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Neste medlemsmøte: Medlemsmøtet i september blir på BTM tirsdag 

20.09.05 kl 18.00 OBS!! Merk både datoen og tiden. Vi starter opp høstsesongen 

med medlemsmøter en uke forsinket i forhold til vanlig plan fordi at vi har avtalt med KNM 

Hitra om å få både foredrag og omvisning. 

Vi vil starte møtet i kaféen på BTM der vi vil få et lite foredrag av skipssjefen på KNM 

Hitra!! 

Deretter vil det bli transport i puljer på 30 personer ned til Marineholmen, der KNM Hitra 

ligger og venter. Det vil så bli omvisning om bord. I mellomtiden er neste pulje kommet ned, 

slik at første pulje returnerer til BTM. Vi håper å få til transporten med veteranbuss. 

 
                              (Bilde hentet fra http://www.fmu.mil.no/marine) 
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Men allerede før Medlemsmøtet, på søndag 4. september fra kl.12.00 – 16.00 

braker det løs med BVK aktivitetsdag på Bergen Tekniske Museum. 

Dette er BVK`s egen dag på BTM der vi har ansvar for billettsalg og aktiviteter. Utstilling av 

biler, mekking, koseprat, dans til 78 platers musikk osv. Vi viser publikum bilene våre, og 

forteller litt om hobbyen vår. Her får publikum anledning til være med på en kjøretur i bilene 

og vi samarbeider med entusiastene som har restaurert bensinstasjon og pumper i Lars 

Hillesgt og vi vil ta en tur innom veteranbensinstasjonen. Dersom vi får ordnet det, vil noen 

av pensjonistene dele ut is og brus til barna og man kan ta stasjonen i nærmere ettersyn. 

  

 Vi har også invitert modellbilgutta, 

og trikkeførerne vil kjøre trikken 

opp i gata og vi regner med å få 

veteranbussgutta til å kjøre 

veteranbuss tur/retur veteran 

bensinstasjonen. 

 

 
 

 

 

Aktivitetsdager på BTM er sosiale og kontaktskapende. Byen blir et levende kulturbilde. 
 

Politiet vil kanskje også vise hva de driver med! Her er noe for enhver smak. Ta med barn og 

barnebarn og oldebarn, ja hele slekten om så er.. Kafeen vil være i sving av BVK- 

medlemmer som vil koke kaffe og steike vafler på spreng. Vi har tradisjon for å lage koselige 

aktivitetsdager der både store og små storkoser seg. Håper været stiller seg på BVK’s side 

denne søndagen slik at vi får en minnerik dag. Vi tar selvfølgelig med oss stoler og bord og 

rigger oss til ved bilene. Vær ute i god tid slik at vi er mest mulig i orden når vi åpner for 

publikum og slik at vi får plassert bilene på en fornuftig måte. 

                   

 Lørdag den 03.09.04 blir det markering av Aktivitetsdagen på Ole Bulls plass fra kl.10.00-

15.00 ved aktive medlemmer som stiller ut bilen sin og driver aktiv infokampanje om BVK, 

vårt arrangement på BTM og hva vi står for. Er du i 

byen så ta turen innom og lag litt liv og  

røre og hjelp oss å dele ut materiell. Vi må 

markedsføre aktivitetsdagen slik at det blir klingende 

mynt i BVK-kassa. 
 

 

 

 

 

Damene i BVK lagde liv og røre på Ole Bullsplass i 2004 
     

 

Åpning av Klostergarasjen i Bergen 2. juli 2005. 2. juli 2005 åpnet Klostergarasjen 

i Bergen med foreløpig 620 parkeringsplasser sprengt inn i fjellet under Klosteret i Bergen 

(derav navnet). BVK var sammen med flere andre bilklubber og bilfirma invitert til å delta 

med å stille ut biler i en av de 6 hallene som er fordelt på 3 dekk. En forespørsel vi selvsagt 

svarte ja på, da vi så det som en fin mulighet både til å få være med på en høytidlig åpning og 

reklamere for klubben vår. Vi var mektig imponert over parkeringsanlegget. Seks lyse, brede 
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og store haller, samt at man som fotgjenger kommer ut 

på tre forskjellige steder, gjør nok at dette kommer til å 

bli et populært anlegg. Vi ble 8 biler. Tradisjonen tro, 

rigget vi oss til med bord, stoler og kaffe. Vi hengte 

også opp våre to seil med logoen vår på. Ingen skulle i 

alle fall være i tvil om hvem som holdt til her!!  

Deretter satt vi og pratet og drakk kaffe, samt kikket 

oss litt rundt på hva annet som var utstilt. Kl. 11:00 var 

det så offisiell åpning der VIP gjestene med ordfører 

(og BVK medlem) Herman Friele spaserte gjennom 

”vår hall” og tilbake i hallen der bl.a. Bergen Amcar klubb stod.  

Så var det høytidlig åpning i innkjørings hallen. Først fikk vi spise kanapéer og drikke vin 

eller mineralvann sammen med byrådsmedlemmer og andre kjendiser. Deretter var det åpning 

med utdrag fra Griegs ”Peer Gyntsuite” med el-gitar, keyboard, strykere og trompet. Tett fulgt 

av en særdeles aktiv Helge Jordal som fremførte utdrag fra ”Peer Gynt”. Så var det taler, 

blomster overrekkelse før Ordfører Herman Friele åpnet garasjen offisielt ved å trekke ut en 

billett slik at bommene gikk opp og de røde lyskryssene ble til grønne piler. Det hele ble 

avsluttet med Bergen Operakor som sang to sanger hvorav den siste var ”Slavekoret” av 

Verdi.  

Det ble tid til enda mer prat og kaffekos frem til åpning for publikum som skjedde kl. 13:00. 

Noen gikk en tur på byn, mens andre utforsket heiser og diverse.  

Kl. 13:00 ble det så rene 17. mai stemningen da Sporveien sitt blåseorkester gikk i teten for en 

stor menneskemengde. Da denne ”horden” hadde passert ble det mer sporadiske passeringer 

av folk, men vi kan vel si at veteranbilene vakte berettiget interesse.   

Vi tok farvel med hverandre og var alle enige om at det hadde vært en utrolig hyggelig dag. 

Rolig tempo og masse tid til å prate med hverandre, samt litt høytidlighet og interessert 

publikum.  

Tusen Takk til de som stilte opp. . 
 
Referent Lars Olav Lofthus 

  

 

Referat fra Medlemsmøtet i august/Grillparty: Tirsdag den 09.08.05 møttes vi til 

vårt tradisjonelle grillparty hos Brandts i Troldhaugveien på Hop. 

Vi hadde først oppsamling på Shellstasjonen på Nesttun og ble til 

slutt 16 veteranbiler og nærmere 45 personer. Vi benket oss rundt 

hagebordene på terrassen pluss medbrakte møbler og Herman 

hadde den store grillen klar utenfor. Det ble kjempekoselig. 

Herman fortalte vitser og flere medlemmer kom sigende så vi ble 

til slutt ca 55 stk. Vi grillet og koste oss. Herman hadde fødselsdag 

og ble gratulert med dagen. Kari Ann hadde som vanlig sine lekre 

grillspyd, desserter, kaker 

og kaffe klar, og som 

Herman sier ”noen få 

stykker”…det  vil si 5-6  

forskjellige sorter. Vigdis 

Sletten hadde også laget kake så ingen gikk sultne 

hjem.. Garasjeprosjektet til Herman ble grundig 

sjekket av de ivrigste herrene, mens vi damer 

diskuterte andre verdensproblemer. Herman kom 

frem med kanonen sin og fyrte til alles begeistring av 
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2 reale kanonskudd så kruttrøyken la et slør over Troldhaugen. Ymer Sletten overrekkte Kari 

Ann en fin blomst, og Hermann en flaske edle dråper som takk for at BVK fikk ha denne fine 

sommeravslutningen hos de i år også. 

 

Garasjebesøk i Steinkjær: Sekretæren var i Steinkjer i sommer og kom da i kontakt 

med formann i Nord Trøndelag Motorhistorisk Forening (NTMF), Vidar Narvig. Han sa ja til 

at vi kunne komme på garasjebesøk og der hadde han en MG A, og en meget sjelden MG M 

1928 mod. Han har også restaurert en Austin Seven 1935 mod, samt en BMW R 17 

motorsykkel og en scooter. NTMF holder på å restaurere den første bilen som rullet gjennom 

Steinkjers gater i 1910; en 7 seters Vivinus som skal være det eneste eksemplaret som 

eksisterer. Den står på Egge Museum. Klubben er også i gang med å restaurere Steinkjers 

gamle brannstasjon som de har inngått avtale med kommunen om å få benytte som 

klubblokale. 

 
 

  
Belgisk Vivinus 1910 mod                            BMW R 17                                            Klubbens buss Chevrolet 1929 mod 

 

Annonser: VW 1200 1963 mod til salgs. EU godkjent 04.08.05. Farge rød. Km stand 

94.700. Grei bruksstand. Tlf. 56331034 Thomassen 

Nye medlemmer: BVK øker stadig medlemsmassen. Vi vil ønske velkommen til Ørnulf 

Paulsen, Jan Arne Markussen, Rune Eriksen, Roald Nesse, Erik Backus, Jan Brudeseth, 

Nordis Moser, Geir Skaflestad, Roar Varden, Rolf B. Moberg, Tore Kaurin, Erling Johnsen 

og Roar Tomassen. Dere er alle velkommen i BVK! Vi vil gjøre det beste for at dere skal 

trives og dere er alle invitert med på de arrangementer og aktiviteter BVK arrangerer. 

Beklager om noen blitt utelatt men vi gjør vårt beste for at alle skal bli ønsket velkommen. 

Sekretæren: Ja, så var det på an igjen. Håper alle har hatt en fin sommerferie. At dere har 

kost dere med gammelbilen og at den har fungert greit. De ivrigste har hatt flere minnerike 

turer og været har stort sett vært med oss. Reportasje fra Nordsteam 2005 og Vestlandstreffet i 

Bergen 2005. kommer i neste Rundskriv. Sekretæren må jobbe seg sakte opp og referat og 

bilder trenger litt plass. 

Sekretær Sissel M Romslo mobil 95916829 E-mail simaro@online.no   
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