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Neste medlemsmøte tirsdag 12.11.2013 

kl.19.00 på BTM:  
    

Meguiars vil lære oss mer om vask, rens og pole-

ring av våre biler. De har vært hos oss tidligere 

men dette er et tema vi aldri blir utlært i og det er 

stadig nye og bedre produkter på markedet. De vil 

demonstrere dette på en medlemsbil. Dette tar vi 

inne i Trikkehallen. Kaffe og tebrød i kaféen. Dere 

kan stille spørsmål og få gode tips om hvordan dere 

kan få bilen til å fremstå på best mulig måte. 

Vi ser frem til en aktiv medlemskveld der man et-

terpå kan få tid til den gode kaffekosen og praten. 

 

Referat fra forrige medlemsmøte: 

Herman Brandt fortalte og viste bilder 

fra Goodwood Revival 2013. 
Det møtte 36 medlemmer på høstens første inne-

møte på BTM. Kjell Rød stekte vafler på spreng 

som gikk unna før de hadde landet på bordene. For-

mann Kjell Røen startet møtet med info ang BVK -

julebordet på Hurtigruten 07.12.2013 og påmel-

dingsliste ble sendt rundt. 

Deretter var Herman Brandt i gang med Goodwood 

Revival 2013.Dette er et billøp for 50-60 talls biler 

og de sparer ikke på noe. Full gass fra start og det 

er ofte «gamle» racerkjørere som kjører bilene. 

Publikum er  tidsriktig kledd, og selv stilte Herman 

og junior i Flygeruniform. Han viste bilder og en 

film som Herman junior hadde tatt. Vi fikk se Ja-
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guarer, Ferrari, Maserati, Porsche, Mercedes 300 

etc. Og en Ferrari 330 GTO som det er kun laget 4 

stk av. De hadde også vært innom Bonhams Auk-

sjonsfirma og var til stede da en bil fra Ola Borges 

samling ble solgt. 

De hadde også besøkt Ricardo Forskningssenter 

som utvikler motorer. 

Han viste også bilder fra et flystevne som ble av-

holdt inne på området der det kun var gamle fly 

med. 

Det ble en livat kveld der det innimellom var vans-

kelig å få med seg hva som ble sagt pga engasjerte 

medlemmer som også hadde vært med på turen og 

de kommenterte i munnen på hverandre. 

Formann Kjell Røen takket Herman for et fint gjen-

nomført foredrag og sendte med han litt å varme 

seg på i høstmørket. 

 

BVK-julebordet blir i år på Hurtigruten 

MS NordNorge 

Lørdag 07.12.2013 kl.19.00 : 

Vi møtes på Nøstekaien om bord i Hurtigruten MS 

NordNorge der vi har leiet et konferanserom som vi 

disponerer hele kvelden. Der koser vi oss med ape-

ritiff og der tar vi taler etc. Vi går til bords kl 20.30. 

I restauranten spiser vi sammen med de andre gjes-

tene og kan forsyne oss fra et lekkert koldtbord 

med de herligste sjømatretter eller den tradisjonelle 

julemenyen og masse gode desserter. Etter maten 

går vi tilbake til konferanserommet og de som føler 

for det kan ta en svingom i dansebaren innimellom. 

På denne måten får vi kosen og praten i rolige om-

givelser, vi kan kjøpe og nyte det vi ønsker og vi 

håper alle vil få en fin kveld der ingen må bake ka-

ker i forkant. 

Vi må være på land innen kl 00:30 da skipet skal gå 

videre. 

 

Vi kan nyte Hurtigruten ”Minutt for minutt” 

 

BVK har etter antall på tidligere julebord booket til 

ca 60 personer og mange har allerede tegnet seg på 

listen. 

 

Hurtigruten vil ha svar tilbake om antall så vi må 

sette endelig påmeldingsfrist til 12.11.2013. 

 

Påmelding til formann Kjell Røen tlf.  

48187716  

kroeen@online.no  

 

Alle betaler kuvertprisen på kr 745,- pr person ved 

bordet på Hurtigruten. Drikke til maten kommer i 

tillegg. 

 

Tema for medlemsmøter /aktiviteter : 
 

Desember: BVK-Julebord på Hurtigruten 

Desember møtet: Koze møte 

Januar møtet: Nerheim -  

Februar møtet: Trafikksikkerhetssenteret 

Mars møtet: Generalforsamlingen 2014. 

April møtet: Ds Stord- 

Dette er planlagt program-endringer kan komme så 

følg med på BVKs nettside og Rundskrivet 

 

Innkalling til Generalforsamling i BVK 

tirsdag den 11.03.2014: 

Etter BVK sine retningslinjer må alle 

forslag til Generalforsamlingen være 

styret i hende innen 31.12.2013.  
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Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

Vi mimrer litt fra sesongen 2013: 

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 

Styret i BVK for 

perioden mars 2013—

mars 2014 

Tur til Fjell festning 

Vårmønstring i vått og kaldt vær 

Nasjonal Motordag i fint og varmt vær 
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 Sekretæren:  
«Julepakkene» er alt kommet rundt 

om i garasjene. Alltid noe som må 

fikses på gammelbilen i løpet av vin-

teren. Men husk de rette priorite-

ringer. Det er viktig å bruke like mye 

på den bedre halvdel. Ta de med på 

julebord på hurtigruten f.eks. Der settes det frem det nyde-

ligste koldtbord av havets delikatesser og der serveres herlig 

julemat i alle varianter. En meget god investering og man kan 

kanskje unne seg flere sendinger til garasjen. 

Sissel M Romslo 
Adresse: Ytre Bruvik 
5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no 

 

Formannen har ordet 
 

Kjære alle dere medlemmer ! 

 

Da er det gått enda en måned 

siden sist Stabbestein og ju-

len nærmer seg med storms-

kritt, og vi med små skritt til neste sesongåpning ! 

 

Men det skal skje mye i tiden mellom, BVK jule-

bordet som jeg oppfordrer dere til å delta på og 

som jeg har gjentatt diverse ganger nå; 

Ta med den bedre halvdel og nyt en hyggelig og 

sosial fest sammen med andre likestilte hvor vi 

kommer til å kose oss og hvor det sikkert blir pratet 

litt bil men også mye annet. 

Vi har i tillegg vårt eget rom hele tiden både før, 

under og etter maten for de som ønsker å trekke seg 

tilbake der. 

Det er en del av våre medlemmer som skal/ eller er/ 

eller har vært på utenlandsturer med kjøretøy i sikte 

og opplevelser fra disse turene er alltid interessant å 

lese om og kanskje gi en eller annen en spire til en 

egen tur. 

Vi har jo tidligere fått en fenomenal reportasje fra 

Goodwood ved Herman som var både interessant, 

morsom og spennende. 

Kom gjerne med deres fortellinger enten som et 

innlegg på en klubbkveld eller som en reportasje i 

Magasinet Stabbesteinen hvor mange av oss kan få 

erfaringer og opplevelser omkring en tur. 

Jeg får forespørsler fra tid til annen om vi kan stille 

med kjøretøy men på denne årstiden er det alltid 

med forbehold om vær og føreforhold og veivese-

net sin trang til å salte. 

Sist nå var to av våre medlemmer med sine kjøre-

tøy med på åpningen av et showrom for et nytt 

klesmerke ‘ÆTT’ i sentrum hvor blant annet væs-

ker med skinn fra Borge garveri ble vist frem. 

Tusen takk til Rune og Tore som stilte opp for 

klubben da vi var et meget positivt trekkplaster for 

alle de menneskene som kom der. 

Regner med at omtrent alle av oss har parkert sine 

kjøretøy for vinteren nå og for egen del er det kun 

en servopumpe som lekker på Pagoden som må 

gåes opp og fikses før sesongen. 

Den har gått som en klokke gjennom sesongen og 

nå blir det bare noen svært korte turer fra den ene 

til den andre garasjen da jeg holder på å ruste opp 

den ene garasjen med ny port og lys. Men den star-

ter hver gang uten noen form for hikke heldigvis. 

Og ingen pakker er bestilt eller på vei fra det store 

utland heller for min del, må jeg legge meg i selen 

på eBay og handle mon tro? 

Jeg har tiltro til at alle dere andre holder postvese-

net og andre travelt opptatt med deres egne pakker 

som skal i hus så snart som mulig, ‘so keep up the 

good work’ 

Ha en koselig høst videre fremover, julen kommer 

fortere enn vi tror likevel. 

 

Beste hilsener Kjell 
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Vi avslutter med et par staute karer som deltok i 

MC løpet i år. 

mailto:simaro@online.no

