bunader og biler (og noen MÅ på fot-
ballkamp). 
 

Biler til tidligere Auto 23 
Vårt æresmedlem Morten Fredriksen har spurt om 
vi kan være med å kaste glans over et arrangement 
lørdag 20. mai kl 11:00 - 14:00. Det er bare snakk 
om å kjøre sitt kjøretøy dit og parkere utenfor de 
tidligere salgslokalene til Auto 23. 
Spørsmål rettes formann Rune Prestegard tlf. 
94897835 eller nestformann Richard Riim tlf. 
90175022. 
 

Bergen Tekniske Museum har nå åpent hver 
søndag kl 12:00 - 16:00 

MS Vestgar. Foto: Riksantikvaren. 
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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 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 
 
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 
 
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 

Forrige medlemsmøte: Tirsdag 18. april. 
Besøk hos Mjeldstad Miljøverk 
 

Kun 18 personer hadde tatt turen på medlemsmøte denne gangen, og vi får 
vel gjerne skylde både det at det var første dag rett etter påske og at det var 
temperaturer som på ingen måte innbydde til å kjøre gammelbil. Allikevel 
var det faktisk 2 veteranbiler der. En Volvo og en Vauxhall. Imponerende! 

Vi møttes som 
avtalt på Øyrane 
Torg og litt etter 
oppsatt tid kjørte 
vi avgårde mot 
Osterøybroen og 
videre til Mjeld-
stad Miljøverk. Vi 
var fremme vel kl 
19, bare for å 
oppdage at her 
hadde noen trodd 
at andre hadde 
gjort osv…… så 
det var ingen å ta 
imot oss der! Den 

positive gjengen som var møtt opp ville mer enn gjerne bare dra på en kafe 
hvis vi ikke fikk tak i folk, men heldigvis så bodde leder Einar Håland kun 
700 m fra verket, så han kom på kort tid! 
Vi ble invitert inn i trehytten som står på plassen før selve verket, og der var 
det strengt…...samtlige måtte av med utesko. Og vi skjønte hvorfor. Det var 
et nydelig fint oppholdsrom der vi fikk plass de fleste av oss (var nesten bra 
det ikke var flere), og vi kunne nyte våre medbrakte skillingsboller og kaffe 
fra automaten mens Einar Håland gav oss en liten innføring i Mjeldstad Mil-
jøverk. 
Miljøverket tar imot slagget fra forbrenningsanlegget i Rådalen (der vi var i 
fjor) og man sorterer ut alt av metall fra dette. Først grovsortering, og så fi-
nere og finere. Abso-
lutt alt blir gjenvunnet 
og man finne blant an-
net mynter som har 
overlevd prosessen i 
Rådalen. Det fineste av 
metallsorteringen ble 
sendt til Danmark der 
5 damer har som jobb 
å sortere ut ting av ver-
di. Vi fikk se en 20 kr 
som hadde vært igjen-
nom forbrenning og 
sortering. Den så 
ganske slitt ut! 
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Anlegget tok i mot 5500 tonn i fjor og det kommer 
6 trailere daglig fra Rådalen. Utsortert metall blir 
sendt forskjellige steder bl.a. til Mo i Rana. Anleg-
get ble startet i 2008 og var det første i sitt slag. 
Selve selskapet ble stiftet i 1998. BIR overtok sel-
skapet i 2001. 
Asken som er igjen etter sorteringen blir fylt i en 
naturlig dal. I tillegg har man også mottatt masser 
fra Bybaneutbyggingen og ADA arena. Det antas at 
det kan fylles i 10-12 videre med den mengden som 
kommer inn nå. 
De er totalt 5 ansatte hvorav 3 stk jobber på selve 
anlegget. 
Etter dette ble vi tatt med inn på selve anlegget og 
fikk se sorteringsprosessene og dumpingen av rest-
asken. Det var en ganske gigantisk fylling, så vi 
forlot anlegget ca kl 21 ganske imponerte og litt 
klokere enn før. 
 

Kommende aktiviteter: 
 
DAMSGÅRDSDAGENE 2017 avholdes i år mel-
lom 1. og 4. juni. Tradisjonen tro gjennom flere år 

har våre medlemmer stilt med gammelbilen på ut-
stilling. I år blir det på familiedagen 4. juni, med 
fremmøte ved Laksevåg kirke innen kl. 10.30.  
Gammelbilutstillingen er et populært innslag i 
Damsgårdsdagene. I tillegg er det leiet inn veteran-
buss som kjører turer rundt i Laksevåg, med guide 
som forteller om gamle Laksevåg og om steder og 
om ting som skjedde fra virkelig gamle dager. 
Dessuten er det markedsplass med salg av alt fra 
husflid ting til is og pølser. I 2016 var det mer enn 
4000 besøkende på familiedagen. 
 
Stiftelsen Damsgårddagene 2017 ønsker deg vel-
kommen med gammelbilen, motorsykkel og moped 
den 4. juni. 
 
Hilsen 
Arve Moen/Arild M. Nilssen. 
 

Nasjonal Motordag 2017 
I skrivende stund er det kun planlagt og ikke be-
kreftet at vi kommer til å samles på Bontelabo kl 
18:00 og deretter kjøre til Er-An vegkro. Pga at 
Vestlandstreffet er førstkommende helg etterpå så 
gjør vi det rimelig enkelt dette året. 
Det blir sendt SMS varsel i god tid om hva vi gjør. 
Husk å pynte bilen din med norske flagg denne da-
gen. 
Datoen er som alltid 6. juni. 
 

Vestlandstreffet 2017 
Lørdag 10. juni. 
Jeg vet man alltid skal være positiv og ikke tyte for 
mye, men skitt au: BVK’ere nå må dere melde dere 
på. Slik det er nå så er det nesten et regionstreff for 
Stavanger og Haugesund! 
PÅMELDINGSFRIST ER 10. MAI! 
Vi kan love dere en fantastisk kjørerute. Noe mer 
idyllisk og flott har du knapt sett i noe billøp. De 
som ikke blir med her går virkelig glipp av et eve-
nement. Og for ikke å snakke om starten der vi får 
defilere foran publikum ved Knarvik Senter. Dette 
blir en ”højdare” spør du meg. 
Så vil jeg også nytte anledningen til å spørre etter 
noen som kanskje ikke har bilen sin klar, eller av 
andre grunner ikke kjører løpet: Vi trenger sårt to 
personer som kan bistå den alltid positive og enga-
sjerte Torstein Haugen med merking og avmerking 
av løypen. Ja, det er en drittjobb: Dere må antake-
ligvis starte kl 06:00 og så må ned plukkingsjobben 
startes ca et par timer etter siste kjøretøy har dratt. 
Hadde jeg ikke hatt plenty med andre oppgaver så 

Nestformann Richard A. Riim delte ut en vimpel til Einar 
Håland. 
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skulle jeg sannelig stilt meg 
selv disponibel, men jeg kla-
rer fortsatt kun å være på ett 
sted av gangen. 
Håper noen har lyst til å 
hjelpe med dette, og jeg skal 
personlig sørge for at i år 
skal disse personene få den 
heder og ære de fortjener. 
 
For de som vil kjøre løpet: 
Se invitasjon annet sted i 
bladet. 
 

Annonse 
 
VW 1300S – 1974 selges. 
Km 96732. Bilen er i sjelden 
god originalstand. Nesten 
som en ny bil. Går veldig 
godt. Selges for kr. 55.000,- 
Kontakt Arne Lærum – tlf 906 14 826. 

 

Vaktliste for Vårmønstringen 

Bilregisteret til BVK er fortsatt åpent for 
registrering. Går gjerne inn på våre websider og 
legg inn ditt kjøretøy. 
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BVK klubbeffekter 

Genser med ny logo: kr. 350,-    Fleecejakke: kr. 400,- 

Paraply: kr. 150,- 

Pins: kr. 30,- 

Jakkemerke: kr. 60,- 

Klistremerke: kr. 10,- 

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 

Effekter som ikke er avbildet: 
T-skjorte: kr. 60,- 
BVK flagg/vimpel: kr. 150,- 
BVK nøkkelring: kr. 30,- 
 
Det planlegges følgende innkjøp, 
som da vil komme for salg våren 
2017: 
• Krus 
• Dekktrykkmålere 
• Nye nøkkelringer 
• Caps 

Pique skjorte: kr. 125,-                      T-skjorte: kr. 50,- Sydvest: Utsolgt 
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Påmeldingsskjema finner du i tidligere nummer av Stabbesteinen eller på våre websider: www.bvkn.no 
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Formannen har ordet 
Så er årets første samling over-
stått, og det er det tradisjonelle 
Ulvenmarkedet. Ikke BVK sitt 
arrangement, men vi møter jo 
alltid mannsterke opp der, så det 
regnes vel i alle fall for en år-
visst samling for oss også. Kjekt 
å se at så mange BVK’ere var 
der i år også. 
Sesongen står for dør, og nå braker det løs med di-
verse arrangementer. Mai måned har tre arrange-
menter og derfor har vi valgt å droppe det vanlig 
medlemsmøtet. De tillitsvalgte i BVK jobber mye 
med klubben og for enkelte er det nesten heldags-
jobb, så vi må jenke litt på antall evenementer. 
Barneklinikken kommer først, søndag 14. mai, og 
jeg håper at vi lett får nok kjøretøyer til dette. Dette 
er et veldig positivt arrangement som gleder mange 
og som gir ringvirkninger i det offentlige om vår 
klubb. Noe som igjen gjør at det blir enklere å få 
gjennomslag om vi tenker å ha arrangementer i vår 
by. 
17. mai er vi i år veldig spente på. Som det står an-
net sted i bladet, så har vi alliert oss med MS 
Vestgar og får komme om bord der etter prosesjo-
nen. Vi legger ikke skjul på at dette er et offensivt 

tiltak for å forsøke å trekke flere medlemmer til å 
være med i prosesjonen, så derfor er vi litt spente. 
Og ja, BVK spanderer både mat og drikke! 
Så er det jo Vårmønstringen, som i år skal skje på 
et helt nytt sted. Spenning her også. Vaktlisten er 
meg fortalt oppfylt, noe som er veldig positivt. Så 
da er det bare å se hva som skjer denne dagen. 
Damsgårdsdagene er et ”ikke BVK-arrangement”, 
men tradisjonen tro så er det alltid noen av oss som 
stiller opp der. 
Nasjonal Motordag er neste ut, og der håper vi at vi 
får til en fin liten cruising igjennom byn og så til Er
-An der vi trives veldig godt. 
Til slutt vil jeg nevne Vestlandstreffet. Dette er jo 
på en måte hovedarrangementet vårt. Vi alternerer 
på dette arrangementet med Stavanger og Hauge-
sund, og i år det vår tur igjen. Arrangementskomi-
teen jobber så svetten driver, så ikke nøl med å 
melde deg på om du vil ta del i årets vakreste even-
tyr. Husk fristen er 10. mai.  
Da gjenstår det bare for meg å si vel møtt til våre 
arrangementer og håper du har ditt veterane kjøre-
tøy klart for sesongen. Jeg står på for harde livet nå, 
pga litt uforutsette problemer, men regner med at 
det er løst innen kort tid. 
 
Rune 

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

Vi avslutter denne stabbesteinen med et bilde fra Barneklinikkturen i 2006 med den alltid positive Tore Lystrup . En 
mann som  ikke visste hva nei var. Tore døde brått sommeren 2007. BVK og de nærmeste, mistet en god mann der. 


