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Neste medlemsmøte: Tirsdag 09.01.07 kl.19.00 er det klart for første BVK 

medlemsmøtet i det nye året. Vi er så heldige å få Tom Nordlie til dette møtet. Han vil holde 

et foredrag til oss om Kongehusets kjøretøy 1905- 1970. 

Foredraget omhandler noen av hestekjøretøyene fra perioden 1905 - 1913 og en rekke av 

Kongehusets automobiler som var i bruk i perioden fra 1913 til ca 1970. Dette foredraget er 

ikke ment som en detaljert teknisk gjennomgang av hver enkelt bil, men han forteller litt om 

bilenes unike historie og litt om Kong Haakons og Kong Olavs forhold til noen av disse 

kjøretøyene. Foredraget er en blanding av litt automobilhistorisk informasjon og litt 

kulturhistorie. Vi tror dette er et tema som vil interessere medlemmene våre og vi ser frem til 

en koselig januarkveld der vi får litt kongelig atmosfære på BTM.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke en kongebil, men så vidt vi kan huske så har vel Kongehuset hatt en lignende Cadillac? 

På bildet Ole Romslo sin Cadillac 1952. 

BVK RUNDSKRIV JANUAR 2007 
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Innkalling til Generalforsamling i Bergen Veteranvogn – Klubb tirsdag 

13.02.07 kl.19.00. 

Sted: Kafeen på Bergen Tekniske Museum 
 

Sakliste: 

 

1) Åpning. Merknad til innkalling /sakliste. 

2) Valg av møteleder og sekretær 

3) Årsmelding 

4) Rekneskap 

5) Kontingent BVK 

6) Valg 

7) Innkomne forslag 

 

Eventuelle forslag må være inne til styret i BVK 14 dager før Generalforsamlingen. 

 

Referat fra Medlemsmøte i BVK tirsdag 12.12.06:  

Selv om regnet "datt" ned, og senterlederne ropte ”Kom til oss!”, hindret ikke dette at 50 

vanntette bergensere og medlemmer av BVK, stilte til årets KOZEKVELD, der serveringen 

besto av et rikholdig utvalg av påsmurte julebrødskiver, vørterbrødskiver og mandariner 

(sistnevnte var ikke påsmurte). Deilig varm sjokolade smakte ekstra godt denne kvelden. 

Formann Lasse Lofthus ønsket forsamlingen velkommen til et uformelt møte, der vi kunne 

drøse over årets begivenheter som det hadde vært mange av, samt se på medbrakte bilder, 

eller bare la praten gå over bordet om løst og fast. 

 
Folk koser seg med julebrød og varm sjokolade. Det ble vist bilder fra årets aktiviteter. 
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Formannen tok for seg noen viktige opplysninger omkring arrangementer i 2007, nemmelig at 

det på medlemsmøtet 9. januar vil bli kåsert om kongebiler ved Tom Nordlie. Som kjent har 

vi noen av disse her i området. 

Per Fiksdal orienterte om at søndag 27.05.07 skal BVK være vert for barna og deres 

pårørende ved Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus. Per har allerede opplegget 

klart, med bl.a. båttur på fjorden (Color Line!!!!). Nå er det bare opp til medlemmene å sette 

av denne datoen og stille med gammelbilen på Barneklinikken. Nærmere info vil komme. 

 

VESTLANDSTREFFET 2007 som arrangeres av Haugaland Veteranvogn Klubb 

(Haugesund), går av stabelen 9. juni. 

 

Gunnar Haukeland hadde med seg bilder fra Englandsturen som han ville BVK skulle ha 

liggende på ”Lygarrommet”. Takk til Liv Haukeland som fotograferte ivrig på turen. 

Ola Borge hadde med seg 17 meter med pussefiller, gitt til klubben og som selges for kr. 20,- 

pr. løpemeter. Spesialvevd til formålet! Ta gjerne kontakt med en i styret dersom interessen er 

tilstede. OBS: Det er mer der det kommer fra. 

Kozekvelden gikk mot slutten, vi ønsket hverandre en "God Jul" før vi hastet hjemover i 

vintermørket. 

 

Referent Arild M Nilssen. 

 

 

Referat fra BVK Julebordet 2006: Lørdag 16.12.06 kom kvelden mange av oss hadde 

gått og ventet på. BVKs tradisjonelle julebord på Kommandantboligen på Gravdal på 

Laksevåg. 

Thor Stigen som hadde tatt på seg det ærefulle 

oppdrag å være julebordskomite og BVK 

formann Lars Olav Lofthus sto og tok imot 

gjestene da de kom opp trappen fra garderoben. 

Der ble de servert varm julegløgg og drikke til 

maten ble handlet inn i baren og plassert på 

bordene for at serveringen skulle gå raskere. Det 

var 77 påmeldte og det er litt artig å se de 

stivpyntede guttene som stolte som haner entrer 

lokalet med sine oppdollede fruer som 

forventningsfulle ser seg rundt i de stilige 

rommene. Thor Stigen orienterte litt om 

opplegget for kvelden og ba gjestene til bords.  

De siste årene har vi hatt kjempegod musikk av 

en trio fra Norheimsund, Trionor. De spilte til 

sangene ved bordet og da blir det skikkelig 

stemning. Thor Stigen ledet oss elegant 

gjennom måltidet og spedde på med lette vitser 

       Thor Stigen ledet det hele prikkfritt! 

 for enhver smak. Maten smakte fortreffelig som vanlig og ingen hadde grunn til å klage etter 

to ganger servering. Lars Olav Lofthus presenterte formannens tale på en frisk og sikker måte 

slik at selv de kjedeligste oppramsinger av årets begivenheter ble interessant. Deretter ble det 

tale til herrene. Her steppet Bente Elin Sørheim inn på kort varsel pga sykdom og etter noen 

telefoner som hun sa, kom hun fra dette på en utmerket måte. Hun poengterte senere at blant 

så mange taletrengte damer burde det være noen som kunne manne (!!) seg opp og tilby seg å 



 4 

holde tale til herrene neste år. Tale til damene skulle Gunnar Bjelke ta seg av. Nei, Arild M 

Nilssen. Nei, vi skjønte ingenting for her banket det ene styremedlemmet etter det andre på 

glasset. Så holdt alle åtte en unison tale til damene. Et artig innslag ført i pennen av Richard 

Riim. 

 
Glade BVK’ere venter spent på å få maten servert! 

 

Etter en herlig dessert og utallige sanger fikk Per Fiksdal det ærefulle oppdrag å holde takk 

for maten tale. Han påsto at vi hadde fortært 40 kg pinnekjøtt. Det er helt utrolig og vi ble litt 

beskjemmet. Han fortalte noen på kanten vitser før han ba kokken og servitørene inn til en 

fortjent applaus. Thor Stigen 

delte ut blomster til formann og 

kveldens talere og  

mens bordene ble ryddet koste vi 

oss videre i andre etasje med 

kaffe avec og herlige kaker som 

vanlig bakt av noen ivrige BVK 

damer som fortjener stor takk fra 

julebordsgjestene. 

Da salen var ryddet spilte 

orkesteret opp til polonese ledet 

av Vigdis og Ymer Sletten.  

Deretter spilte de gammelpop og 

dansegolvet var fullt hele tiden. 

Gjestene storkoste seg og 

pauseinnslag ble det som vanlig 

av formann Lars Olav Lofthus. 
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Guitarboogie og ”Min blå Mustang” slår alltid godt an. En liten selskapslek ble det også tid 

til. Fire par var med på den. Herrene sto på stoler og så skulle damene få en bordtennisball 

opp gjennom buksebenet og ned på andre siden og tilbake. Noen fikk plutselig tre baller i 

hende men det endte bra til stor applaus fra de andre parene. 

                                                             ”Balleleken!” 

 

                     Glade festdeltakere! 

Det ble en koselig kveld og vemodig å måtte bryte opp i halv to tiden når stemningen er på 

topp. Stor takk til alle som bidro til at BVK fikk nok et godt gjennomført julebord. 

 

Sissel M. Romslo, sekretær. 

 



 6 

Annonser :  

Ryktebørsen: 1) Truls Evensen var lei av å sitte på med konens Cadillac 1961 og har nå 

kjøpt seg egen bil …en Mercedes 220 S 1964 mod…….Endelig damer…Det er ikke ofte vi 

får den slags rykter.. 

 

 2) Mange BVKere har ringt 

nissen i år og lurt på hvordan han 

kom seg frem i dette regnværet. 

Som dere ser på bildet har 

julenissen skiftet ut reinsdyrene 

og gått over til helikopter. Han 

har også fjernet skjegget ja han er 

visst blitt helt ”up to date”… 

Det ryktes at nissen er en ekte 

gammelbilentusiast og skal være 

medlem i BVK…og lyder navnet 

Herman Brandt! 
 

 

 

 

 

Nytt fra LMK: 

Internasjonalt arbeid: 
Klubbene ga LMK på siste landsmøte å fortsette arbeidet internasjonalt. Det er viktig å få best 

mulig tilrettelagte forhold for alle oss som driver med denne hobbyen. Og det er liten tvil om 

at EU er den viktigste arenaen for alle lover og regler som berører oss. 

 

Men for å få bedre informasjon om for eksempel direktiver er det av vesentlig betydning at vi 

får god informasjon fra vår internasjonale organisasjon FIVA om det som foregår. Det har det 

ikke vært til nå. Derfor gikk LMK sammen med flere andre land og fikk valgt en ny 

kommunikasjonsleder: Peeter Hennig fra Belgia. Sammen med 4 personer (bl.a. daglig leder i 

LMK, Tom T. Græger), har Peeter Hennig allerede startet en snuoperasjon mht. god flyt av 

informasjon ut til de enkelte nasjoner og forbund. 

 

Vi skal ikke drukne klubbmedlemmene i byråkratiske ord fra EU, men i stedet etter hvert gi 

kort og relevant informasjon om saker som berører mange. 

 

BVK -REKVISITTER: BVK har rimelige rekvisitter til fornuftige priser. Ta kontakt 

med Bente E Sørheim på medlemsmøter og andre sammenkomster. 

 

 

 

Program for BVK våren 2007: 

 

09.01 Medlemsmøte BTM /Kongebiler v/ Tom Nordli 

25.01 Styremøte (torsdag) 

13.02 Generalforsamling BTM /medlemsmøte /Reisemål Hardangerfjord v/Helge Møller 
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28.02 Styremøte  

13.03 Medlemsmøte BTM  

28.03 Styremøte 

10.04 Medlemsmøte BTM 

25.04 Styremøte 

05.05 Ekebergmarkedet 

13.05 Vårmønstringen Lagunen 

17.05 17. Mai 

27.05 Tur med Barneklinikken 

30.05 Styremøte 

Også i mai: BVK vakthold BTM en søndag. Dato ikke klarlagt ennå! 

09.06 Vestlandstreffet arr Haugaland Veteranvogn Klubb 

12.06 Grillparty ?? 

15.08 Styremøte 

27-30.09 Utstilling 

 

Det vil sikkert komme ting innimellom her men dette er en foreløpig oversikt. 

 

Jeg har her også tatt med en oversikt over når styret har sine styremøter for at medlemmene 

skal kunne komme med innspill til styret om det er noe de vil vi skal ta opp til behandling på 

styremøtene. 

 

60 ÅR: Vi vil gratulere  BVK medlem Lars Hille med overstått 60 års dag. Han er alltid en 

humørspreder på turene våre og veldig 

aktiv i andre miljøer BVK samarbeider 

med. Han har også egen gate i Bergen!! 

Lars Hilles gate der veteran 

bensinstasjonen ligger og som er flittig 

brukt av BVKere på vei til og fra møter 

og samlinger på BTM. 

Her er et bilde fra Englandsturen 

påsken 2006. Lars er passasjer i 

framsetet med Richard Riim som 

privatsjåfør og tidligere skøyteløper 

Laila Andresen (Lars forlovede)og 

gode BVK venner Eric A Rundhovde 

og Jonny Sætre i baksetet. 

 

 

FORMANNEN HAR ORDET! 

 

Plutselig er vi der! 2007! I alle fall føles det slik for min del. 

Syns vi akkurat har sagt farvel fra julebordet og startet 

julefeiringen, og vips!, så er det over! Det er vel slik det er, 

årene går fortere og fortere jo eldre man blir, og man føler at 

man når over mindre og mindre. Kanskje er det slik at vi hele 

tiden prøver å nå over mer og mer og at det er det som gjør at 

det føles slik som nevnt? Glemmer vi å kjenne på nå-

situasjonen og glede oss over det vi holder på med fordi vi 

allerede tenker på det neste vi skal gjøre? Som formann i BVK 
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så er det litt slik, for en del av jobben er å ligge en måned eller to foran det som skjer. Ellers 

ville det plutselig ikke skje noe på verken medlemsmøter eller samlinger. Men det er ikke så 

gøy hvis det blir slik at vi glemmer å glede oss over det som skjer NÅ. I året som gikk 

opplevde jeg litt for mange ganger at turen til medlemsmøtet eller annet i klubb regi ble stress 

med kamp mot klokken. Da forsvinner fort gleden med å kjøre gammelbil. Da sniker tanker 

som ”Dette hadde gått fortere hvis jeg hadde tatt bruksbilen!”, seg frem. Nå er jeg i ferd med 

å oppleve en annen form for tidspress: Har jo plukket ”litt” på T-Birden, og ser jo som vanlig, 

at jo mer jeg plukker, jo mer får jeg lyst til å gjøre. Når jeg begynner å restaurere enten en hel 

bil, eller som nå, delrestaurering, så har jeg alltid lyst til å gjøre ting så fint som mulig. Det tar 

tid! Som nevnt: Vi er kommet til 2007! Nå vil månedene gå fort, og det er lett å bli stresset på 

å bli klar med bilen, noe som igjen er lik å gjøre ting fortere enn man ønsker som igjen er lik 

at man ikke koser seg med det man holder på med. Det er da jeg prøver å si til meg selv: ”Nå 

har jeg faktisk en veteran til som jeg kan kjøre med til våren, så pokker ta, gjør jobben 

skikkelig og kos deg med arbeidet!” Det er jo dét det handler om. Budskapet til dere alle må 

bli: Hygg dere med det dere holder på med og ta ikke kortveier pga tidspress, selv om du ikke 

skulle ha alternativt kjøretøy. Det er alltid mer krevende å gjøre jobben to ganger hvis man 

ikke er fornøyd første gangen. Spør meg jeg vet (ref. lakkering av Mustang)! Så, vel møtt i 

2007, og først til et medlemsmøte i januar som jeg tror blir veldig interessant. Ta deg tid til å 

komme! 

 

JEG VIL PÅ VEGNE AV STYRET I BVK ØNSKE ALLE ET GODT NYTTÅR!! 

 

Lars Olav Lofthus 

Formann 

 

 

Sekretæren: Godt Nyttår. Det er 

godt å komme i gang igjen etter 

julefeiringen og vi har et spennende 

år foran oss med mange godbiter 

som dere ser. Vi vil sikkert ha god 

bruk for hjelpende hender 
Men med slike medlemmer som i 

BVK og et slikt samhold så vil nok 

ikke dette by på problemer. Vi 

gleder oss til en ny gammelbilsesong 

og vi har god tid utover våren til å 

forberede oss både i garasjer og 

kjellere. 
 

Sekretær: Sissel M Romslo Blom 5286 

Haus   

Mob.95916829 E-mail; 

simaro@online.no                                                  

 

 

 

 


