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Neste Medlemsmøte: Neste Medlemsmøte er tirsdag 14.03.06 kl.19.00 på BTM. 
 

Neste møte i trikkehallen på Møhlenpris ....! 

Vent nå litt, trikkehallen? Ja for vi holder jo til 

hos Bergen Tekniske Museum som har sitt 

tilholdsted i den gamle trikkehallen, men hva 

husker vi egentlig om trikken i Bergen? De 

fleste vet at den ble nedlagt 31/12-1965, mange 

husker nok ennå følelsen av trikken, 

bevegelsene, lydene og atmosfæren, men her 

slutter det vel også for de fleste. 

Dette vil vi forsøke å rette på og til neste medlemsmøte har vi fått noen av ildsjelene bak 

Museumstrikken Bergen Elektriske Sporvei til å komme og 

fortelle litt om fortiden da trikken i Bergen ble offisielt åpnet  

29. juni1897. 

Faktisk har vi på BTM midt iblant oss en av de 16 første 

trikkene som ble levert til åpningen, nemlig Nr10. 

Vi vil, både i tekst og billeder, få historien om drift og utvikling 

frem til nedleggelsen i 1965. Videre skal vi få kjennskap til 

Museumstrikken og det de driver med og har fått til siden 

starten. 

Vi kommer også til å få et eksklusivt gløtt inn i fremtiden der 

Museumstrikken har minst like spennende og kanskje svevende 

planer som den mye omtalte bybanen. 

Ja her gjelder det å ikke gå av sporet. Vet du forresten 

sporvidden på Bergenstrikken?  ..Vi tenkte nok det ja (nei). 
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Til slutt men ikke minst inviterer vi oss selv på Skumringstur: Med tente lys i løkter, lamper 

og skiltkasse skal vi begi oss på en ekte trikketur til Olav Ryesvei og retur til BTM. Vi betaler 

selvfølgelig med glede museumsprisen kr10,- og får hver vårt eksemplar av den flotte 

billetten som et minne til å sette inn i albumet. Det vil bli anledning til kjøp av sporveis 

suvenirer og nye medlemmer bes stille seg i kø for registrering. 

Vi regner med stor pågang, fullt hus og fulle trikker, hvem andre kan tilby egen trikk dør til 

dør fra og til møtelokalet? Det eneste du trenger å gjøre er å møte opp! Et lite tips til 

hobbyfotografer er at her blir det muligheter for gode motiv. Vel møtt! 

 

OBS! OBS! Dere må parkere godt unna sporene denne kvelden. Til informasjon så er det 

faktisk tillatt å parkere gratis i gatene på Møhlenpris etter kl.17.00. 

 

Protokoll fra Generalforsamling i Bergen Veteranvognklubb, 
Tirsdag 14.02.06. Kl.19.00 På BTM på Møhlenpris. 

Det møtte 55 medlemmer. 

 

Sak 1 ) Åpning. Styreformann Ymer Sletten åpnet møtet. 

 

Sak 2 ) Valg av møteleder og referent.  

Forslag på møteleder Ymer Sletten. Ingen motforslag. Enstemmig valgt. 

Forslag på referent Sissel M Romslo. Ingen motforslag. Enstemmig valgt. 

 

Sak 3 ) Årsberetning 2005 

Styrets årsberetning for 2005 ble enstemmig godkjent uten merknader. 

 

Sak 4 ) Regnskap 2005 

Kjetil Sletten gjennomgikk årsregnskapet for 2005. Ingen merknader. Godkjent. 

 

Sak 5 ) Kontingent. Det forelå ingen forslag til økning av kontingenten.  

Vedtak: Kontingenten for BVK medlemskap er kr 250.- for 2006. 

 

Sak 7 ) Valg. 

Valgkomiteen v/ Eric A Rundhovde presenterte sine styrekandidater.  

Formann: Lars Olav Lofthus. Ingen mot. Enstemmig valgt til styreformann for ett år. 

Styremedlemmer: Arild M Nilssen. Ikke på valg. 

                             Jarl Skauge. Ikke på valg. 

                             Sissel M Romslo. Ingen motforslag. Enstemmig valgt for 2 år. 

                             Kjetil Sletten. Ingen motforslag. Enstemmig valgt for 2 år. 

                             Gunnar Bjelke. Ingen motforslag. Enstemmig valgt for 2 år. 

                              

Varamedlemmer: Richard Riim, Thor Stigen og Tore Lystrup. Enstemmig valgt for ett år. 

Revisor: Johnny Sætre. Enstemmig valgt. 

 

Valgkomite: Eric A Rundhovde, Roald Stig Jørgensen og Ymer Sletten. Enstemmig valgt. 

 

Den nyvalgte formann Lars Olav Lofthus takket for tilliten og takket Ymer Sletten for hans 

3 årige innsats som BVK formann og overrakte ham et fint fat der det var trykket på bilde av 

Ymer og fru Vigdis i Ola Borges Cadillac fra 1904 under 17 Mai prosesjonen 2005. 

 

Årsmøtet ble deretter hevet. 
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Medlemsmøte den 14.02.06 på BTM rett etter Generalforsamlingen. 
Etter generalforsamlingen var det medlemsmøte. Vi hadde invitert Bue David-Andersen som 

sitter i styret i NVK. Han er en ”Bildoktor” og klarer å få de fleste motorer til å putre og gå. 

Bue startet foredraget med en historisk foto seanse 

bygget på reiseruten fra Oslo til Bergen. Han er en 

ivrig samler av gamle postkort og viste flere artige 

bilder fra bla. Mæland Hotell i Granvin og Bryggen i 

Bergen. 

Han forklarte deretter på en lettfattelig og 

humoristisk måte hva man bør gjøre og ikke gjøre 

ved motoroverhaling etc. Det viktigste er å ta av 

bunnpannen. Da får man den første pekepinn om 

motorens tilstand. Deretter er det av med toppen. 

Stemplene er ofte korrodert og man må ofte bore opp 

en størrelse. Man kan gjøre mye selv bare man er litt 

kreativ. 

Tenningen er ofte et problem. Det er viktig med riktig coil (riktig motstand (Ohm)). Gamle 

solide plugger må ikke kastes. De kan pusses og stelles og brukes videre i motsetning til nyere 

plugger. Han hadde også tips om hvordan man kan støpe seg nye uerstattelige deler. Man kan 

også kjøpe inn tinn i forskjellige varianter og smelte det inn i sprekker og pusse det ned. Gode 

tips til å justere dobbel forgassere delte han også bort. Det ble også mye diskusjon om 

oljevalg, og hvordan er syntetisk olje virker kontra mineralsk. 

Ymer Sletten takket for et interessant og engasjerende foredrag. Ja, enkelte ble så engasjert at 

de tok nesten over til tider. Bue fikk overrakt en BVK genser og et emaljetermometer med 

BVK logo som takk for at han tok turen over til medlemsmøtet i BVK og lærte oss litt om 

motoroverhaling. 

 

Husk Påmelding til Norgesløpet 2006/Vossa Rudl`n : 
Vi vil minne dere på at skal dere være med på Norgesløpet 2006 /Vossarudl`n den10.06.06 så 

må dere være tidlig ute med påmeldingen. 

Les program i BVK Rundskriv for februar 2006. Vi satser på å kjøre samlet oppover lørdag 

morgen. Dette kommer vi tilbake til i mai Rundskrivet. 
 

Nye medlemmer: Denne måneden har vi fått to nye medlemmer. Vi vil ønske velkommen 

til Otto Lied og Einar Ebeltoft. Dere er hjertelig velkommen på medlemsmøtene våre på BTM 

andre tirsdag i måneden og annet BVK arrangerer eller deltar på. 
  

Annonser: Kan noen lete i skuffer og skap og se om de har liggende et emblem til en Opel 

Super Six 1937 mod. Jeg mangler 2,5 liter merket på min nyforniklede originalgrill. Ring til 

Sissel M Romslo på 95916829. 
 

Ryktebørsen: Det ryktes at ”Opel-entusiast” Thor 

Stigen har sneket seg til Stord og kjøpt en 1936 mod Ford. 

Samme type som Per Fiksdal .(se foto) Bilen skal være i 

god stand men han tør ikke hente den før ut i april. Vi 

gleder oss til våren og bare veier. Det kommer nok mye 

nytt ut på veiene da. Tenk på alle som har sneket biler ut av  

konteinere og inn i garasjer i løpet av vinteren. Sikkert mye 

vi ikke har fått snusen i enda. 
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Ekebergtur: BVK vil også i år arrangere busstur til Ekebergmarkedet etter samme opplegg 

som tidligere. 

Fredag 05.05 til søndag 07.05.06. Lite søvn, mange gode vitser og mye lått og løye på 

bussturen over fjellet fredag kveld/natt. Rariteter og gamle biler på markedet lørdag. Pølse og 

kaffekos ved bussen i 12.00 tiden lørdag. Dette er det store høydepunkt. Da har alle sondert 

terrenget og det blir ivrige diskusjonene om hva man har funnet. Så samles vi igjen til middag 

og sosialt samvær lørdag kveld. Søndag litt seriøst opplegg som er noe i forhold til gamle 

biler etc. 

På 2005-turen besøkte vi Norsk Vegmuseum på Hamar. Det ble en god og vellykket tur. 

Vår utmerkede sjåfør Richard Riim har allerede ordnet med buss og program for helgen. Vil 

bli annonsert i neste rundskriv. De som ikke har vært med på denne turen tidligere og har 

spørsmål ang. turen bes kontakte Richard på tlf. 55320204. 

 

LMK-NYTT: LMK har fått flere søknader om anbefaling av tosifrede tall, noe som LMK 

ifølge reglene ikke har anledning til å gi. Etter et møte med Vegdirektoratet (VD) ble følgende 

forklaring gitt; I løpet av 1925 var alle kjennemerker med to tall utdelt. Derfor har VD 

bestemt at det bare er kjøretøy fra dette produksjonsåret og tidligere som kan få disse 

kjennemerkene. Selv om kjøretøy produsert senere beviselig hadde et kjennemerke med to tall 

(på grunn av gjenbruk) vil det ikke være riktig å tildele dette et tosifret kjennemerke. Det er 

faktisk mulig at kjøretøyet som det tosifrede kjennemerket satt på første gang kan dukke opp 

igjen, og må derfor reserveres dette.  

LMK finner argumentasjonen motorhistorisk korrekt, og støtter VD i dette synet. 

Det er i nyere tid gitt tillatelser til bruk av tosifrede tall til eiere av for ”nye” kjøretøy, og VD 

beklager dette. 

 

Terminliste 2006 : 
 6-16 april. -Englandstur. Påsken 2006.Det er bestilt båt reservasjon for 15 biler og 30 

personer. Turen er dessverre fullbooket. 

 

23. april 2006 – Kjøretur med BVK til interessant sted. Erstatter medlemsmøte april. 

5-7 mai -BVK`s tradisjonelle busstur til Ekebergmarkedet.. 

14 mai -BVK har ansvar for vakthold ,billettsalg 

og litt aktiviteter på BTM. 

17 Mai. -BVK innslag i 17 Mai –toget i Bergen.  

19-21 mai 2006-Vestlandstreffet 2006 i 

Stavanger. 

25. mai 2006 – Vårmønstring for Motorklubbene 

i Bergen: Lagunen Kjøpesenter. 

10 juni ..Norgesløpet 2006 / Vossarudl`n .Starter 

med program fredag kveld på Voss- Løpsstart 

Lørdag 10 juni –Ruten går til Kvikne Hotell med 

løpsfest og overnatting. 
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7-12 Juni. - Hansaløpet 2006 i Bergen og omegn. Løp for biler før 1931. Start i Bergen. 

3 September -BVKs egen aktivitetsdag på BTM..Vi har ansvar for billetter, aktiviteter, 

kafé etc. 
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Rabattavtaler 
 
 
Bergen Veteranvogn-Klubb 
medlemmer får rabatt på 
forespørsel og fremvisning av 

medlemskort hos følgende 
bedrifter: 
  
 TESS: Driver med rør, slanger 
osv. Finnes flere steder i 
Bergen. 
Her får BVK medlemmer rabatt 

på de fleste produkter. Ikke 
prosent spesifisert rabatt. 

  
Lakkspesialisten 
Mekonomen 
Jonstadsveien 6, 5146 FYLLINGSDALEN  
Tel: 5515 4150  

Åpningstider:  man-ons + fre 09:00-16:30, tor09:00-18:00, lør 10:00-14:00  
BVK medlemmer får 25% rabatt. 
 
Exide Sønnak AS  
Sandviksbodene 78 C, 5035 Bergen  
55 39 44 70  

BVK medlemmer får rabatt. Ikke prosent spesifisert rabatt. 
 
Restaurering av biler i Litauen 

Jan Kråkevik kan formidle dette. Kan kontaktes på e-mail: krakevik@online.no 
OBS! Dette er kun enformidling fra BVK sin side. Vi har ingen erfaring eller ansvar for evnt. 
medlemmers biler som måtte bli levert til restaurering. 

 

Medlemsrekvisitter: BVK har for salg følgende produkter .God kvalitet og fornuftige priser. 

Prisliste: 
 
JAKKER                        kr.   250,-                                       CAPS                            kr.  100,-                       
GENSER                       kr.   200,-                                       PARAPLY                     kr.  150,- 
VIMPEL                         kr.     50,-  
FLAGG                          kr.   150,-                                       T-SHIRTS                     kr.   75,- 
SYDVEST                      kr.   150,-                                       KRUS                           kr.   70,-  
VOGNMERKE               kr.   200,-                                    JAKKEMERKE             kr.   30,- 

KLISTREMERKE     kr.     5,-                                     PINS                          kr.  50,- 

 

Sekretæren: Jeg vil takke for tilliten ved at jeg ble valgt inn som sekretær i BVK for 2 nye 

år. Skal vi få et innholdsrikt Rundskriv håper jeg dere vil være flinke til å sende bilder etc. til 

bruk i rundskrivet. Har dere noen skikkelige sladrehistorier eller gode reportasjer ang. biler så 

er de hjertelig velkomne. Sekretæren beklager at det sto feil dato på medlemsmøtet for februar 

men 55 klarte å løse gåten likevel. Slik blir det med litt klipp og lim men når to oppegående 

menn skal lese korrektur på det og ikke ser feilen da er det håp for oss også damer. 

 ---NB. HUSK Å PÅFØRE NAVN PÅ MEDLEM SOM BET KONTINGENT FOR 2006. 

DETTE ER VIKTIG FOR Å UNNGÅ PURRING OG MISFORSTÅELSER. 
 

Sekretær. 

Sissel M Romslo Blom 5286 Haus Tlf 95916829 E-meil simaro@online.no 
 

 

mailto:simaro@online.no

