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Neste medlemsmøte tirsdag 08.10.2013 

kl.19.00 i kaféen på BTM:  

Herman Brandt viser bilder og forteller fra 

Goodwood Revival 2013.   

Han var en av flere som reiste over til  England for 

å få med seg dette arrangementet som arrangeres 

årlig. Goodwood Revival er verdens mest populære 

historiske billøp og det eneste av sitt slag for 40-50 

og 60 talls biler. Turen ble arrangert av en gruppe 

fra Bergen Jaguarforum og de hadde et opplegg 

med besøk på flere interessante steder så vi ser 

frem til en fin medlemskveld. Herman sper sikkert 

på med noen gode historier kjenner vi han rett så 

dette kan bli en livat kveld. 

 

Referat fra forrige medlemsmøte: Kjøre-

tur til Antons Kulturhistoriske senter i 

Samnanger. 
Vi møttes på Øyrane Torg i Arna litt før kl 18 og 

kjørte så innover i det som skulle bli to grupper. 

Ikke alle fikk med seg at de første kjørte gamle-

veien helt til Trengereid. Været var litt truende, 
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men holdt seg fint helt inn og helt til vi skulle hjem 

igjen. Da kom det noe alvorlig med regn, men vi 

skulle nå hjem da så. 

Det ble som sedvanlig full parkeringsplass hos An-

ton som tok imot oss på sin vanlige hyggelige må-

te. Etter litt prat ute trakk vi innendørs og fikk kjø-

pe kaffe og deilige boller som Siri hadde bakt. An-

ton ønsket deretter velkommen og pratet litt om 

stedet og introduserte så filmen vi skulle se om 

kraftutbyggingen i Samnanger. Det var en veldig 

interessant film, der vi fikk inngående kjennskap til 

slitet for de som bygget det første byggetrinnene. 

Etter filmen snakket formann Kjell Røen litt om 

kommende aktiviteter og da spesielt om den fore-

stående utstillingen. Han oppfordret også folk om å 

legge igjen en slant i innsamlingsboksen til Anton, 

da vi vet at det koster både tid og penger å drive et 

slikt sted. Han takket også for at vi fikk komme 

igjen og igjen.  

Deretter fikk folk vandre litt rundt å se på utstil-

linger og saker og ting, samt selvsagt kjøretøyene i 

underetasjen. Ved 21 tiden la de fleste i vei hjem-

over og fikk da som nevnt en solid regnskyll til føl-

ge. Men alle kom seg hjem så vidt vi vet. 

 

Lars Olav Lofthus 

 

BVKs Veteranbilutstilling hos Auto 23 i 

Fyllingsdalen 21-22.09.2013: 
Utstillingskomiteen hadde lenge jobbet med utstil-

lingen og underkomiteer var med på oppkjøringene 

og alt var klart for åpning lørdag 21.09.kl.10.00. 

Men først måtte alle biler og rekvisitter på plass. 

Allerede fredag morgen startet innsamlingen og 

utkjøringen til utstillingslokalet. Alle mann i arbeid 

og de første bilene hadde oppmøte kl.12.00. De ble 

dirigert på plass og riggegjengen og de ansvarsha-

vende for de forskjellige undergruppene ordnet 

med inngjerding og oppstilling av kafé og BVK 

stand. Det ble servert pizza i 17.00 tiden og da var 

det bare finpussingen igjen. 

Lørdag morgen kl.09.45 var det offisiell åpning av 

utstillingen. 

Her fikk Morten Fredriksen, Jostein Hatlebrekke og 

Erik Dahl fra Auto 23 gode ord for at denne utstil-

lingen lar seg gjennomføre. 

Formann Kjell Røen overrakte de hver sin bloms-

terbukett som takk. Morten Fredriksen ble også ut-

nevnt til Æresmedlem i BVK for den velvilje han 

har vist BVK for at vi har kunnet ha disse utstil-

lingene i lokalene til Auto 23. 

Det ble litt lite publikum lørdagen, noe bedre søn-

dagen men de som kom innom storkoste seg og det 

var bare godord å høre. 

Klubben fikk 15 nye medlemmer og det ble solgt 

en god del klubbrekvisita også. 

Kafeen kunne nok hatt mer salg men klubbmed-

lemmene holdt praten i gang rundt bordene. 

  

Konklusjonen man kanskje kan trekke er at de som 

er spesielt interessert i gamle biler stakk innom ut-

stillingen. For den menige mann blir det kanskje et 
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litt smalt produkt. 

Mange av BVKs egne medlemmer uteble men  VW-klubben var på plass. 

Noen mener at de har nå sett disse bilene 2-3 ganger nå så selv om vi pluk-

ker ut mest nye biler hver gang og har rikelig å ta av så blir kanskje marke-

det mettet? 

Jobben som må gjøres med planlegging, tilrigging og opprydding er den 

samme uansett. 

Tusen takk til alle som stilte opp som vakter, med kjøretøy, kjørte rekvisit-

ter og biler og til alle som bidro med et eller annet for at vi kunne gjennom-

føre utstillingen. 

Det kommer mer om utstillingen både på nettet og i Magasinet Stabbestei-

nen nærmere jul. 

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 
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 Tema for medlemsmøter /aktiviteter : 
 

Oktober møte: Herman Brandt forteller fra 

Goodwood. 

November møte :(Dette jobbes med da Reperbanen 

gikk ut og vi måtte omrokkere) 

Desember: BVK-Julebord på Hurtigruten 

Desember møte: Koze møte 

Januarmøte: Nerheim -  

Februar møte: Trafikksikkerhetssenteret 

Mars møte: Generalforsamlingen 2014. 

April møtet: D/S Stord- 

Dette er planlagt program-endringer kan komme så 

følg med på BVKs nettside og Rundskrivet 

Jubilanter: Det er flere medlemmer som fyller 

runde år innimellom. Noen klarer vi å fange opp 

mens andre går stille i dørene. 

Vi vil gratulere Alvar Borge som runder 50 den 2. 

oktober. 

Sekretæren: Høstmørket er 

kommet og selv om vi har var-

me dager innimellom så sniker 

vinteren seg innpå oss. Kjøretu-

rer med veteranbilen kan vi 

snart glemme men da er det 

kjekt å kunne mimre tilbake på alle de kjekke ture-

ne vi ha kjørt i år, enten sammen med andre BVK-

medlemmer eller alene på en varm sommerdag. Vi 

har lagt en travel helg med veteranbilutstilling bak 

oss og selv om publikum sviktet så hadde vi det 

kjekt. Dugnadsånden er god og vi samarbeider godt 

og klarte å gjennomføre utstillingen med stil i år 

også. 

 

Sissel M Romslo 

Adresse: Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no 

 

Formannen har ordet 
Hei alle BVK medlemmer! 

Plutselig er forsmaken på høs-

ten her, jeg måtte tidlig en 

morgen i uken skrape is på 

bilen da jeg skulle nå tidlig-

flyet fra Flesland, men heldig-

vis er veiene både tørre og fine fremdeles. 

Det gjør at vi nyte og strekke ut de siste fine dagene 

med bruk av gammelbilen vår før vegvesenet setter en 

effektiv stopper for det med saltstrøingen sin. 

Så er det plutselig også tid igjen for å ta frem igjen alt 

arbeidet vi har tenkt og planlagt gjennom sommeren å 

gjøre og se om forsettene våre holder mål. 

Kanskje noe etterslep fra fjorårets også mon tro ? Det 

vil våren 2014 tidsnok vise. 

Den 4de utstillingen vår på Auto23 ble jo gjennomført 

helgen 21 og 22 september og jeg vil takke dere alle 

sammen som har vært aktivt med og deltatt, tatt ansvar, 

gjort en oppgave eller tre og sørget for at vi fikk en flott 

utstilling innholdsmessig. 

Det ble gjort en formidabel jobb i forkant og under ut-

stillingen som det står all respekt av. 

Dessverre må vi registrere at publikum sviktet noe da 

spesielt på lørdagen, men jeg registrerte også at mange 

av våre egne medlemmer heller ikke dukket opp under 

disse to dagene. 

Ser vi videre fremover høsten med aktiviteter så er der 

sikkert litt for enhver smak, sjekk terminlisten jevnlig 

for justeringer og tilpasninger skjer. 

Det har vært en god tilstrømning av nye medlemmer 

som er svært gledelig, hjertelig velkommen til dere alle. 

Dere vil også sammen med alle andre medlemmer få 

tilsendt sms’er som vi sender ut for å nå så mange som 

mulig av dere med relevant informasjon raskt. 

Basert på fjorårets julebord erfaringer besluttet styret 

tidlig i sommer at vi ønsker å prøve dette arrangementet 

vårt ombord på Hurtigruten, se ellers i rundskrivet for 

aktuell info og dato. Vi har hørt mange lovord fra andre 

klubber og foreninger som har avholdt julebord der så 

våre forventninger er høye. Vi må nok tilpasse oppleg-

get vårt noe grunnet at vi er sammen med andre gjester 

men innholdsmessig så skal vi prøve å få dekket de fles-

te tradisjonelle aktiviteter vi liker å ha. 

Vel møtt til en trivelig høstsesong ! 

Beste hilsener Kjell 

 

Julebord 2013 
Informasjon omkring julebordet 2013 

Julebordet for BVK 2013 vil avholdes ombord på hurtigrute-

skipet MS NordNorge den 7. desember, merk datoen. 

Dette grunnet skipenes tilgjengelighet i Bergen for de som 

arrangerer julebord, skipet vil ligge på Nøstekaien. 

Prisen pr. kuvert er kr.745 eksklusiv egen drikke men inklu-

derer julebuffet, desserter, kaker som vi slipper å bake selv, 

bar og levende musikk som vi kan danse til. 

Vi har bestilt foreløpig til 60 personer til siste bordsetting kl 

20:30 hvor vi må være på land igjen til kl.01:00 og vi prøver 

å få til at vi kan møtes 1 til 1/2 time før for en aperitif i eget 

lokale. 

Løpende påmelding til julebordet kan gjøres til formannen 

enten pr.tl, sms eller epost slik at vi får se antallet som ønsker 

å benytte seg av dette tilbudet. 

Husk at julebordet er den beste investeringen som gjøres i den 

bedre halvdel for da, som nevnt sist år, så er det så mye lettere 

for oss når våre pakker kommer både med DHL og Posten. 
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