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NESTE MEDLEMSMØTE: Medlemsmøte i BVK tirsdag 08.11.05 kl.19.00 

på BTM. Vi får besøk av Idar Molseter som vil 

meddele oss alt han vet om 7-setere som drosjer i 

Geiranger og andre steder. Han vil vise bilder 

mens han forteller og det blir sikkert bilder fra 7-

seter treff osv.  I kjelleren på Union Hotell i 

Geiranger står 8 åpne syvsetere. 

De tilreisende cruisepassasjerene ønsket å bli kjørt 

opp på fjellet i standsmessige kjøretøy. Geiranger 

Skysslag organiserte turene. På 30 tallet hadde 

Geiranger flest biler pr. innbyggere i Norge og de 

fleste var åpne syvsetere. Turistkjøringen med 

hest og kjerre begynte allerede omkring 

1870 da den første cruisebåten kom til 

bygda. I 1910 kom den første bilen til 

bygda og den var lite egnet til å kjøre de 

bratte og svingete veiene. Derfor reiste Karl 

Mjelva til Tyskland og fikk Opel til å lage 

chassis som hadde større motor og bedre 

sving. Chassis ble så sendt til Geiranger der 

Karl Mjelva hadde en fabrikk (Geiranger 

Vognfabrikk) som produserte stolkjerrer. 

Her ble det således produsert Opel, noen 

med 7 seter og noen med 9 seter, som ble 

brukt til turistkjøring.      

 Vi ser frem til en interessant kveld der vi får stifte bekjentskap med noen stolte slitere som 

har vert med på å danne grunnlag for rutetrafikken rundt om. Sitter du med et ubesvart 

spørsmål om hvor det ble av den og den bilen så blir det nok tid til det etterpå. Vær ute i god 
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tid slik at vi får mest mulig ro i salen når Molseter skal fortelle. Da blir det så mye triveligere 

og alle får med seg hva som blir sagt. (BVK har kjøpt inn  høgtaleranlegg til bruk på BTM) 

Bildene viser Tom Blix sin Buick 1931 og Bård Toldnes sin 1931 Buick 7-seter Sedan. 

                                                                                                         

Referat fra forrige Medlemsmøte på kantinen på Arna Bruk tirsdag 

11.10.05 kl 19.00. Vi hadde lagt opp til en film- og bildekveld. Og for at alle skulle få best 

mulig utbytte av filmene, la vi det til kantinen på Arna Bruk. Det møtte ca 55 medlemmer. 

Ymer Sletten åpnet møtet med litt info om det klubben driver med for tiden. Richard Riim 

informerte medlemmene om den nye forsikringsavtalen med Tennant og hva det innebærer. 

BVK hadde fått invitasjon til å være med i en kortesje av engelske biler i anledning ”Britain 

in Bergen” men denne invitasjonen var forbeholdt medlemmer som kunne stille opp med 

engelske biler. Det ble vist film fra BVKs 25 års jubileum på festplassen, Vestlandstreffet 

2005 og Nordsteam 2005. Samt litt fra Nordiske Brannmenns brannøvelse på Bryggen litt 

tidligere i høst, der 3 BVK damer var involvert. Det ble en fin mimrekveld der praten gikk 

livlig i pausene og noen hadde tatt med bilder fra arrangement de hadde vært med på. Stor 

takk til Bård Sørheim, Trine Marcussen og Gunnar Skår som hadde stått for filmingen og Lars 

Olav Lofthus som loste oss igjennom kvelden.  
 

BVK Julebord på Kommandantboligen på Gravdal fredag 16.12.05 kl 19.00 
Fredag 16.12.05 kl. 19.00 er det klart for årets julebord i BVK regi i de gode lokalene til 

Kommandantboligen på Gravdal på Laksevåg. Om du ønsker å kjøre er det god 

parkeringsplass utenfor. Julebordskomiteen som er Vigdis Sletten, Elsie Berentsen og 

konsulent Sissel M Romslo vil være klar til å ta imot gjestene fra kl.18.30. Denne ærverdige 

gamle boligen er som skapt til å komme i julestemning. Store saler, høyt under taket, 

portretter på veggene 

og riktig atmosfære. 

Vi følger tradisjonen 

med deilig julemat 

og diverse innslag 

som tale til Damene 

og tale til Herrene, 

samt Formannens 

tale. Vi har samlet 

bilder gjennom året 

og sangheftet er 

klart. Husk å renske 

halsen. Etter et 

herlig måltid er det 

kaffe avec og så 

starter vi dansen med 

polonese. Selvsagt til 

levende musikk fra 

et 3 manns orkester som spiller gammelpop. Her er det bare å knalle til, vi har virkelig lagt 

vår sjel i musikken i år. Kanskje vi får innslag av Nestformann Lars Olav Lofthus på gitar 

også…  

Vi har ordnet med kakedamer som vil dele sine kaloribomber med oss og vi tar en kaffepause 

før vi fortsetter dansen til de jager oss ut dørene sånn ca 01.30. Middag, dessert, kaffe og 

kaker samt velkomstgløgg er inkludert i en sterkt sponset kuvertpris på kr. 475,-pr. pers. (det 

blir sendt ut innbetalingskrav i forkant). All drikke vi måtte ønske å innta på julebordet må vi 
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betale av egen lomme der og da (foruten vann da, = gratis) så husk å fyll opp seddelboken! 

Spander en frikveld og ta med damen/mannen til et julebord med stil. Påmeldingene er alt 

begynt å komme så hiv deg på. Vi har på de siste julebordene vært ca 85 stk. Komiteen gleder 

seg til å ta imot dere. Høres dette spennende ut tar du telefonen og ringer: 

Vigdis tlf. 99268849 eller Sissel tlf. 95916829 snarest eller i god margin før 20.11.05 

Påmelding snarest og beløpet må være innbet på giro eller bank innen 01.12.05 slik at vi 

slipper å sende Tor Pedo på døren. (Giroer sendes ut i god tid). 

 

Ryktebørsen: Ryktene sier at det er mye på gang i det skjulte rundt om. Noen går lei sine 

blankpolerte vidundere og ser seg om etter nye arbeidsoppgaver, et prosjekt de kan ”slappe av 

med” i garasjen…. 

Lars Olav Lofthus griner bitre tårer enda for at han solgte Mustangen en varm solfylt høstdag 

idet han drømte om en åpen cab… 

Noen går rundt og river seg i det lille de har igjen av håret og lurer på hvilken bil de holdt på 

med sist, men de er lykkelige hver gang de finner den delen de mangler slik at bilene blir mer 

og mer komplett….og drømmer om kanskje en tur til våren en gang…       
                             

Nye medlemmer: Vi har denne mnd gleden av å ønske Kjell Jensen, Rudi Helgesen og 

Dag Vasenden velkommen som nye medlemmer i BVK. Følg med i BVK – Rundskrivet, på 

websiden: http://bvk.lmk.no og under Veteranbiler i BT. Der vil dere finne info om 

arrangement og medlemsmøter. Velkommen på neste medlemsmøte på BTM (Trikkehallen på 

Møhlenpris). 

 

Annonser: Her kan dere annonsere gratis hva det måtte være, og etter hva som helst, men 

vi driver ingen ekteskapsformidling!! Dere kan også sende mail med bilder av biler etc (Ikke 

selvportrett) og vi kan legge det inn på BVKs hjemmeside på Internett. Har du ryddet garasjen 

eller loftet men har ikke hjerte til å bosse det…. La naboen få det eller annonser det for salg. 

Du bestemmer - vi annonserer, men vi tar forbehold og sensurerer useriøse annonser. 

Send mail eller brev til sekretæren som vil være behjelpelig. 
 

 

God pr for BVK  

 
Vi må skryte litt av våre kommende BVK medlemmer. 

Lørdag den 03.09.05 var det en jente som løp bena av 

seg for å drive god pr. og dele ut løpesedler med info om 

aktivitetsdagen vår på BTM søndag 04.09.05. 

Det var Elise, datteren til BVK medlem Tore Lystrup. 

Det er gøy når vi ser at foreldrene viser god oppdragelse 

og påvirker barna i riktig retning slik at de blir 

entusiastiske BVK medlemmer i fremtiden….. 

Aktivitetsdagen er jo en familiesamling der det er noe å 

se på både for store og små. Kanskje vi mangler litt 

jenteting.. Dette får Elise ta opp med oss til neste 

aktivitetsdag. Vi er mottagelig for kreative ideer. 

 Stor takk til Elise som var med på å lokke rekordstor 

oppslutning til BTM denne søndagen. 

 
Foto : Per Fiksdal 

http://bvk.lmk.no/
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LMK-NYTT: LMK har på vegne av sine 114 klubber med tilsammen 41.000 medlemmer 

inngått ny forsikringsavtale med Tennant Forsikring. Alle med mer enn ett års medlemskap i 

en LMK-tilsluttet klubb vil med 3 forsikringer eller flere få Totalkunderabatten samt 20 % 

LMK-rabatt! LMK’s forhandlingsdelegasjon mener at selskapet har vist at det holder et høyt 

kvalitetsnivå på både medlemsservice og skadebehandling. Tennant Forsikring NUF inngår i 

det skandinaviske hovedselskapet Tennant Försäkring AB som har 80 % norske eiere. Holta 

Invest AS og Leif Høegh’s Stiftelse er to store og solide norske hovedaktørene på eiersiden. 

Selskapet har 70 ansatte og 46.000 kunder.  

Mange bileiere kjenner Tennant Forsikring gjennom den velrenommerte Toyota Forsikring 

som muligens er den beste nybilforsikringen som finnes i Norge i dag. Norsk 

Kundebarometer som måler kunders tilfredshet med ulike selskap, har i 2005 for femte gang 

utpekt Toyotakundene som Norges mest fornøyde kunder. Forsikringsselskapet Tennant’s 

håndtering av kundene er med i grunnlagsmaterialet for denne store og landsomfattende 

undersøkelsen, så LMK er sikre på at den motorhistoriske bevegelse har funnet en 

samarbeidspartner som har gode kunnskaper om både kundeservice og kjøretøy! 

Det er lenge å vente til 1. januar, og derfor har Tennant Forsikring allerede organisert et godt 

tilbud til klubbmedlemmer allerede fra 24. oktober. Så ring oss allerede i dag!  

Husk: 

* For deg med hovedforfall i løpet av høsten, opplyser Tennant at de allerede nå har et svært 

godt tilbud klart.  

* Du som har hovedforfall / innbetalingsfrist i løpet av 2006 bør kontakte Tennant så tidlig 

som mulig i løpet av januar/februar. Stortinget har bestemt at du fra nyttår kostnadsfrist kan 

bytte forsikringsselskap midt i avtaleperioden, og få tilbake det du har til gode uten at du kan 

ilegges gebyr for dette. Vi har også gjort det så enkelt at Tennant flytter alle forsikringene for 

deg. Gjør det så fort som mulig for å spare penger. 

 

Tennant Forsikring AS: Postboks 418, Sentrum0103 OSLO  

Tel: 22 47 91 10 Fax: 22 33 35 15 kundeservice@tennant.no   

For mer info gå til www.lmk.no   

Sekretæren: Vi har hatt en utrolig høst med temp over 18 grader og mange har benyttet 

”tjangsen” til å kose seg ekstra lenge med gammelbilen. Vi håper dere er flinke å følge opp 

den nye forsikringsavtalen som skal være mye bedre enn noen forsikringer vi tidligere har 

jobbet frem for veterane kjøretøy slik at vi har doningene godt forsikret om uhellet skulle 

være ute. 
Styret i BVK beklager at det har vert litt rot med medlemslisten og betalingskrav i år. Dette 

skyldes en feil med giroen for innbetaling av medlemskontingenten. Vi vil rette opp denne 

feilen ved utsendelse av ny innbet giro for 2006 slik at alle blir hanket på plass igjen. Husk å 

alltid påføre navn på medlem som betaler inn penger til BVK enten det er medlemskontingent 

eller betaling for andre arrangement. 

Sekretær  

Sissel M Romslo, Blom, 5286 Haus 

E-mail  simaro@online.no Tlf. 95916829             
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