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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 2017. Nr. 7
Neste medlemsmøte: Grillfest hos Svein invitert. BVK og Svein holder plasser og varm
Opheim. Tirsdag 12. september kl 18:00. grill. Ta med grillmat og det du vil drikke. Ta gjerne med en turstol eller to i bagasjerommet også i
Merk tidspunktet.
tilfelle det blir lite stoler.
Så er det klart for det første ordinære medlemsmøAdressen er Kyrkjetangen 20 på Bønes. Vel møtt!
tet den høsten. Møtet hos Anton var jo den lille
tjuvstarten vår. Denne
gangen blir det faktisk
grillparty. Dette var jo noe
vi tradisjonelt hadde i juni
måned hos Herman og Kari
Ann Brandt. Etter mange år
takket de for seg med dette,
noe BVK har stor respekt
for og vi er evig takknemlige for de arrangementene
vi fikk oppleve. Når har
altså Svein Opheim hevet
seg frempå og ønsker at
medlemsmøtet i september
skal være et grillparty
hjemme hos ham. Nå må
ikke medlemmene straks
tro at dette blir et årvisst
Svein har en vei som går rundt hele eiendommen sin. Her kan vi parkere biler i tillegg
arrangement, men det er i
til inne i oppkjørselen hans. Men om noen kjører sammen så er kanskje det lurt.
alle fall hyggelig at vi blir
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 22. august.
Tekst: Lars Olav Lofthus, Foto: Per Åge Hesjedal
Tradisjonen tro, etter hvert, så ble dette en tur inn til
Antons Kulturhistoriske Senter på Frøland i Samnanger.
Det ble selvsagt svært populært som ventet og det var
vel totalt et sted mellom 40 og 50 biler som stilte opp,
og nesten dobbelt så mange mennesker. Kanskje ikke så
rart da vi også, i tillegg til Antons alltid hyggelige sted,
og hans velkommende måte å være på, denne gangen
hadde med oss to representanter for Amcar. Vi ble forespeilet at Rolf Westvik, styremedlem i Amcar Norge
(American Car Club of Norway) skulle komme, men
ble jo gledelig overrasket da han hadde invitert med seg
daglig leder i Amcar, Hilberg Ove Johansen.
Vi møtte som vanlig først opp på Øyrane Torg der vi
kjørte videre fra kl 18:15. Alt der var det godt over 30
biler. Vi kjørte gamleveien til Trengereid og tok så stra-

Ganske fullt, som vanlig!

ren vår nå vi venter mye folk.
Alle fikk tebrød og kaffe og så tok formann Rune Prestegard ordet og overrakte aller først en blomsterbukett
fra BVK til Herman Brandt som nettopp hadde fylt 70
år. Herman har vært en aktiv medlem og har vært flere
ganger i styret og har også vært formann, samt turgeneral ved flere anledninger.
Så var det Amcars tur. Rolf Westvik innledet litt før han
gav ordet til Hilberg Ove Johansen.
Hilberg Ove innledet med å fortelle at han, til tross for
jobben som daglig leder i Amcar så er han ganske altetende angående smaken av bil. Han hadde blant annet
kjørt veldig mye Volvo Duett, stillestående! Da han var
barn lekte de i bestefars gamle Volvo Duett! Han har
hatt mye forskjellige biler, og i dag har han bl.a. 2 stk
Chevrolet Corvair.
Han fortalte så litt generelt om Amcar, saker vi som har
vært med en mannsalder selvsagt vet, men sikkert nytt
for enkelte. Klubben ble stiftet i 1975 og het da American Car Club of Norway. Amcar Magazine så sitt lys i
1976. Klubben har i dag ca 18.500 direkte medlemmer.
Med medlemsklubber er tallet rundt
33.000! Amcar har i dag 14 heltidsansatte og de har blant annet egen høringsinstans for mye saker mot myndighetene, og også mot EU og USA, samt kontakter mot Sverige og ETO i England.
Man har også utstrakt samarbeid med
Trygg Trafikk. De er også en viktig pådriver for det nye kommende nasjonale
motormuseet ved Hunderfossen nord for
Lillehammer. Amcar er også sterkt inne
i det som kalles «Hell Arena». Vi fikk
se en video om dette. Ganske fantastisk.
Man vil lage en motorsportsbane der det
også skal testes nye teknologier innen
kjøretøyer m.v.
Amcar har også oppnådd mye innen
kjøretøygodkjenning. Vi kan nevne mulighet for små skilt, igjen, mye sjeldnere PKK for veteranbiler, fjernet effektavgift, godkjenning av amerikanske lys (røde blinklys bak bl.a.) og det at trafikkstasjoner

ke vegen via Fv 7 inn til Frøland og Anton. Tekstforfatteren kjørte først, og i etterkant fikk vi høre om et medlem som hadde et teknisk uhell i Hisdalstunellen. Slikt
kan jo skje, men det som ikke bør skje er at ingen stoppet! Nå var det vel såpass alvorlig havari at bergningsbil
måtte rekvireres, men det bør være vanlig høflighet å
stoppe og sjekke hva som var galt. Det kunne jo vært en
liten sak som noen kunne hjulpet med. La oss ikke gjøre
slikt flere ganger.
Vel uvitende om dette kom nå i alle vi frem til Antons
der vi konstaterte at noen hadde tatt snarveier eller hadde kjørt rett inn, så da økte jo tallet biler, og det kom
enda noen til litt senere. Derfor anslår vi rundt 40-50
biler. Det ble da ganske fullt, men ikke mer enn at det
gikk greit.
Anton ønsket oss velkommen og inviterte oss inn der
det ble rimelig fullt, men de fleste fikk nå plass, noen
ved småbordene på gangen. Lærdom: Ta med høyttale- Herman Brandt mottar blomster for overstått 70 års dag.
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nå plikter å prege
inn chassisnr hvis
de ikke finner det.
Amcar er blitt en
dokmentasjonsinstans for kjøretøy.
Hilberg Ove Johansen kom så inn på
fremtiden, og hvis
myndighetene hadde fått dure i vei, så
hadde det ikke blitt
lystelig for oss bilentusiaster. Som vi
vet, CO2 skal ned
Alle dagens menn samlet på ett bilde: Hilberg Ove Johansen, Ru- og det skal tas 50%
ne Prestegard, Anton Drønen og Rolf Westvik.
av vegtrafikken og
det innen 2025.
Forskere sier at det er nok mer realistisk med 2031.
Man vi også forby salg av fossilbiler innen 2025. Innføre bilfrie soner. Innføre 1520% etanol i drivstoff. Begrense bruk av bil. Man vil at folk ikke skal trenge bil.
Og så kommer dette med selvkjørende biler, såkalte autonome kjøretøy, noe som
igjen kan føre til at folk ikke får kjøre bil selv. Og selvsagt så har vi dette med veiprising. Ikke så lystelig for oss, men Amcar vil kjempe for at man skal få lov til å i
alle fall kjøre sine entusiastkjøretøy.
De er ute på turne nå for å fortelle klubber som BVK at det er fullt mulig for oss å
søke tilslutning til Amcar selv om vi har mange ikke-amerikanske kjøretøy. Haugalandet Veteranvogn Klubb har gjort dette, som eksempel.
Skal vi ta vare på bilhobbyen må vi gjøre det nå! Venter vi blir det for sent.
Han avsluttet med å presentere at Terje G. Aasen, mangeårig redaktør i Amcar
Magazine nå slutter og inn kommer Lord Arnstein Landsem. Han kjenner vi fra
både Broom og flere andre magasiner.

Formann Rune Prestegard takket så for et engasjerende foredrag og overrakte hvert sitt krus til Amcar gutta.
Etter dette trakk folk ut og så på utstillingen til Anton og på bilene våre ute. Det
var fortsatt en fin kveld, en av de få dagene i sommer med fint vær. Etter hvert
begynte folk å takke
for seg og vi la i vei
mot Bergen igjen.
For min egen del var
det med taket nede
helt til jeg kom til
Bjørndalsskogen og
kl var 22:30. Nesten
hjemme stoppet jeg
og tok opp taket og
nøt det andre akkurat
convertible betyr:
Forandringsmulig bil:
Daglig leder Amcar: Hilberg Ove Johansen og Rolf Westvik
Enten lukket eller
åpen.

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

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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LMK stafetten
Foto: Per Hesjedal
Tekst: Lars Olav Lofthus, Kjell Røen og Silje
Hjemdal.

fetten.
Kl 12:00 kjørte vi i kortesje ledet av Bergen Brandhistoriske Forening med La France i tet igjennom
byn. Til tross for litt regn så klarte vi virkelig å
markere oss, og det var virkelig gøy å kjøre gjennom gatene denne dagen og se at folk lyste opp når
kortesjen kom.
Etter runden i byn kjørte vi til Esso stasjonen i
Skjoldskiftet på Nesttun, der vi samlet oss for en
felles kortesje videre til Halhjem. Ideelt sett skulle
jo noen ha kjørt over med ferjen og fortsatt på den
andre siden, men slik ble det ikke. Ingen var villige
til det på eget initiativ, og her var vel en av de store
sviktene i opplegget. LMK burde ha sørget for at

Det var dessverre standard sommervær i år også denne
dagen.

LMK-stafetten for Vestlandet startet fra Festplassen
i Bergen lørdag 12. august kl 12:00.
Oppmøtet kunne ha vært bedre, men det kunne
også været og det generelle opplegget fra LMK sin
side.
Uansett, det ble en fin markering, og været til tross,
vi fikk virkelig markert oss og det var veldig mange
nysgjerrige innom og kikket på bilene våre og fikk

det var kontinuitet i stafetten, enten ved å stille med
noen kjøretøyer som kjørte helt til Arendal, eller å
ha sørget for at noen i alle fall kjørte til stafetten ble
overtatt av neste klubb. Det var ingen her som var
villige til, i dårlig vær, å bruke kr 400,- på en ferje,
og timevis for å komme seg hjem igjen.
Etter endt etappe dro de fleste av oss som var igjen
av kortesjen til Er-An og avsluttet dagen innendørs
med litt god mat.

Brandhistorisk forening bidrog stort! Vi er kjempe takknemlige!

utdelt flyers om "Kultur på hjul" som budskapet er.
Kjell Røen, tidligere kasserer i BVK, var den som
påbegynte dette for BVK i forrige styre og han fullførte dette prosjektet veldig godt. Dette var ikke et
helt enkelt prosjekt, og vi må berømme måten Kjell
taklet dette på.
Kl 11:00 fikk vi en fin appell av Silje Hjemdal fra
Fremskrittspartiet. Deler av den kan du lese under
her.
Kjell Røen holdt også et fint innlegg om selve sta- Primus motor BVK: Kjell Røen og Frp’s Silje Hjemdal.
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Fra Silje Hjemdal, Frp:
Bilen er en del av vår hverdag. For daglig transport,
for ferie og fritid, og for lidenskapelig hobby. Det
jeg fikk se av flotte biler av i dag skal ikke være
skatteobjekt for avgiftsglade politikere. Dette er

verk, dette har gjort at det er enklere å dyrke sin
lidenskap for bil.
Her er noen av tingene vi gjør for bileierne: · Enklere importregelverk for å importere drømmebilen ·
Enklere registrering og godkjenning for ombygde kjøretøy · Enklere å nedregistrere lett
lastebil til personbil · Endret lysregler, slik at
røde blinklys kan godkjennes · Fjernet effektavgiften, redusert totalt avgiftsnivå · Økt
bruksfradrag ved bruktimport eldre kjøretøy ·
Avgiftsfritak for amatørbygde kjøretøy · Fjernet engangsavgift for veteranbiler · Omregistreringsavgift kraftig redusert · Årsavgift redusert · Tillater små kjennemerker for biler
som har det originalt* Tillater personlige
kjennemerker
· Innført system for kontroll av kilometerstand på biler for å stoppe juks · Sjeldnere EU
-kontroll for bevaringsverdige kjøretøy ·
Gjennomgår fartsgrenser for traktorer og mopedbi-

kultur på hjul.
Vi ønsker gjøre bilistenes hverdag enda enklere. Avgiftsnivået må videre ned, byråkratiske regler fjernes. Bedre veier skal bygges.
Forfallet på veinettet skal reduseres ytterligere. De siste fire årene er veibevilgningene
kraftig økt mens avgiftsnivået er redusert.
Dette viser at det betyr en stor forskjell på
om FrP sitter i regjering.
I FrP mener vi det er lov å være glad i bilen
sin. Jeg har stor forståelse for den stoltheten
mange føler over bilen sin, som man gjerne
har brukt mange kvelder og helger på. Lidenskapen var veldig synlig på dagens arrangement.
Dessverre har noen tidligere opplevd staten
som en fiende. Slik skal det ikke være.
ler · Øke breddekravet til 2,60 m for bobil og camFrp i regjering med Ketil Solvik Olsen i spissen har pingvogn · Redusert bomtakster for bobil – og
gjennomført mange forenklinger av teknisk regel- store personbiler · Intervall EU-kontroll for bobilog store personbiler justeres til nivå som
personbiler · Innført 110 km/t fartsgrense,
og fjernet kunstig lav grense for store bobiler/personbiler.

Vi har gjort mye, men FrP sin jobb er langt
fra over.
Lykke til videre med LMK-stafetten og godt
valg
Mvh
Silje Hjemdal
Frp
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merke løypen. Han hadde med seg Gunnar Markhus
som assistent. Etter mange møter og timer på timer med
planlegging så var det endelig klart for Vestlandstreffet
2017 den 10. juni.
Tekst: Lars Olav Lofthus, Foto: Per Hesjedal
Været var jo som det har vært i sommer: Ustadig, men
med tanke på hvordan det har vært, så får vi si at vi var
Da BVK skulle starte planleggingen av Vestlandstreffet
svært heldige tross alt som hadde for det meste opphold
for 2017, så hadde det vært lett å prøve å spørre noen av
under løpet.
de som har gjort dette utallige ganger om å være i komiTotalt var det påmeldt 69 kjøretøy, noe som må sies å
teen. Men i stedt valgte styret å spørre et av sine varavære veldig bra. Til tross for et par avmeldinger, så kom
det inn noen i siste liten og tok disse plassene,
riktig nok uten å være med på løpsfesten. Men
det var det jo en deg som av ulike årsaker ikke
var med på uansett.
Starten var i år en slags to-trinns rakett. Vi hadde oppmøte, registrering og parkering i nummerrekkefølge på Knarvik gamle ferjekai. Der var
det god plass og vi takke Statens Vegvesen som
lot oss få låne plassen til formålet. Vi må også
takke NAF avdeling Nordhordland som stilte
opp både med løypevakter og ikke minst med en
NAF vogn (tilhenger) der vi kunne ha sekretariat
og det var til og med innebygget høyttaler anlegg med mikrofoner i den. Noe sånt burde vi
også skaffet oss! Kanskje en veteranvan…….
Fra startområdet på ferjekaien.

Vestlandstreffet 2017
Nordhordland 10. juni

medlemmer, Geir Mehl om han kunne tenke seg
å være leder for komiteen. Geir er jo absolutt
ingen novise innen BVK, og takket ja til oppdraget hvis han kunne få lov til å arrangere løpet
i sine hjemtrakter, rundt Knarvik. Dette syntes
jo det daværende styre med formann John Gaute
Kvinge var glimrende, og både han og sekretær
Lars Olav Lofthus gikk også med i komitéen.
Etter hvert ble også kasserer Terje Mjlede, Tore
Larsen og Frode Langeland med i komitéen og
vi fikk også god hjelp av Calle HarbitzRasmussen. Richard Riim ble kontrahert som
speaker ved starten og den alltid velvillige
Thorstein Haugen stilte opp nok engang for å

Fra startområdet på ferjekaien.

Fotografen selv i linsen, påpeker at dette er et BVK arrangement

Tanken ligger og ulmer etter dette… men tilbake
til Vestlandstreffet og starten.
Kl 10:45 sendte vi de 15 første kjøretøyene avgårde samlet opp til Knarvik senter der trinn to
av starten foregikk. Der hadde Geir Mehl ordnet
med senterledelse at vi fikk en flott posering
igjennom en startport levert av Sparebanken
Vest (takket være kasserer Terje Mjelde) og bilene ble presentert en og en av vår dyktige
speaker Richard A. Riim. Med ca ett minutts
mellomrom ble kjøretøyene sendt ut i løypen
etter behørig presentasjon og fotografering av
fotograf Øystein I. Rolland.
Turen gikk så nordover på Radøy mot Sletta
men via gamle fine utmerkede veterankjøretøy
veger. Etter hvert kom man til post 1 som lå hos
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oss igjennom den smale Furubergtunnelen. Dette var på
ett tidspunkt Norges lengste vegtunnel. Vel ankommet
Alver Hotel fikk man motta glass med inngravert Vestlandstreffet 2017 på.
Ut på kvelden var det så tid for løpsfest med middag,
takketaler, premieutdeling og dans til levende musikk.
Premievinnerne er listet under her.
Arrangøren takker for alle som deltok og alle som bidro
til å gjennomføre Vestlandstreffet 2017 og vi gleder oss
alt til neste år i Stavanger.
Premieliste:
pr. Sveinung Mo, Valestrandsfossen, MercedesBenz 190b, 1961
pr.
Carl
August Harbitz-Rasmussen, Sandsli, MerHer er vi ved presentasjonen ved Knarvik Senter
cedes-Benz 300 Adenauer, 1956
pr. Trond Helland, Isdalstø, Volvo P1800S, 1961
GT Lakk litt forbi Bøvågen. Her ble man spurt etter
pr. Knut Svåsand, Hovland, Mercedes-Benz 220S,
vognkortet og man måtte så svare på hvor langt kjøret1959
øyet var. Høres enkelt ut, men vet du det på stående fot
pr. Erling Moberg, Frekhaug, Volvo PV, 1957
om noen spør? En del visste det……
Beste ekvipasje: Kjartan Meyer, Fana, Ford Consul
Deretter bar det videre til Mastrevik der det var lunsj
Mk1 convertible, 1954
med betasuppe levert av Kjelstraumen Vertshus. Der var Det ble veldig jevnt i toppen… så spørsmålene var vel
det også innlevering av spørsmålsark nummer 1 og utle- for enkle…..vi får skjerpe oss neste gang…
vering av nummer 2, samt at post 2 var der. Der skulle
man kjøre høyre hjulsett oppå en planke….. selv om jeg
ikke deltok så testet jeg…..skulle ikke gjort

Parkert ved Alver Hotel
Tore Larsen tok i mot deltakerne ved ankomst Alver Hotel,
hvor man fikk utdelt glass med Vestlandstreffet gravert på.

det….selvtilliten krympet veldig…..
Turen gikk så til Mongstad og så sørover igjen. Der vi
kunne hadde vi lagt ruten utenom hovedveiene og i ett
av kryssene der man skulle ta av, det var vel fra Fv 57
til Fv 415 mot Risasjøen, der hadde vi lagt inn en liten
luring…. der stod nemlig Helge Roksvåg med sin 1969
Cadillac Eldorado. Dette fikk man så spørsmål om på
post 3: «Hvilken årsmodell tippe du Cadillac’en var»?
Mange hadde ikke engang sett den…. man må være
oppmerksom når man kjøre veteranløp.
Etter post 3, var det bare å nyte kjøreturen hjem til Alver Hotel på smale gamle veier somm blant annet tok

Kos i hagen etter endt løp.
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Tysnesfest og BVK

utstilling på kaien i Våge i 2007 sammen med BVK
medlem Arne Leite. Som vanlig tok Calle og sønnen
Carl Henrik oss i mot på fergekaien i Våge. Etter plass
var anvist for bilene, fem i tallet i år, ble alle utstyrt
med festivalbånd, som åpner de fleste «dører» for BVK
deltagerne. Deretter bar det til Bermudateltet for deilig
frokost og frokost showet «God Morgon Tysnesfest».
Vi som dro nedover koste oss. Det er alltid stor interesse for våre biler, og BVK innslaget har lenge vært en
del av det offisielle programmet. Alle henvendelser og
tilbakemeldinger fra publikum tyder på at vi er et populært og forventet innslag. Publikum svikter oss aldri og
det mangler som vanlig ikke på verken spørsmål og gode historier.
På markedsdagen er det utstillinger og salgsboder på
fergekaien. Tysnes Kystlag stiller ut motorer og demonstrerer gammelt håndverk, veteranskip og skuter har
åpent for publikum, det kjøres gratis turer med veteranbusser rundt øyen, det underholdes fra scenen og glisene fra BVK er i sentrum av det hele. Jeg håper flere av
våre medlemmer tar seg tid til å oppdage dette flotte
arrangementet årene som kommer. Ta med familien, for
dette passer for alle aldre. Neste år håper jeg vi kan få
laget en stand ved kjøretøyene våre, og vi er lovet bord
og stoler hvor vi kan samles.

Like sikkert som det er Tysnesfest andre helgen i juli, er
BVKs innslag på kaien i Våge hver festivallørdag. I år
som de foregående ni årene, ankom BVK medlemmer
med «ti-på-ni» fergen fra Halhjem - med unntak av
BVK medlemmer som har tilhold på Tysnes (og noen
som ikke har det, men som ville ha med seg Kim Larsen
konserten på fredagen).
I år var det dessuten 10-års markering for BVKs tilstedeværelse på Tysnesfest. Dessverre preget været i Bergen antall deltagere. En liten sjekk på Yr ville avdekket
at Tysnes var nettopp det stedet man burde reist for å
slippe unna drittværet i byen. Vi som dro, fikk i hvert
fall en behagelig dag i et yrende folkeliv.
Festivalen på Tysnes, den ellevte i rekken, startet som
en bryggedans. Den har siden vokst til å bli en av landets største sommerfestivaler. Årets festival kan vise til
32.000 solgte billetter til de mer enn 80 arrangementene
for store og små. Bredden er unik, i det arrangementene
omfatter alle; konsert på sykehjemmet, kirkekonserter,
utekonserter, barnas Tysnesfest og den unike konserten
på Tysnessåta (752 moh). I år tok 2400 mennesker den
halvannen times lange turen for å få med seg gratiskonserten med Sivert Høyem.
Et av våre medlemmer, Calle Harbitz-Rasmussen, har
vært aktiv i planleggingen av Tysnesfest i 10 år, og den Formann
jobben startet nettopp med å arrangere veterankjøretøy- Rune Prestegard

Annonse
Mercedes-Benz 170 VA
Bilene er kjøpt i to omganger, den ene fra Nordland, den andre fra Hedmark. Førstnevnte er oppgitt til å være en
Daimler-Benz 170Va (Va170?) som har et skilt som indikerer 1938. Bildet viser den under transport. Nå kom ikke
Va før i 1950, så her er det enkelte uavklarte spørsmål. Den likner jo litt på en bil brukt av Wehrmacht, men her
kan årstallet være feil. Va kom ikke før senere. Den andre er demontert, en 170Va trolig fra omkring 1950. Rammen er restaurert med kardang, gir, tre av fire bremser, styring osv. vist på det andre bildet. Her har jeg karosserideler, seter, dører, en del instrumenter, bensintank, 4 ekers ratt og ellers mye deler. Bilen var demontert da jeg fikk
den vestover, og motoren er bearbeidet, men også i deler.
Ole Bjørn Sælensminde. Tlf.
450 02 439

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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BVK klubbeffekter
Effekter som ikke er avbildet:
BVK flagg/vimpel: kr. 150,Krus: kr. 100,Lufttrykkmåler: kr. 30,Nøkkelring m/logo: kr. 40,Caps m/logo: kr. 100,Pique skjorte (m/reklame): kr.50,Windbreaker: kr. 275,Genser m/gml.logo: Kr. 100,-

Pique skjorte: kr. 125,-

T-skjorte: kr. 75,- Sydvest: Utsolgt

Jakkemerke: kr. 75,-

Genser med ny logo: kr. 350,-

Fleecejakke: kr. 400,-

Klistremerke: kr. 10,-

Pins: kr. 30,Paraply: kr. 150,-

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
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BVK har vakt ved BTM 3. september
Søndag 3. september er det BVK sin tur igjen til å ha vakt ved publikumsåpent Bergen Tekniske Museum. Vi
trenger litt frivillige til å selge billetter, være vakter og ellers hva som måtte dukke opp av behov. Ta selvsagt med
deg et veterankjøretøy så lager vi vår egen utstilling på plassen. Det er gøy både for oss selv og for publikum. Åpningstiden er kl 12-16 så det kan være greit å stille litt før.
Spørsmål rettes til formann Rune Prestegard, mob. 94897835

Forespørsel fra returnerende medlem Allan Fillip Solberg:
Hei, Allan Fillip Solberg her! For noen år siden jobbet jeg i Bergen og var medlem i BVK. Nå har det seg slik at jeg atter en gang
skal jobbe i Bergen, denne gangen som lokomotivfører for NSB,
og ser det som en selvfølge å melde meg inn i klubben igjen.
Mulig dette ikke går men jeg frister skjebnen og spør likevel, er
det en mulighet for og sende en melding til klubbens medlemmer
og høre om noen har en hybel i nærheten av sentrum til leie til en
pendler? Tlf 90501946
Reds. komm: Hva er det ikke vi gjør for returnerende medlemmer……..

BVK medlem Gunnar Fiksdal tok ”storeslem” igjen på Right On bil og MC mønstring på Sartor Senter
Søndag 27. august var det igjen duket for Right On og Amcar Askøy sin bil og MC mønstring på Sartor Senter. Strålende vær
gav ny rekord: 305 kjøretøy innom portene! Og kjekt for oss BVK medlemmer: Gunnar Fiksdal tok ”Best in show” for andre
år på rad! Vi gratulerer Gunnar!
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Så tar vi med en som ikke er nyinnkjøpt men som vi vel
knapt har sett her i klubbsammenheng. Geir Thunestvedt stiller jo ofte opp med sin Cadillac Fleetwood
1963 modell eller sin Volvo Amazon. Men ved et besøk
i hans garasje så kom redaktøren over en bil som vi jo
Nå er det sikkert flere enn de vi presenterer her, men for har hørt om, men ikke sett i klubbsammenheng. En
at redaktøren skal kunne presentere må noen hviske meg Lincoln convertible 1947 modell. Dette er jo en fantasi øret, og helst sende et bilde.
tisk bil og standen på dette eksemplaret ser veldig bra
ut. Det har vært litt å fikse på den forstod jeg, men nå
Vi starter med tidligere sekretær og redaktør i BVK,
skulle den vel være kjørbar stort sett. Håper vi får gleSissel Romslo. Sissel er jo viden kjent for sin Opel
den av å se deg på veien med denne også Geir, om ikke
roadster som også fikk pris under Vårmønstringen. Men alt for lenge. Det er en vakker bil som bør vises!
i sommer annonserte hun at nå var det også kommet en
Volvo Amazon 1963 i kjøretøystallen.

På oppfordring får vi her Ryktebørsen,
eller nye og igjennoppdagede kjøretøy i
BVK i sommer…..

Mer Lincoln:
Thor Stigen har i sommer, etter at han nesten ble skipVi fortsetter med dagens sekretær og redaktør….som
per skuteløs, vært på jakt etter en ny veteran. Det ble
synes det er litt rart å skrive rykter om seg selv, men ble tidlig klart at han skulle ha en stor doning. Med vekt på
altså oppfordret til det…. I sommer ble det innhandlet
STOR! Så her ble annonser på Cadillac og Lincoln nøye
en ”ny” 1986 modell Ford Thunderbird som supplement saumfart. Han dro også på rene turneen sammen med
til den grønne 1966 caben. ”Ny” fordi den ikke har gått sin Gerd, for å se på biler kysten rundt. Et nesten kjøp i
lenger enn rundt 8200 km i skrivende stund. Det er artig Oslo ble stoppet da selger plutselig ombestemte seg!?
å hoppe tilbake til 1986 av og til når den kjøres.
Men til slutt lykkes han med å få fatt i denne flotte
Lincoln Mark V 1978 (tror jeg det var). Her er det luksus i fleng. Håper det blir en trivelig bil for treff og turer
Thor.

Bilen var eid av en eldre mann i USA som døde i en
alder av 93 år i 2015. Bilen ble eksportert til Norge i
slutten av 2016.

Thor har solgt både sin Ford 1936 og den røde Corvair
caben sin. Han har fortsatt den sølvfargede men den er
under arbeid.
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Formannen har ordet!

Neste medlemsmøte er jo som nevnt på side 1 i dette skriv, grillfest hos Svein Opheim. BVK holder
grill m.v., men du må selv ta med deg mat og drikke. Vel møtt!
Så da får vi håpe at vi får en litt finere høst enn vi
har hatt sommer. Teoretisk bør det være i alle fall
en god måned igjen for å kunne bruke veterankjøretøyene våre.

Aller først vil jeg takke for oppmøtet hos Anton tirsdag 22. august. Både oppmøtet og været
varmet!Det nærmer seg Sykkel
VM i Bergen, og hva så tenker
du gjerne? Vel, saken er den at
det er ønsket at mellom 10-14
kjøretøy skal være parkert på
Mvh. Rune Prestegard
gangveien foran Damsgård Hovedgård søndag 24. Formann
september. De som skal være med vil bli invitert av
komiteen som består av Arild M. Nilssen, Jens
Gran og undertegnede. Årsaken til at det blir invitasjon er fordi at man ønsker kjøretøy, fortrinnsvis
biler her, fra forskjellige produksjonsland. Nå klarer vi vel ikke 14 land, men det skal i alle fall være
veldig variert. Vi vil komme mer tilbake til dette
etter hvert.
Søndag 3. september er det BVK sin tur til å ha
vakt ved BTM. Vi håper at flest mulig kommer både for å hjelpe til og/eller for å stille ut sitt kjøretøy.

Litt mer ryktebørs: Endelig fikk vi gleden av å se Torstein Haugen komme
kjørende i sin Ford Victoria 2 dørs Hardtop 1953 modell.
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