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Neste medlemsmøte: Tirsdag 14.11.06 kl.19.00 er det medlemsmøte på BTM.Vi har  

invitert MEGUIARS ( Meguiars Professional Products) for å 

presentere sine bilpleieprodukter for oss. De vil ta en bil inn i hallen 

og vise hvordan vi skal bruke produktene og hvilke produkter de 

anbefaler til forskjellig bruk. Kanskje ikke rette tiden til dette vil vel 

noen si men det er godt å ha god tid til å øve seg frem mot vårsleppet. 

Vi tror dette kan bli en interessant og givende kveld og du vil nok 

kunne få svar på ting du har fundert på om hvordan du skal få frem glansen i din øyesten. 

Formann Lars Olav Lofthus vil orientere litt om BVK og du bør melde deg på årets BVK 

julebord på Kommandantboligen. Husk og møt opp i god tid slik at vi kommer i gang med 

møtet og får best mulig utbytte av kvelden og det blir lettere for de som skal belære oss. 

 

Referat fra Medlemsmøte i BVK tirsdag 10.10.06: Det første inne møtet på 

sensommeren ble holdt i kantinen til Arna Bruk på Arnatveit. Vi hadde invitert til film og 

bilde kveld. Sekretæren viste uredigert film fra 

Englandsturen til BVK 10-16 april 2006. Da får 

man jo med alle gangene fotografen glemte å slå 

av apparatet mens hun forflyttet seg etc. Litt 

klabb og 

babb ble 

det jo av 

det men 

det gikk 

stort sett 

bra. En 

redigert 

utgave av de filmene som ble tatt denne påsken skal 

lages og vil være til salgs for spesielt interesserte. Det 

ble også vist litt film fra Vossa-Rudl`n / Norgesløpet 
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2006. Det er laget en film fra løpet og der er det også bakt inn en artig film fra den første 

turen med bil over Vikafjellet. Denne kan kjøpes av Kjøretøy Historisk Klubb Voss. Formann 

redegjorde for aktiviteter fremover og BVKs julebord 2006 som vil bli holdt lørdag 16.12.06. 

Han oppfordret medlemmene til å melde seg på. 

Som annonsert i BVK Rundskriv for oktober vil Roar Seltun legge inn årene som 

besiktigelsesmann for BVK. Formann overrekte han en plakett med BVKlogo og pålimt plate 

med takk for god innsats. Han ønskte samtidig Svein Farsund lykke til med arbeidet han har 

påtatt seg som ny besiktigelsesmann. Det er 

Farsund og Åge Angeltveit som heretter skal 

kontaktes ved besiktigelse av kjøretøy.  Vår 

aktive komité medlem for Vestlandstreffet i 

flere år, Arne Lerum fikk overrekt en flaske 

vin og ble gratulert med overstått 70 års dag. 

Det var beklageligvis ikke så mange som 

hadde gjort seg bryet med å ta med bilder, 

men Gunnar Haukeland hadde med seg noen 

bilder fra England og div. Formann hadde en 

fin samling bilder fra årets arrangement på PC 

og de rullet over lerretet i pausene. Det ble en 

fin kveld og flere nytte kvelden med å kjøre 

gammelbil i det fine høstværet. Her er Kjetil Sletten som godt kledd og med dugg på vinduene 

ikke nølte med å kjøre åpen bil hjemover igjen også. En skikkelig BVK friskus. 

Nye medlemmer: BVK vil ønske Nils Rune Nævdal og Rolf Morten Berven Oehme 

velkommen i klubben! Møt opp på medlemsmøtene, klubbkveldene og aktivitetene våre og bli 

kjent med andre medlemmer. 

Annonser: 1) Vinterlagring. Vinterlagring i fabrikklokale i Manger. Kr.2500,00 for ett 

halvt år. Tlf Besse Rognaldsen: 55257468 el. 90676967. 

2) Jeg vil gjerne selge en Mercedes 190 diesel, 1969 mod. Bilen har stått i garasje de siste 10 

årene, se bilde. Den er rustet, men  

en kyndig BVK'er kan sikkert fikse den eller bruke den 

som delebil. Bilen var i bruk helt til den ble parke.rt i 

garasjen Motoren har ny dieselpumpe.  

Ellers har den takluke. Bilen kan hentes for vrakpanten. 

Er noen interessert så kontakt Gunnar Raddum, 

tlf. 957 70 067. 

3) På grunn av plassmangel må jeg dessverre selge 

familieklenodium en DKV Auto Union AU 1000 1957/58 

mod. Bilen er delvis demontert men helt komplett. 

Veldig lite rust. Var i kjørbar stand inntil 

demontering. 

Selges til høystbydende. Tlf. 55 19 66 75,  

90 18 73 12 e-mail: k.sand@online.no 

mailto:k.sand@online.no
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4) Selges: 1937 mod Chevrolet lastebil, påbegynt restaurering. Sandblåst og lakkert ramme. 

Nye seter, dekk. 1939 mod delebil følger med. 

Bud over kr 20 000,- 

tlf 90082493 roald@heggland-heiltre.no 

5) Blader og brosjyrer til salgs 

Oppsett over en del materiell innen blader/brosjyrer som jeg har stående pakket og klart for 

avhenting til interesserte. Det er tenkt slik at de respektive blader/brosjyrer taes bort ”helt og 

fullt ikke stykkevis og delt” innen genre.  

Av das Auto Motor und Sport (tyske) har jeg 816 stk fra 1958 – 2002 som følger: 12 helt 

komplette årg., 7 årg. minus 1 nr., 17 årg. minus 2-4 nr.. Årg. -88/89/91/93/94 mangler. Alle 

pene og delvis i samlepermer.  

Også kompl. årg. av Classic Cars -86/87, minus desembernr. -88/89, samt 29 nr. assort. 82-85, 

totalt 75 stk.  

Av brosjyrer er jeg litt usikker på kvaliteten, men det spenner evt. over 1952-62 fra Europa og 

USA, pluss noe USA -87-2000.  

Håper noen i klubben kan finne interesse og glede av disse sakene.  

For direkte henvendelse i saken til min e-post, ber jeg om at det i ”subject”-rubrikken merkes 

”bilblader”.  

Amund Utne         

E-post: shrimp@c2i.net 

 

Ryktebørsen: Det ryktes at mange BVKere nytter de mørke høstkveldene til å snike biler 

etc inn i garasjene…Tips sekretæren slik at vi får snust opp hvilke biler som lures 

medlemmene kjøper opp.. …. 

 

BVK Julebord 2006: Lørdag 16.12.06 kl.19.00 er det klart for årets stiligste julebord i 

Kommandantboligen på Gravdal på Laksevåg. Kommandantboligen ble reist på midten av 

1700 – tallet som et lyststed. Senere ombygd og påbygd flere ganger. Årene 1899-1961 var 

huset tjenestebolig for sjefen for Bergen festning (Kvarven og Hellen). Bergen militære 

Samfunn har siden 1974 forvaltet, restaurert og innredet boligen til selskapslokaler. 

Kommandantboligen vil også i år danne en fin ramme rundt BVK`s julebord. 

Velkomstgløgg, middag, dessert, kaffe og kaker er inkludert i kuvertprisen, kr 475,00 

Drikkevarer til eget bruk kjøpes på stedet. Det vil bli tale til Damene og Herrene, samt 

Formannens tale. Siste del av kvelden avsluttes med dans til 3 manns orkester.   

Påmelding til Thor Stigen på tlf. 900 72 815.  

PS. Opplys om du skal ha pinnekjøtt eller svineribbe og velkomstgløgg med el uten alkohol. 

 

MELD DEG PÅ SNAREST! Frist: 21.11.2006! Påmeldinger tas på medlemsmøtet også. 

 

Sekretæren: Det nærmer seg jul og de mørke kveldene er kommet for å bli en stund. Du 

har nok parkert gammelbilen for vinteren og da er det tid til å rette ryggen og slappe av med 

medlemsmøter eller ta en tur innom tirsdagsklubben på BTM som er åpen hver tirsdag fra 

19.00-21.00. Ta deg også tid til en fin julebordskveld med din bedre halvdel. Dette er et av de 

få julebordene der ingen ligger under bordene men alle nyter kvelden og koser seg sammen 

som gode veteranbilvenner. 
 
 Sekretær   Sissel M Romslo Blom 5286 Haus   Mob.95916829 E-mail ; simaro@online.no                                                  

mailto:roald@heggland-heiltre.no
mailto:shrimp@c2i.net
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             FORMANNEN HAR ORDET 

 

Så er vinteren over oss, om ikke med snø, men i alle fall den årstiden. Det er alltid like 

vemodig å ”pakke” gammelbilen vekk for sesongen. Men samtidig så er vinteren en 

kjærkommen tid for noen av oss til å gjøre forbedringer på kjøretøyene våre. Kanskje er det 

en sak som har ”plaget” deg denne sesongen, som du nå får anledning til å kaste deg over! For 

min Thunderbird startet innesesongen allerede i slutten av september med at jeg fikk den 

steamet ren under hos Thorsen ATV i Åsane. Resultatet var meget bra, og bilen er nå på 

bukker klar for ”shining” under. Det inkluderer litt sveising, pussing, lakkering, 

rustbeskyttelse i hulrom og nytt eksosanlegg. 

Om du ikke har så store planer så er det nå alltid godt å få bilen av veien før saltet kommer. 

Best lagring er selvsagt tørt innendørs, men så lenge bilene våre ikke kjøres i salt, så tror jeg 

de kan vare uendelig lenge. 

Med innesesongen så kommer jo også ”inne” møtene i BVK. Vi håper vi klarer å by dere 

interessante temaer fremover. Først nå er det jo Meguiers med bilpleie. Det burde vel være 

interessant. Desember er det kun 

”kosemøte” med varm sjokolade og 

julebrød. Pleier å være populært det 

også. Når vi runder nyåret håper jeg 

at vi skal kunne få et meget 

interessant innlegg. Mer om det 

siden. 

Litt mindre Rundskriv denne gangen. 

Det må det av og til bli, da vi til tider 

har mye på oss. For min egen del har 

jeg pådratt meg en såkalt ”tennis 

albue” så derfor stopper Formannen 

har ordet her for denne gang. 

Håper jeg ser deg på møter og ikke 

minst JULEBORDET. MELD DEG 

PÅ!! 

 

 

Lars Olav Lofthus 

Formann 

 

 

 


