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Returadresse
Bergen Veteranvogn — Klubb
Postboks 929 Sentrum
5808 Bergen
www.bvkn.no
Org.nr: 991 074 023

Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. September 2016. Nr. 7
Neste medlemsmøte:
Tirsdag 13. september
Vi besøker Volkswagen Auto Club Bergen,
VWACB, på deres 'Bergen Bug House' på Breisten.
Adr. Breisteinsvollen 22 : (http://kart.gulesider.no/
m/Ij93N)
Oppmøte på Shell stasjonen ved Salhuskrysset,
mellom gamle og nye IKEA, senest
kl 18:30 for felles kjøring derfra.
Vel møtt !

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Forrige medlemsmøte: Tur til Antons
Kulturhistoriske Senter tirsdag
23. august.

har vært i sommer, så må jeg jo bare si at vi har
hatt full klaff med alle våre kjøreturer og samlinger.

Antons fantastisk flotte Chrysler stod på paradeplass!

Vel på plass så gikk praten livlig og man kikket på
hverandres biler. Kjekt å konstatere at Harald
Vangsnes har fått på veien sin 1968 Ford Mustang
convertible. Knall rød med mørk rødt interiør.
Etter hvert trakk folk inn og forsynte seg av tebrød
og kaffe. Spandert av BVK som seg hør og bør ved
medlemsmøte. Nestformann Richard A. Riim orienterte litt om klubben og om at det nå skal åpnes
for publikum på BTM. Det betyr bl.a. at vi må få
orden på vår stand. Han annonserte dugnad den
påfølgende torsdagen, så vi får håpe at noen stilte
opp på det.
Folk koste seg og pratet, drakk kaffe, spiste tebrød
og gikk rundt og kikket på utstillingene til Anton.
Ca 20:30 var vel de fleste fornøyd og man begynte
på hjemturen. En fin kveld gikk mot slutten, og vi
takker Anton for hans gjestfrihet og håper vi får
komme tilbake igjen og igjen.
Lars Olav Lofthus

Antons Kulturhistoriske Senter 23. august 2016
Vi åpnet medlemsmøtesesongen på tradisjonelt vis:
Tur til Antons Kulturhistoriske Senter. Medlemmene møtte frem på Øyrane Torg til kl 18:00 for kjøring til Anton. Referenten kjørte i forveien og var
således ikke på Øyrane og har derfor ingen bilder
derifra. Vel ankommet møtte jeg Anton og vi gikk i
gang med kaffelaging og oppskjæring av tebrødskringlene jeg hadde med. Lokalet og parkeringsplassen var klar så når jobben var gjort så var det
bare å vente på konvoien som skulle komme. Litt
artig å stå på den tidligere skoleplassen der og skue
nedover dalen etter bilene. Plutselig hørte vi rumlingen av mange sylindre komme. Per Hesjedal i
sin røde Mustang 1965 ledet an første pulje, fulgt
av kasserer Kjell Rød med sin MB SL, og deretter
rant det inn. I løpet av ca 10 minutter så var det
plutselig helt fullt. Veldig bra oppmøte, og vi var
nok en gang heldige med været. Så mye regn det
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NASJONAL MOTORDAG, mandag 6. juni 2016.
Som kjent er dette et landsdekkende arrangement, der alle bilklubber – store Redaktør/Layout for BVK:
Lars Olav Lofthus
og små – arrangerer samlinger som markerer våre verneverdige kjøretøyer. Print: Allkopi
BVK er intet unntak. I år slo vi sammen flere «fluer» i forbindelse med arrangementsdagen: Medlemsmøtet i juni, Nasjonal Motordag, besøk hos
Styret i BVK
MIL stasjonen og gjenåpning av BTM.
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
For en tid tilbake ble det laget en plakett over vognmann Jacob Irgens som i Mob: 47611283
laoll@online.no
1895/1896 laget den første motoriserte bilen i Bergen. Denne bilen bruker
vi i vår logo og vi har der igjennom en tilhørighet til den.
Styremedlemmer:
Den 6. juni kl. 18:00 ble plaketten avduket på tuftene av vognmann Irgens
Marius Jørgensen
bilfabrikk som lå i Nygårdsgaten 94, med stor «pomp og prakt».
Mob: 91666618
Av prominente personer kom to av barnebarna til Jacob Irgens, Jacob og
joma@jbv.no
Herman Irgens. Disse foretok avduking av plaketten. Videre var innbudt
Byantikvar Johanne Willow og huseier Magne Jensen. Mange av våre medHarald Gjone
lemmer møtte
Mob: 41673689
opp og gaten og
ha-gjone@online.no
sidegatene ble
etter hvert fylt
Varamedlemmer:
opp av veteranGeir Mehl
kjøretøyer og
Mob: 93468422
det samlet seg
geir.fysio@hotmail.com
mange personer
på fortauene på
Arve Moen
begge sider av
Mob: 90840442
Nygårdsgaten.
armoen@online.no
Det ble holdt
innlegg av nestØyvind Vidar Vevle
formann
Mob: 91777478
Richard A. Riim
vidar.vevle@online.no
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
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som orienterte om kvelden. Deretter var det tale
både av formann John Gaute Kvinge og Jacob Irgens.
Vi må også nevne de to flotte buekorps trommeslagerne som satte en stor spiss på arrangementet.
Deretter ble plaketten avduket til stor applaus.

Etter avdukingsseremonien var MIL-stasjonen åpen
for en omvisning og en enkel servering.
Der ble vi orientert litt om denne og arbeidet av
ildsjelene der.
Kl. 19.00 satte bilkortesjen seg i sving gjennom
sentrum til
Bontelabo hvor
vi ble samlet
før kjøringen
igjennom byn.
Turen gikk
rundt Vågen til
Tollboden for
et lite stopp –
før vi kjørte
over Nordnes,
gjennom sentrum, Nøstet og
til BTM som
gjenåpnet etter
restaureringen,
her ble de også
en enkel servering og en hyggelig prat i et
vant miljø.
Et vellykket
arrangement
som også markerte oss i bybildet denne
fine mandagskvelden.
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Vossa Rudl’n 2016
3. - 5. juni
Tekst og foto: Lars Olav Lofthus
Vossa Rudl’n er ikke et BVK arrangement så derfor så blir denne reportasjen mer en personlig beskrivelse fra min side, men jeg håper å komme inn
på det meste som foregikk denne helgen uansett.
Fredag 3. juni kl 14:00 møttes Gunnar Fiksdal med
samboer Kirsten og jeg med min kone Sissel med
våre Thunderbirder på Shellstasjonen på Nesttun.
Vi var først og begynte å tanke opp, og like etterpå
så kom det en rød Thunderbird på andre siden av
pumpen. Gunnar og Kirsten ankom. Vi var alle enige om at det var veldig fine biler ved pumpene på
denne stasjonen.
Etter fylling, litt
peptalk, og innhandling av litt
Farris la vi kursen mot Voss. Været var fantastisk,
varmt og fint, så det var fristende å cabbe ned, men
vi ble enige om å kjøre til Bulken før vi gjorde det.
Det er mye tunneler på veien, så vi feiget litt ut der.
(At det gikk et stort ras på denne veien bare dager
senere vil vi helst ikke tenke på). Turen gikk fint,
med en liten stopp på Dale, og omsider var vi på
Bulken. For å sitere min kone, da vi begynte å kjø-

Glade BVK’ere på terrassen på Fleischer. Foto: Rolf Jersin

det var jo her grillpartyet skulle være også. Perfekt!
Det eneste problemet etter hvert var at det rett og
slett nesten, men bare nesten, ble for varmt. Det ble
en hyggelig ettermiddag og kveld. Skal vi kikke på
noe, så var det vel at maten var liksom ikke typisk
grillmat…..man gikk og hentet den i buffeen på
hotellet, og man fikk ikke akkurat grillfølelsen
hverken av det eller av å spise det. Men skitt au, det
var nå mat, drikken var kald og kvelden fin.
Lørdag 4. juni var dagen for selve løpet, og vi var
til frokost rundt kl 9. Starten var bebudet til ca 11,
så her hadde man god tid. Siden neste overnatting
var i Ulvik, så måtte vi sjekke ut, men det gikk nå
helt fint. Jeg tok en avgjørelse på at pga varmen så
orket jeg ikke å «tre» på meg en dress for å matche
bilen. Antrekk fikk være antrekk. Jeg stilte i shorts
og t-skjorte. Angret ikke et sekund, selv om noen
sikkert syntes det var et dårlig løpsantrekk.
Ved starten ble kjøretøyene presentert av konferansier Kjell Fuglehaug, kjent fra bl.a. programmet

Endelig cabben ned!

re igjen siste biten mot Voss: «Det var deilig». Det
var så varmt og fint at det var rett og slett en nytelse å få kjøre toppløst.
Da vi ankom Voss og Fleischer ble vi gledelig
overrasket over at det allerede var oppmerket parkering for løpet neste dag på plenen nedenfor hotellet. Vi kunne altså parkere bilene der, og da var de
klar til neste dag. Veldig bra opplegg. Vi kunne
med andre ord med god samvittighet skifte til
shorts og sette oss på terrassen på Fleischer og kose
oss med noe kaldt å drikke og se på kjøretøyene
som rullet inn utover ettermiddagen og kvelden. Og Fra startområdet. Som å være på billøp i syden.
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«Antikviteter og snurrepiperier» på NRK. Ved utkjøring ble vi også fotografert for diplomet. Turen
gikk så innover gangveien langs Vangsvatnet til
campingen, der vi så ble loset inn på veien, nesten
midt oppi sykkelløpet Bergen-Voss. Kjøretøy med
partall i deltakernummeret kjørte til venstre, mens
de andre kjørte til høyre. Gunnar med sin T-Bird
hadde nr 65 og jeg 67, så vi ble kjørende i sammen
i løpet også. Turen gikk rundt Vangsvatnet, og vi
hadde fått beskjed om at det var til dels smale veier
og vi kom til å møte på hverandre etter hvert i og
med at vi kjørte to veier. Dette var for å føle på
kroppen hvordan det var å være Vestlandsbilist før
i tiden, for ikke å si faktisk ennå visse steder.
Turen gikk stort sett fint den med små stopp helt til
vi traff veteranbussen som var med. Heldigvis ikke
en stor buss, men vi var så langt ute på kanten for å
komme forbi at våre passasjerer begynte å bevege
seg innover i bilen….

post…trodde vi. Det viste seg å være samme sak
som vi alt hadde besvart. Det ble en litt unødvendig
ventetid, men jeg fikk nå løst spørsmålsarket med
NAF spørsmål. Det ble gjettelek. Selv om jeg er
NAF medlem så går jeg ikke rundt og vet alt mulig
om NAF. Beklager. Ja, vi hadde jo fått et spørsmålsark ved starten også….det løste vi vel mesteparten av før vi kjørte ut.
Vel, omsider på vei igjen så var det gjennom Voss
sentrum for andre gang og så retning Hardanger før
vi tok av mot Voss Skytterlag sitt flotte skytteranlegg. Her var det lunsj og flere gjette- og praktiske

Folket storkoser seg i sommerkvelden. Nesten for varmt….,
men det er det ikke lov å si etter været vi fikk senere …..

oppgaver. Bl.a. skulle vi ta av et hjul og sette på et
annet på en bil på tid. Det ble en liten internkonkurranse mellom Kjetil Sletten og meg der…..Kjetil
Parkeringen ved skytebanen
vant med 1.19 mot meg 1.23! Det ble det mye liv
og moro utav. Artig oppgave. Og så var det gjetting
Etter det så gikk det fint en stund, men så….kom
på hva et vrak av en bil var for noe, biltype, og veklastebilen. På en av de styggeste strekningene med ten. Vel, jeg bommet på alt der…. Var nærmere på
smal vei, autovern og en jæ#»%& grøft. Vi var en tankbilens volum, selv om jeg ikke husker det nå.
hel kortesje med biler på vei nedover, og han kom Så hadde vi lunsj, betasuppe. Kake kunne man kjømed en lang hale med biler etter seg. Der ble det
pe hvis man ville ha noe godt etterpå også.
såpass stopp at jeg begynte å lure på om vi kom
Etter dette satte vi oss i bilene igjen og begynte tuderfra. Dessverre så endte det med bulking av
ren mot Ulvik og Brakanes hotell der vi skulle bo,
Svein Opheims Jaguar E-type, da han skulle rygge og der løpsfesten skulle være i Kongressenteret.
og ikke så autovernet som begynte rett bak bilen.
Det var fortsatt sommerens varmeste helg, så turen
Om man skal komme med noe kritikk mot løpet så ble bare helt fantastisk den, med unntak av skogsvil jeg vel si at det var galskap å sende den lastebi- veien, for meg som hater grusveier… Jeg kunne jo
len ut på den løypen. Én ting er å takle normaltra- latt være å kjøre inn på den, men gjorde det, og
fikk på Vestlandsveier, men har kan vi vel snakke angret etter 100 m. Røykskyen som oppstod bak
om rene rushtrafikken. Etter masse plunder så kom bilen gjorde at jeg ikke kunne se Gunnar bak meg,
vi nå oss videre, og da vi kom ned mot nyeveien så og bilen så ut som jeg hadde kjørt igjennom en
var det en stoppost der det ble spørsmål om detaljer melfabrikk. Huff! Gøy å komme til mål med en bil
fra vognkortet. Vi hadde knapt kjørt hundre meter som så ut som den kom fra Rally Paris Dakkar.
så var det stopp igjen…lenge, for å vente på en ny Skjønner ikke hvorfor vi alltid skal plages med de
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grusveiene? Hvem er det som synes at det er så
gøy? Ja, ja, en kjapp runde med California Duster
etter parkering så ble bilen forvandlet fra grå til
grønn igjen.

bare gi karakter 10 for arrangementet. Maten var
god og serveringen gikk upåklagelig.
Deretter var det premieutdeling i de forskjellige
klasser og spesialpriser etc. Den som er interessert i
dette kan nok finne info om dette hos VKHK. Beste ekvipasje ble tildelt Brannvesenet for sin doning
og ikke minst besetning, som drev den kvinnelige
delen av deltakerne litt tussete av og til. Som da de

Nydelig motiv fra hotellrommet

Nå fikk vi noen fine timer i hagen ved Brakanes,
der solen skinte med lovnader om en fantastisk
sommer…..akk ja, hadde vi bare visst…. Men denne kvelden var det i alle fall helt fantastisk. Kl 19
(mener jeg å huske, en stund siden nå), så var det
klart for festbankett i kongressalen som ligger rett
bak hotellet. Igjen var det Kjell Fuglehaug som var
konferansier, noe han gjorde meget bra.
Når alle var på plass, så strømmet det inn med servitører for bestilling av drikke, og ikke lenge etter
ble alle rettene servert i tur og orden. Ingen buffe =
ingen køståing! Herlig. Og fort gikk det. Her må vi

En liten stopp på Ulvikhøgda på veien hjem. Formannens Packard i tet.

kom i bokser og uniformsjakke og fremførte en
dans på trappen til hagen ved Brakanes…..
Etter banketten skulle det være dans til hotellets
orkester, men det var det visst ingen som fant, så
det ble småprat og avslapning til man tok kvelden.
Neste dag kunne man være med på omvisning ved
Olav H. Hauge senteret. Vi valgte
ikke det, og startet hjemturen til
Bergen sammen med en del andre
kort etter frokost. Det var samme
nydelige været, så det ble kjørt
nedcabbet til vi stod på tunet. Nestformann Richard A. Riim var uheldig og fikk et ødelagt hjullager
mellom Kvanndal og Lussand, og
måtte få bilen transportert hjem.
Utenom det tror jeg det meste gikk
bra, og en ting er sikkert….det var
det vakreste været denne sommeren. Siden har det vel….regnet…..

Stille morgenstund i Ulvik. Idyllisk!

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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BVK tilbake til BTM og besøk fra Eskilstuna Motor Historiska Klubb.
Tirsdag 31. mai var en flott dag. 1.: Det var vårt
første lygarmøte ved BTM. 2.: Vi hadde besøk fra
Sverige; Eskilstuna Automobil Historiska Klubb.
3.: Dagen før regnet det, dagen etter regnet det,
men den kvelden var det sydenvær i Bergen. Nydelig temperatur og flott vær.

Henting ved Thon Hotel Bryggen

BVK fikk tidlig i vinter en henvendelse fra Göran
Jensen i Eliza Travels om at de arrangerte en tur for
EAHK til Bergen 31. mai, og at deltakerne hadde
ytret et ønske om å få treffe oss. Dette kunne vi jo
ikke si nei til, og vi diskuterte i styret hva vi skulle
gjøre. På det tidspunktet visste vi ikke om vi ville
kunne være på BTM, så det var vanskelig å planlegge noe. Vi tenkte lenge på å benytte oss av
Brannhistorisk Forening, da de jo har flotte lokaliteter å vise. Vi besluttet å avvente å ta noen beslutning før det nærmet seg, noe som var lurt, for da
viste det seg jo at vi kunne flytte tilbake til BTM,
akkurat den dagen. Og det var jo oss de ville treffe,
så det hadde vært litt feil å ta de med til noen andre.
En befaring ved BTM noen dager før gjorde oss litt

skjelvne pga en del rot og innsnevret parkeringsplass, men vår nestformann Richard A. Riim fikk i
samarbeid med BTM ryddet opp så det ble veldig
fint. Da dagen kom hadde vi avklart at 10 biler
skulle kjøre til Thon Hotel Bryggen (gamle Orion)
og plukke opp våre gjester. Været var som sagt nydelig, og vi stilte med mange cabrioleter. Å se ansiktene på våre svenske venner da de kom ut var
en fornøyelse. De var helt i skyene over at vi stilte
opp slik for dem. Og faktisk kom det flere biler
enn avtalt: Tror vi ble 12!
Etter hilsing og livlig prat fylte vi opp bilene våre
(de var 28 personer) og kjørte en flott cruising
gjennom byn på vei til BTM. Vi kjørte inn Bryggen, Torget, Strandkaien, C.Sundtsgt. og ut på
Tollbodkaien for en kjapp oppsamling. Deretter
videre ut til Akvariet, inn igjen over Klosteret, ned
til Ole Bulls plass hvor vi tok en runde, så bort til
Engen, og ned Håkonsgaten og Nygårdsgaten, forbi VilVite og inn til BTM. Overalt vi kjørte fikk vi
hurra tilrop og applaus, så våre svenske gjester var
nok engang imponerte.
Og de ble enda mer imponerte da vi kom til BTM.
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fikk vi en liten presentasjon av EAHK, og det ble
utvekslet vimpler og diverse.
Etterpå var det vrimletid og de fikk gå inn på museet som dessverre ikke hadde utstillingene åpne,
men det hadde vi informert om på forhånd. Ved 21tiden samlet vi våre venner i bilene igjen og kjørte
dem i retur til hotellet. Det var en veldig hyggelig
kveld, og som en av våre svenske gjester sa: «Det
här var höjdpunkten på våran resa»! DET takker vi
for, og takker for besøket.
Og vi har nå selvsagt stående invitasjon til å svinge
innom EAHK i Eskilstuna hvis vi skulle legge en
klubbtur til Sverige. Noe å tenke på for fremtiden?
Formannen var meget godt fornøyd med innsatsen.

Der hadde kasserer Kjell Røen og flere av styremedlemmene virkelig lagt seg i selen for å få plassert våre kjøretøy slik at det både var fint for våre
venner å få se, samt at det var plass til de 12 bilene
til å komme inn. Imponerende.
Vel på plass så ble det mye prat og kikking på kjøretøy før vi inviterte alle inn i kafeen ved BTM.
Her hadde også våre parkeringsvakter, samt Arild
Nilssen sørget for kaffe, brus og erkebergenske
skillingsboller. Etter mer prat og kaffedrikking, så
tok vår formann John Gaute Kvinge ordet og presenterte litt om Bergen Veteranvogn Klubb. Etterpå

Jammen dukket det opp en ny ”skapning” denne kvelden:
Rune Prestegard sin selvbygde pickup.

Damsgårdsdagene 2016 ble avholdt 2. - 5. juni .
Søndag 5. juni var det familiedag med masse underholdning fra scene, bodsalg med varierte varer, fra
strikketøy til hjemmelaget iskrem.
BVK hadde denne søndagen - som i mange år tidligere - utstilling av kjøretøyer av edel årgang. Når
publikum strømmet til i hopetall for å se, kjenne, og studere kjøretøyene ble det rene "Husker du...."stemningen.
Enten hadde far, onkel eller nabo en slik og slik bil. Eller en sånn bil sto i gaten vår.
Denne søndagen i praktfullt vær, stilte 16 veteranbiler. Nye medlemmer i BVK med tilhørighet til Laksevåg, stilte med flotte kjøretøyer, ja til og med "ikke medlemmer" stilte med kjøretøy. Det var plass til
alle.
I tillegg var det hyret inn veteranbuss, som tok interesserte med på en times kjøretur rundt i Laksevåg,
med egen guide som fortalte om severdigheter i denne bydelen - noe det er mange av.
Opptelling på disse turene talte 116 personer, med stort og smått. Anslagsvis var det over to tusen besøkende som fikk med seg synet av de utstilte bilene.
Så selv om dagen kolliderte med Vossarudl-arrangementet samme helg, var det et flott arrangement.
Takk til eierne som tok seg tid å stille og takk til Arve Moen, som er med i styret i "Stiftelsen Damsgårdsdagene" og som gjorde en formidabel jobb - totalt sett - under og etter arrangementet.
Vi gleder oss til neste år.
Arild M. NIlssen
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seg at vi faktisk hadde solgt for 2007 kroner. Aldri har jeg
opplevd så godt salg på Stend. Vi anslår at vi fikk besøk av
åttifem personer, store og små. I tillegg seks vakter og veteranbilfolk.
Jeg fikk sitte på hos Richard som hadde sin Chevrolet 1925
Det vi kanskje bør være oppmerksomme på er at når vognpå henger. Vi kom til Stend kvart på elleve. Mens Richard
halldørene står åpne kan det til tider vare stor aktivitet i vogngjorde klar veteranbilen gikk jeg bort til stasjonen der Egil og hallen. ”De søte små” liker å klatre, og det gjør de både på
Ketil var i gang med å få reklameskilt, bord og benker på
lokomotiv og skrøpelige vognrester. En mann stod lenge i
plass.
vognhallen for å passe på utstyr og prøve å dempe aktiviteten
Eirik Karlsen fra Tide veteranbuss var på plass med veteran- noe. Foreldrene har visst fri når de besøker muséet Stend stabussen, Osbil fra 1950. Lena Eikeland Kutschera fra Stiftel- sjon. Vi bør kanskje konkludere med at når vi har fått ut rulsen Kystsogevekene kom med informasjonsmateriell for å ha lende materiell bør vi lukke og låse vognhallen. Alternativt
i bussen og på stasjonen. Hun ville også reise med første tur
kan vi plassere en person i vognhallen.
til og fra Lagunen.
Etter å ha plassert sin Vel halv tre takket veteranbilfolket pent for seg og en etter en
veteranbil på parkekjørte de sin veg. Den gjengen trives tydeligvis godt på Stend,
ringsplassen, deltok
så mange av dem vil vi helt sikkert se igjen neste år. Siste
Richard i forberedel- buss gikk fra Stend stasjon klokka femten, og da var det tid
sesarbeidet, og i elle- for oss å rigge ned.
ve-tiden kom også
Oddvar og Jarl. Rene Ti på halv fire kunne vi låse døra og være storfornøyd med
luksusen, hele seks
innsatsen vår. Takk til alle sammen for en flott dag på Stend.
vakter var på plass.
Likevel hadde vi ing- Veteranbil
Eier
en som kunne kjøre
1925 Chevrolet Superior
Richard A. Riim
loket frem (kanskje
1937 Chevrolet
Sigve Carlsen
behov for å lære opp 1939 Buick
Tore Hovland
flere ”lokførere”).
1954 Chevrolet
Gunnar Haukeland
Som plaster på såret 1954 Ford Customline
Rune Prestegard
ble den nye dresinen 1957 Volvo Duett
Tor Inge Heimdal
kjørt frem, og den var 1963 Jaguar E-type
Svein Opheim
populær for store og 1966 Chevrolet Corvair
Thor Stigen
små fra første stund. 1971 Vauxhall Firenza
Kjell Jensen
Wenche Hjelmeland har overrakt sin Vi var forberedt på
1973 WV
Kjell Toklum
særoppgave til Osbanens Venner ved godt besøk, for vi
1973 Opel Kadett
Morten Skagen
hadde fått god annon- 1982 Toyota Land cruiser
Richard A. Riims Chevrolet 1925.
Aarid Olsen
sering på flere nettsider, og når været ble så fint og varmt lå alt til rette for en akEier
tiv søndag. Det ble fart på vaffelsteiking og kaffetrekking, og Veteranbuss
Bedford
1950
(Chevrolet
motor)
Tide
veteranbuss
flere veteranbiler kom på plass.
Sjåfør: Eirik Karlsen
Klokka var ikke mye over elleve før de første vaflene ble
solgt, og utover dagen var det et jevnt sig av folk som ville
Alle vil få en julehilsen av Osbanens Venner
kikke innom muséet, handle litt og se på veteranbiler.
Kvart over elleve kom bussen opp fra Lagunen, og den var
Ingvard Aam
fullastet med folk. Så mange ville reise med bussen at to familier ikke fikk plass. Seinere på dagen var ikke tilstrømningen like god, men sjåføren kunne til slutt melde at han hadde
fått inn 1030 kroner i billettinntekter.
Totalt kom det tolv veteranbiler til Stend denne dagen, men
kun en av veteranbilene, Richards Chevrolet fra 1925 kjørte
folk til og fra Hordamuséet. Der nede hadde de sitt årlige arrangement, ”Gøy på landet”. De som fikk gleden av å få reise
med den gamle, fine bilen var svært blide og fornøyde. En av
dem var Wenche Hjelmeland. Hun kom og overleverte sin
særoppgave om Nesttun – Osbanen som hun hadde skrevet i
1966. Jeg takket pent, og hun fikk litt informasjonsmateriell
og en del postkort som takk. Så fikk hun altså denne kjøreturen sammen med en sønn og en sønnesønn. Etterpå fikk jeg
vite at Wenche Hjelmeland er mor til Bjarte Hjelmeland
(tidligere teatersjef ved DNS).
Folk kom og gikk hele tiden, og mange ble stående å prate
lenge. Dette medførte at vaffellukten fristet til stadige kioskbesøk. Det ble solgt store mengder vafler og is, og så viste det Stend stasjon med veteranbiler godt ut på dagen.

Årets veteranbildag på Stend stasjon
søndag 21. august
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Annonse
Reds kommentar: Vi får lite annonser inn, så vi kan ikke ha
en hel side til dette. Her er månedens annonse:

Er det noen som mangler modellene av noen av de
mest kjente bilene fra serien «Med hjarte på rette
staden» (Heartbeat)? Disse er laget i 5000 eksemplarer og alle har med dokumentasjon som viser det.
Selges kroner 800,- pr. sett inkludert frakt.
VANGUARDS - Designed and Handbuilt in England. Alle modellene har ikke vært ute av eskene og
speil følger med i en liten pose. Triumph Herald,
Ford Anglia, Morris Mini og Ford 100E. Skala
1/43. Flotte modeller som alle som liker «Med hjarte på rette staden» bør en ha på hyllen.....
Bjørn Kaspersen e-post :
texasbjorn@yahoo.com. Tlf. 99 25 47 66

Right On Bil- og MC mønstring Sartor Senter søndag 21. august.
Som vi ser fra Facebook under her: Vårt medlem Gunnar Fiksdal tok første pris i jurybedømmingen under samlingen. Det
var mange flotte biler oppe til bedømming, så en fjær i hatten for både Gunnar og BVK. Gratulerer!

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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Julebord 2016

ter. Det er KUN en meny, så det er ikke nødvendig
å oppgi hva man vil spise, MEN si gjerne om du
I år som i fjor så er sommeren knapt over før vi
annonserer årets julebord. Og i år er det også pomp vil ha gløgg med eller uten alkohol.
og prakt. Årets julebord går av stabelen lørdag 3. Påmeldingsfrist: 18. november, og den er endedesember og det blir arrangert i Kommandantbo- lig.
ligen i Gravdal. Samme prosedyre som i fjor altså.
Giro for innbetaling vil bli tilsendt når arrangeVi regner med levende musikk ved orkesteret
mentet nærmer seg.
«Trionor» fra Norheimsund (de har bekreftet
Styret BVK
muntlig)! De vil spille taffel til maten og akkompagnere oss til allsangene, og kanskje polynese? Vi
fikk ingen til å lede den i fjor så den uteble. Til
Foto: Per Hesjedal
dans spiller de jo, som vi vet, gammelpop, og kanskje blir det gjenhør med «Mustang» låten til Lasse……tiden vil vise…
Taler blir det også. Akkurat hva vites ikke i skrivende stund, men noe blir det.
BVK vil dekke utgifter til lokalet og musikken.
Kuvertprisen må imidlertid enhver stå for selv.
Men som det har vært sagt mange ganger tidligere:
Husk dette er en god investering overfor de som
lever med oss bilgalningene.
Priser er hentet fra i fjor, da julemenyen ikke er
klar ennå, men vi kan nok regne med at det blir
mye det samme. Evnt. justeringer kommer i senere
blad:
JULEMIDDAG SOM VARM BUFFÈ MED
DESSERT
Pinnekjøtt med kålrotstappe og ribbefett
Svineribbe, medisterkaker, medisterpølser, rødkål,
surkål, fjell mandel poteter og julesaus
***
Husets karamellpudding, multekrem og riskrem
med hjemmelaget bringebærsaus.
Kr 635,Prisen inkluderer gløgg ved ankomst. Det vil også
bli en marsipankake med kaffe etter bordsetet.
Drikke til maten kjøpes av hver enkelt før vi går til
bords, og evnt. påfyll underveis.
Ikke nøl! Meld deg og din kjære, eller bare deg, på
dette arrangementet.
Påmelding kan gjøres til Lars Olav Lofthus på
email: laoll@online.no eller SMS til 47611283 eller når jeg har med meg listen på våre arrangemen-
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Lygarmøte til Er-An Vegkro
Tirsdag 16 august.
Nok engang tok vi turen til Er-An Vegkro.
Det vil si det er vel bare andre gangen i år.
Men været var meldt bra etter uke på uke med
elendig vær, så derfor ble vel fremmøte deretter også. Rundt 40 biler vil vi si er bra på en
tirsdagskveld.
Foto: Per Hesjedal

Dugnad ved BTM torsdag 8. september kl 18:00
Det er behov for arbeid både i hall og vår egen stand. Spyling av gulv, rydding av ugress osv.
Vinduer er reparert på vårt kontor, så det må gjerne ryddes og vaskes. Rommet ved siden av er også
ferdigstilt. Vi er ikke helt sikre på hva vi gjør der.
Ellers blir det å følge felles instruksjoner for dugnaden

Nye medlemmer så langt i 2016:
Det har ikke vært så mange nyinnmeldinger i år. Et tegn på at interessen er litt dalende? Eller er det
nedgangstidene som påvirker oss også? De som er mye på Finn.no ser vel også at veteranbilene står
stort sett, med noen unntak selvsagt, veldig lenge inne før de blir solgt, eller blir tatt ut igjen.
Uansett. Litt på etterskudd så ønsker vi disse medlemmene velkommen til Bergen Veteranvogn Klubb.
Vi håper de alt har deltatt på noen av våre arrangementer, og håper de føler seg velkommen:
Jan Øivind Øien, Chris Kytiri, Eirik Navdal, Lars Arne Nilssen, Per Gunnar Rasmussen, Frode Meland
og Dag Andersen. I tillegg fikk vi inn Bergen Brandkorps Historielag som medlem. Hyggelig!

Vestlandstreffet 18. juni 2016
Arr: Haugaland Veteranvogn Klubb
Vi har dessverre ikke fått noe skrevet referat fra arrangementet som gikk i Haugesund, men Per Hesjedal tok noen bilder som viser litt fra treffet.
Vi vet at vårt medlem Sigve Carlsen tok premien for beste ekvipasje! Veldig bra!
Hvis noen som var der kan skrive noen ord og sende på email til laoll@online.no så kan vi kanskje få
laget en liten artikkel i neste Stabbesteinen.
Til neste år er det BVK sin tur å arrangere Vestlandstreffet. Komiteen er under utvelgelse.
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Praktisk informasjon knyttet til EU-kontroll av veterankjøretøy
Publisert 23. august 2016 LMK.
LMK opplever at det hersker mye usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg til forskriftsendringen av PKK (EUkontroll). Mange har markedsført at ny ordning representerer at veterankjøretøy kun skal fremstilles til PKK hvert femte år
ved passerte 30 år og fullstendig fritak ved passerte 50 år. Fullt så enkelt er det imidlertid ikke, og de nye reglene trer i kraft
allerede 1. oktober 2016. LMK informerer derfor om noen grep du som eier av et veterankjøretøy kan foreta dersom man
vil ta del i ny ordning.
For at et veterankjøretøy skal komme inn under ny ordning med lengre kontrollintervall, må det være registrert som bevaringsverdig. Det kreves derfor påskrift i vognkortet i samsvar med tekst i kjøretøyforskriftens § 1-9: «Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig» og bruksbegrensning som vanligvis er beskrevet med teksten:
Må bare benyttes;
•Ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp
•ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk.
Identisk påskrift i vognkort har vært praktisert i lengre tid ved import av veterankjøretøy, og i praksis innebærer dette ikke
annet enn at kjøretøyet skal benyttes som et veterankjøretøy, dvs. ikke brukes som et dagligkjøretøy, og samtidig skal dette
holdes i original stand uten nevneverdige tekniske eller estetiske ombygginger. Dette er en oppgave som pålegges oss som
veterankjøretøyeiere, og vi får dermed et større ansvar for selv å påse at kjøretøyene våre til enhver tid er i teknisk god
stand. Skadestatistikk og tekniske kontroller vil med tiden vise om dette er en oppgave som løses.
Kjøretøy som derimot er 30 år eller eldre men ikke har merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning, må forholde seg
til samme kontrollintervaller som i dag. I praksis innebærer dette at alle kjøretøy etter 1960 uten påskrift i vognkortet må
vises hvert annet år. Dersom man har et kjøretøy i original eller tilnærmet original utførelse, kan man bestille tid på en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent sitt kjøretøy som bevaringsverdig med bruksbegrensning. Dette medfører
et kontrollgebyr.
De veterankjøretøyene som oppfyller kriteriene som bevaringsverdig og således er innenfor nytt intervall for PKK og har
frist etter 1. oktober 2016, vil få en første kontroll som samsvarer med nærmeste 5-års intervall. Med andre ord ved 35, 40,
45 eller 50 år. Ved passerte 50 år er kjøretøyet fritatt for kontroll. Merk at kjøretøy som har kontrolltidspunkt før oktober
2016 må vises etter gammel ordning uavhengig av påskrift i vognkort. Dette gjelder også avregistrerte eller kjøretøy med
gyldig vedtak om avskiltning.
Kjøretøy registrert før januar 1960 kommer ikke inn under EU-kontrollordningen hverken etter nytt eller gammelt regelverk. Disse er dermed fritatt for kontroll uavhengig av endringene.
Vi har fått hilsen fra Eskilstuna:
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Formannen har ordet
Kjære BVK’ere!
Da er det vi med et
nødskrik kan kalle sommer
over og sesongen nærmer
seg dessverre slutten. Etter
en flott juni så har det
egentlig vært ganske så begredelig, men heldigvis
med noen flotte unntak. Og tilfeldighetene har
gjort det slik at vi har vært ganske så heldige med
noen tirsdagsutflukter, kjøreturene til ER-AN og
Anton’s kulturhistoriske senter var preget av flott
vær, til og med slik at man fikk kjørt med åpne biler. I tillegg gjennomførte vi jo et svært så vellykket arrangement på Nasjonal Motordag hvor Irgensbilen og dens konstruktører ble behørig markert.
På førstkommende medlemsmøte den
13.september blir det besøk hos VW-klubben på
Breistein. Vi håper selvsagt på godt kjørevær og
stort oppmøte også denne tirsdagen.

Styret var samlet til sitt første styremøte etter sommeren den 31.august. På agendaen sto bl.a. Vestlandstreffet 2017 som BVK skal arrangere, nye
hjemmesider som er under utarbeidelse og vil bli
presentert for medlemmene i løpet av høsten, julebordsarrangement (3.desember) og forestående del
2 av dugnad på BTM den 8.september. Videre ble
det også gjort opp status etter Vårmønstringen hvor
vårt økonomiske resultat ble kr 66.000,- som dessverre er noe svakere enn fjorårets resultat på kr
86.000 ,Uansett – dette er likevel en av våre vår viktigste
inntektskilder. Det skal også bli spennende å se
hvordan dette arrangementet vil fortone seg til neste år – da er det nemlig full byggeaktivitet på Lagunen og det må finnes et annet egnet sted for å
avvikle Vårmønstringen 2017.
Da ønsker jeg dere alle en fortsatt fin høst og gode
forhåpninger om fortsatte muligheter for flere kjøreturer i klubbregi før sesongslutt.
Beste hilsen
John Gaute

Gammelt postkort: Ulriksbanen
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