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Forrige ”medlemsmøte” Vårmønstring
torsdag 25. mai.

Når du leser dette så er det vel kun dager igjen før
løpet går av stabelen i Nordhordland. Løpet er fullt- Tidlig i uken ble det klart at været ikke kom til å bli
egnet så det er IKKE anledning til spontan påmel- bra denne dagen. Det var også knyttet stor spenning
ding på løpsdagen. Det er nå 68 kjøretøy meldt til til at det i år var arrangert på et nytt sted, Bergen
start og med antall passasjerer så er vi der vi skal
være med hensyn til gjennomføringen av løpet.
Som tidligere sagt, så blir dette en flott og litt lang
løype som går mye på idylliske sideveier.
Komitéen gleder seg og ønsker alle påmeldte hjertelig velkommen.

Travpark på Breistein nord for Bergen.
BVK har tidligere vært skeptisk til stedet ikke
minst pga kjente støvproblem ved tørt vær, og
sølete ved vått vær. Dessverre så var det sistnevnte vi fikk prøve nå. Det tok ikke mange biler og folk til før den løsrakte leiregrusen ble til
Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023
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en slags gjørme.
Det dekket som
er på travbanen
er nok ideelt for
travhester, men
lite ideelt for kjøretøy.
Nå var nå vi i
BVK heldige og
Når kaffetørsten blir for stor, og skjø- hadde et område
teledningen ikke rakk til standen…... der vi faktisk
kunne sette teltene våre på et mer solid gruslag litt
opp fra banen og vi hadde til og med en liten utepaviljong som vi kunne benytte.
I skrivende stund vet ikke jeg hvor mange kjøretøy
som var inne på mønstringen, BA antyder i intervju
med Calle (Carl August Harbitz-Rasmussen) rundt

Dessverre typisk bilde av været denne dagen.
Foto: Per Hesjedal

det ganske bra med publikum, men pga regnværet
ble plassen å stå på for vaktene litt begrenset. Det
ble derfor permittert vakter stort sett på hvert skift,
da det rett og slett ikke var plass. Nå vet vi hvordan
det er der, så da kan vi nok forberede oss bedre til
neste år, hvis det blir samme sted igjen.
Beste veteranbil ble i år Opel Super Six cabrio tilhørende Sissel M. Romslo. Kjekt at en «gammel
traver» i vårt miljø også kan få en utmerkelse her.
Personlig synes jeg at premieringen ved Vårmønstringen er helt unødvendig, og hvis man på død og
liv skal ha den så burde det være en jury som fant
kandidatene.
Ved 15 tiden, da premieutdelingen var, så var det
tradisjonen tro begynt å bli ganske tynt i rekkene
Ikke så mange biler hos oss, men et stort mangfold.
Foto: Per Hesjedal
hos samtlige grupper rundt banen. Vi har sagt det
før, og sier det igjen….det er litt dårlig gjort å stik1000. Føler at det var litt mindre, men ikke godt å ke hjem for tidlig, for vi selger publikumsbilletter i
si, da vi i år var spredd over et veldig stor område. alle fall til kl 14.
Men en ting er helt sikkert: Oppmøtet hos BVK var For oss «slitere» ble det avreise ca kl 16 etter at alt
mye mindre enn de siste årene. Vi talte vel rundt 55 var pakket ned og varebil og veteranbiler var fylt
biler. Noen ble vel hjemme pga været, det kan man opp med alskens greier som ikke burde vært inni en
jo forstå. Men saken er at det var like
hyggelig å være der selv om været
var dårlig. Vi hadde som vanlig vår
hyggelige stand, der Kjartan Meyer
trofast stiller opp og lager til varme
pølser og kaffe jevnt og trutt hele
dagen. Balsam for trøtte riggere og
vakter. Og Calle hadde med kake der
sønnen hadde laget BVK logoen på.
Må også nevne Gunnar Haukeland
som tok seg av rekvisitasalg og loddsalg.
Vaktopplegget vårt, vi har jo ansvaret for publikumsinngangen, ble vel
kanskje litt for overdimensjonert,
men vi hadde jo tatt høyde for fint
vær og stort publikumstrykk. Nå var Bjarte Revheim stilte med den patinerte Graham Paige fra Borges samling.
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slik bil. Kanskje klubben burde
hatt en slags varebil for dette arrangementet. Og siden man fortsatt
sliter med å kjøre 2 biler samtidig,
så burde gjerne sjåførjobben gått
på rundgang? Eller at man utlyser
den slik at noen som ikke skal ha
med sin entusiastbil kunne ha
kjørt? Tja, bare en tanke.
Nå skal ikke jeg gjøre noen vurdering eller konklusjon her, for det
blir sikkert tatt både i de forskjellige klubbstyrer og selvsagt i MKiB,
men jeg vil si: Ja, jeg savnet Lagu-
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Pølsegeneralen Kjartan Meyer
på plass som vanlig.

nen! Området er etter min mening litt
for stort, men det største problemet er
dekket. Det blir som nevnt tidligere
ikke bra ved pent vær heller. For da
støver det noe sinnsvakt. Tenker du nå
at så ille kan det umulig være, så kan
jeg love deg, for jeg har vært der på
Right On arrangement, at du vil ikke
tro hvor ille det kan være. Det støver
ned bilen som kjører forbi, og alle bilene som står langs banen blir mer og
mer nedstøvet. Personlig håper jeg at
det kan dukke opp et annet egnet sted,
men det er vel kanskje å tro på julenissen.
Rekvisitageneralen Gunnar Haukeland også på plass som vanlig.

Lars Olav Lofthus

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

En meget fornøyd Sissel M.
Romslo etter å
ha mottatt
premien for
beste Veterankjøretøy!
Vi gratulerer!
Vel fortjent!

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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BVK klubbeffekter
Effekter som ikke er avbildet:
T-skjorte: kr. 60,BVK flagg/vimpel: kr. 150,Krus: kr. 100,Krus med stett: 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,Vognmerke: kr. 300,Paraply: kr. 150,-

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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Tur med Barneklinikken 14. mai.
Etter å ha hoppet over kjøring for Barneklinikken i
fjor pga helsemessige årsaker for primus motor Per
Fiksdal så var vi år på plass igjen med dette arrangementet. Da vi kontaktet Barneklinikken om dette
så ble vi møtt av veldig glede over at vi tok det opp
igjen. Vi avtalte så at vi laget en plakat og såkalte
handouts, der vi bad om påmelding fra barnefamiliene slik at vi kunne dimensjonere med antall kjøretøy. På spørsmål om hvor de ville dra så var Akvariet det de hadde fått best tilbakemeldinger på, så vi
avtalte med Akvariet ved direktør Geir Olav Melingen at sjåfører og passasjerer fikk gratis adgang.
Parkering fikk vi takket være Merete Fonn, leder
Vel ankommet Akvariet så bestemte de nevnte værfor stasjon Bergen ved Havforskningsinstituttet.
Da søndag 14. mai opprant med litt skiftende vær, guder å la oss få slippe mer vann, så det ble en fin
dag med sjøløveshow og seltrening blant annet. Vi
så stilte vi faktisk 16 biler til tross for en litt liten
sjåfører koste oss også og gikk rundt og
kikket på alt hva Akvariet har å by på,
samt at vi tok en matbit og kaffe i kaféen.
Noen av våre passasjerer ønsket å dra
hjem litt tidligere, men ved 14 tiden så
kjørte vi våre gjester tilbake til Barneklinikken. De ca 30 personene var i alle
fall veldig fornøyde og syntes det hadde
vært kjekt. Og det syntes jo vi også. Det
er hyggelig å kunne gjøre dette for disse
menneskene.
I ettertid så har vi fått med oss at helgen
etter så hadde Barneklinikken utflukt
med, tror det var Bergen Aero Klubb…
der
de
fikk
bli
med opp i småfly i Bergens området.
påmelding. Vi var litt spente på om de ved barneklinikken hadde helt fått med seg at det var påmel- Så der «tapte» nok forståelig nok vi litt…. Vi har
ding, så vi turte ikke kansellere noen sjåfører. Det vel lite å stille opp mot fly. En lærdom der altså:
viste seg at påmeldingen var ganske så riktig, og
Sjekke med Barneklinikken om de har andre ardet kom en avmelding mens vi stod der og ventet. rangement tett opptil datoen vi tenker på….
Så egentlig hadde vi klart oss med under 10 biler,
men som vi sa der og da: De som ikke hadde fått
passasjerer kunne velg om de ville reise hjem eller
være med på Akvariet. Ca halvparten av de ubenyttede bilene valgte å kjøre hjem, mens resten var
med og fikk en fin dag på Akvariet.
Selvfølgelig så fikk vi jo en regndusj akkurat i det
vi kjørte fra Marie Joys Hus som huser Barneklinikken nå. Og det ble så mye at vi med cab måtte
stoppe og få på «tygtrasan» som svenskene sier.
Uansett så kjørte vi til Bontelabo for en oppsamling, selv om et par stk klarte å kjøre til Tollbodkaien i stedet?! Så det ble ikke så mye cruising på
Bryggen for de….. men så var nå ikke værgudene
helt i godslag heller så.

6

Vårmønstring i Sogndal

te kvartal mitt i sentrum som også inkluderer plassen foran rådhuset. Plassen var allerede merket og
reservert for vårmønstring når vi
kom og det ble enkelt for en Cadillac
å finne parkering i sentrum. På lørdag morgen var Sogndal Amcar sine
vaktmannskaper på plass og tilstrømning av biler startet samtidig med at
butikkene åpnet. Her var det slik at
biler betaler kr 100.- for deltakelse
mens publikum får oppleve hele herligheten gratis! Sogndal Amcar hadde invitert alle ulike bilmerker og
motorsykler slik at det var en fin
blanding av Amcars, europeiske
klassikere, sykler, rallybiler og 2 nyere Lamborghini. Dagens raritet for
min del var en Moskvitch fra 50 tallet som ble produsert i Russland basert på produksjonsformer fra 1938
Opel – sikkert en effekt av en krig
som Russland var involvert i…
Kombinasjonen av fint vær, gratis
for publikum og gjennomføring i
beste strøk av Sogndal resulterte i et
yrende folkeliv og en annerledes
Vårmønstring enn hva vi er vant med
fra Lagunen. Det var et flott arrangement med ca
150 biler + sykler og er det BVK medlemmer som
skal til Sogndal tidlig i Mai så må dere huske å
sjekke dato for Vårmønstringen i Sogndal.

Amcar Sogndal var arrangør av Vårmønstring lørdag 6. mai og med litt målrettet planlegging reiste
vi på tur med 1964 Cadillac for å besøke vår sønn
som for tiden bor og er student i Sogndal. Vi ankom på fredags kveld etter en flott tur med lunsjpause i Lærdal.
Med vennlig hilsen
Område for vårmønstring i Sogndal er noen utvalg- Geir Inge Thunes og Anita
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17. mai i Bergen
Tekst: L. O. Lofthus. Foto: P. Å. Hesjedal
Tradisjonen tro så var vi nok engang med i hovedprosesjonen i Bergen sentrum. Som vanlig de siste årene, så
hadde vi med 5 kjøretøy. T-Ford - Edgar Liseth/Fana
Blikk, A-Ford - Geir Mehl, Buick - Richard A. Riim,
Ford Mustang – Per Åge Hesjedal og Mercedes – Arve

år. Det er meget bra!
Imidlertid så var fanen savnet, og det ble
sagt at vi var litt for
anonyme. Det er ikke
helt bra. Nå har det så
lenge jeg har vært i
styre og stell, alltid
vært diskusjoner
Moen.
rundt denne fanen.
Undertegnede kunne dessverre ikke delta i prosesjonen
Personlig tror jeg at
pga konens vonde hofte (hun ville ikke klare å gå i todet ikke blir noe
get), så denne reportasjen er halvveis basert på hva jeg
skikk på dette hvis vi
hørte om bord på MS Vestgar i etterkant.
ikke umiddelbart etter
Slik jeg forstod det så gikk alt fint, og kanskje takket
denne opplevelsen tar
være tilbudet om servering om bord på MS Vestgar etter
fatt i det og bruker litt
prosesjonen, så stilte det opp rundt 30 personer til å gå i
tid og penger på å få

en skikkelig fane med duskesnorer og skikkelig bandolær som ikke ødelegger dressene til de som bærer det.
Det vi har i dag har ruskinn på baksiden så det legger
igjen fint hvitt stoff i dresstoffet. Gjør vi det ikke NÅ, så
har vi samme situasjon til neste år.
Vel, nok om det… Etter prosesjonen så var det samling
på MS Vestgar der BVK hadde, foruten å booke skipet,
også bestilt servering av spekemat, rømmegrøt og diverse drikke, både med og uten alkohol. Alt på klubbens
regning. Her skulle man få igjen for å representere klubben. Hit kom også undertegnede med frue, da vi kom
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inn under «spesielle helsemessige årsaker» i år. Håper å
være tilbake i toget til neste år. Uansett så ble det en
veldig hyggelig stund, og takket være det fantastiske
været så var det en fornøyelse å være på bakdekket av
båten og se på kapproingen på vågen. Vi hadde virkelig
parkettplass!
Folk storkoste seg og man håper jo at noe slikt kunne bli
en tradisjon. Været vet man jo aldri med, men det er jo
god plass inne også på båten så det går jo fint om det
bøtter ned også.
Rundt 14, 14:30 dro folk stort sett videre til sine respektive andre arrangementer og da gjenstår bare å si takk til
formann Rune Prestegard, nestformann Richard A. Riim
og Carl August Harbitz-Rasmussen som gikk i bresjen
for å ordne dette. Og selvsagt takk til MS Vestgar og de
friville om bord der som gjorde dette til en flott opplevelse.
Til de som ikke var der: Her gikk du virkelig glipp av
noe. Ikke mer å si om den saken.
Lars Olav Lofthus

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

Formannen har ordet

Aller først vil jeg takke alle de av
våre medlemmer som har stilt opp
på de arrangementene vi allerede har
bak oss. Først var det Barneklinikken, der vi stilte med langt flere biler enn behov, men jeg er veldig
glad for at det er den veien og ikke
omvendt.
Så var det 17. mai feiringen, og det
gikk jo over all forventning i år. Vi
var veldig spente på om trekket med samling på MS
Vestgar ville gjøre at flere kom, men jammen ble vi positivt overrasket. Kan også røpe at fakturaen fra MS
Vestgar var av en slik størrelse at vi IKKE er skremt fra
å gjenta dette.
Så må jeg få takke de som stilte med biler, vaktene samt
de som var med på rigging, lagde mat m.v. under VårKommende aktiviteter:
mønstringen. Folk var ivrige og positive til tross for et
DAMSGÅRDSDAGENE 2017 avholdes i år mel- begredelig vær og en bane som etter hvert så mer ut som
lom 1. og 4. juni. Tradisjonen tro gjennom flere år en offroad løype.
har våre medlemmer stilt med gammelbilen på ut- Det neste nå er Damsgårdsdagene, der vi bare er inviterte. Deretter er det Nasjonal Motordag der vi tar en tur til
stilling. I år blir det på familiedagen 4. juni, med
Er-An Vegkro og så er det Vestlandstreffet. De som
fremmøte ved Laksevåg kirke innen kl. 10.30.
ikke er påmeldt eller har oppgaver kan jo godt ta turen
Gammelbilutstillingen er et populært innslag i
ut og kikke på starten for eksempel. Vil du studere bileDamsgårdsdagene. I tillegg er det leiet inn veteran- ne i ro og fred så drar du til Knarvik kai fra kl 9. Vil du
buss som kjører turer rundt i Laksevåg, med guide overvære presentasjonen så er stedet Knarvik senter fra
som forteller om gamle Laksevåg og om steder og kl 11.
om ting som skjedde fra virkelig gamle dager.
Da er det snart sommerferie, men vi har fått inn en sak
Dessuten er det markedsplass med salg av alt fra
til som vi legger ut under her.
husflid ting til is og pølser. I 2016 var det mer enn Ha en god sommer!
Hilsen Rune.
4000 besøkende på familiedagen.

Stiftelsen Damsgårddagene 2017 ønsker deg velkommen med gammelbilen, motorsykkel og moped Forespørsel fra Sandsli Videregående
Skole v/BVK medlem Trine Marcussen:
den 4. juni.
Hilsen
Arve Moen/Arild M. Nilssen.

Nasjonal Motordag 2017
I år skal vi 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.
Er-An vet at vi kommer og har notert oss opp.
Det blir sendt SMS varsel i god tid om dette også.
Husk å pynte bilen din med norske flagg denne dagen. Datoen er som alltid 6. juni, som i år er en tirsdag, og altså vår lygar/møtedag.

Tradisjonen tro planlegger jeg den historiske reisen på fordums vis for mine nostalgisk kledde kollegaer på Sandsli vgs.
torsdag 22. juni 2017.
I 2015 hadde jeg samme forespørsel til BVK, og dere ga oss
47 kollegaer en fantastisk og minnerik opplevelse med de 17
veteranbilene dere stilte opp med.
Jeg vil prøve å få til rundturen med veteranbiler fra Holbergskaien til Midttun, veterantoget til Garnes og dampskip
hjem igjen til Holbergskaien. Tidsmessig ser jeg for meg
fremmøte ved Holbergskaien kl 19, med avreise derifra ca.
19.15 (19.30).
Vennlig hilsen Trine Marcussen
Styret i BVK har sagt ja til at BVK prøver å stille opp på dette. Ta kontakt med formann på tlf. 94897835 om du vil være
med på dette.
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