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Neste medlemsmøte: AKTIVITETSDAG PÅ BTM. Søndag 03.09.06   kl. 12.00-16.00 

Vi starter allerede lørdag 02.09.06 kl.10.00-15.00 med vår tradisjonelle stand på Olav V’s 

plass for å reklamere for aktivitetsdagen. Her stiller vi med 5-6 biler og sjåfører og passasjerer 

i tidsriktig antrekk og deler ut løpesedler med info om aktivitetsdagen vår. Er du i byen så ta 

en tur innom standen (men kom uten bil da vi bare har fått parkeringstillatelse til 6 biler). 

Søndag møter vi opp i god tid før vi 

åpner portene for publikum. Vi 

parkerer bilene fornuftig rundt om 

slik at det blir plass til alle og i god 

avstand til trikkesporet. Det er fint 

om du kler deg litt i stil med bilen, 

tar med stoler og kanskje litt 

musikk. Har du lyst å vise frem 

annet du samler på og som du mener 

kan være av interesse så er det mulig 

å stille det ut inne i hallen. Det er 

BVK som står for billettsalg og vakthold denne dagen 

så om vi ber om hjelp til noe så tar du sikkert en tørn. 

Vi har fått med oss Veterantrikken som vil kjøre sine 

vante turer opp i gaten. Du kan få deg en tur med 

veteranbuss. Politiet stiller med veteranpolitibil og det 

blir mulig for barna å få sertifikat på minipolitibil. 

Minibilklubben vil vise frem sine modellbiler i alle 

varianter, og Grutle vil starte opp noen av 

båtmotorene han har pusset opp. Det blir noe for en 

hver smak. Fortell venner og bekjente om 

aktivitetsdagen og ta med deg familien, barn, 

barnebarn, svigerforeldre, bestemor og oldemor. 

Kafeen vil være åpen og det blir salg av kaffe, vafler, 
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og brus. Vi håper det fine været holder seg slik at vi får en fin ramme om dagen og at 

publikum strømmer inn portene. I 2005 satte BVK ny publikumsrekord og vi tilførte mange 

kroner til en slunken museumskasse. 

  

Referat fra Medlemsmøte/Grillparty tirsdag 13.06.06: Vi møttes på 

Shellstasjonen på Nesttun kl.18.45 og kjørte samlet frem til Brandts slik at de som ikke hadde 

vært med før skulle finne frem. Vi ble etter hvert 

ca 40 stk. og værgudene var med oss. Det ble et 

strålende grillparty. Grillen var varm og Kari 

Ann hadde som vanlig laget til litt ”enkel” 

grillmat og en 6-7 desserter selv om alle var 

oppfordret til å ta med det de ville spise. Vi 

grillet og nøt den herlige maten. Praten gikk 

lystelig og gode historier trillet ut av verten til 

stor applaus. Da grillmaten vel var fortært, 

annonserte Herman kanonskyting fra plenen. 

Det er utrolig hvor mye interesse og larm en slik 

miniatyrutgave kan lage. De som ikke var klar 

over smellet fikk nok bakoversveis da Herman 

fyrte av. Det var så gøy at vi ba om reprise, og verten var ikke sen å be. Spørs om naboene var 

like begeistret. Gunnar Bjelke overrakte i formanns fravær en blomsteroppsats til vertskapet 

for at de tar initiativ til denne grillkvelden og tar så godt imot oss. Vi koste oss videre med 

kaffe avec og det ble ganske sent før vi vemodig måtte bryte opp etter nok en vellykket 

grillkveld. 

 

Referat fra Norgesløpet/Vossa Rudl`n 2006: Lørdag 10.06.06 våknet vi til en 

strålende sommermorgen og visste at løpet 

ville bli fantastisk. Vi hadde bestemt avkjørsel 

fra Trengereid presis kl 08.00 og 12 BVK’ere 

kjørte i følge oppover mot Voss. Det ble en 

rolig fin tur oppover og stemningen var på 

topp. Vel fremme på oppstillingsplassen 

fremfor Fleischer hotell var bilene alt begynt å 

fylle opp de anviste plassene. Det var 139 

biler påmeldt og de skinte nypolerte og fine 

om kapp med solen. Eierne, de fleste i 

tidsriktig antrekk spradet rundt og studerte 

bilene, diskuterte løpet og utvekslet diverse 

erfaringer med restaurering etc. Dagens 

konferansier gjorde en utmerket jobb og vår 

egen Richard Riim hadde fått æren å åpne løpet 

siden det i år var kombinasjon med Norgesløpet 

i regi av LMK 

Tidligere stortingsrepresentant Brita Borge fra 

Osterøy har gjort mye for å få gehør og 

forståelse for det veteranbilentusiasten sliter 

med i forhold til regelverk, og fikk fremføre en 

hilsen til løpsdeltakerne.  

I år var det 100 år siden den første bilen, en 

Skoda, tok seg over Vikafjellet på den nesten 
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ferdige veien over til Vik i Sogn. Dette var tema for løpet og de hadde funnet en tilsvarende 

bil i Granvin som fikk kjøre først i løpet. Takgrinden på Skodaen skulle være fra den 

opprinnelige bilen. 

Løpsdeltakerne ble presentert i det de rullet ut fra oppstilling i nummerert rekkefølge. Løpet 

var godt beskrevet og postene godt merket. Første post var Shellstasjonen på Voss. Forøvrig 

en god samarbeidspartner i løpet og alle fikk utlevert en pose med poleringsmiddel. Her skulle 

man prøve å få begge hjulene på høyre side opp på en planke. Ikke så lett for alle når man 

ikke ser noen av bilens kanter. Ruten gikk videre ut av Voss sentrum mot Vikafjellet. Man 

hadde fått utlevert et ark med bilder over diverse man passerte på ruten og dette skulle man 

plassere i riktig rekkefølge. Et av bildene var av en uteløe. Det var hundrevis av disse langs 

veien men de stemte aldri helt med fotoet. De fleste puttet det bare inn et sted men det riktige 

var at denne løen låg ikke langs ruten. Slikt lureri liker vi ikke. Tenk på all energien vi la ned i 

dette dere vossinger! Dette skal vi nok hevne! Bare vent, men gøy var det og mange 

diskusjoner skapte det. På en post hadde de sett frem 2 griller fra ulike biler. Den ene var 

forholdsvis lett, men den andre kunne nesten vært fra hvilken som helst lastebil.  

De kan dette med å få variasjon i løpet disse vossingene, for hva ventet oss på Vikafjellets 

topp? Jo lunsj fra vindusbord med en utsikt man ellers bare kan fantasere om. Her ble det 

utlevert herlig betasuppe med flatbrød til alle, og man improviserte med å bruke panser, 

skjermer, bosspann og annet til bord. Ingen klaget på bordplasseringen for været var herlig og 

utsikten formidabel. Det var bare å kule ned og nyte det hele. Innimellom fikk vi tid til å 

besvare en ny oppgave. Vi skulle gjette kubikken på et 

monstrum av en gammel motorsykkelmotor. De fleste lot 

seg lure for den så mye større ut enn den var. Men 

sekretæren klarte det gutter!!! 

Mange stoppet på det nydelige utsiktspunktet over Vik 

og tok seg en kaffekopp og en avkjølende is før man 

fulgte ruten videre ned mot sentrum i Vik. Her gav 

bygdefolket oss en mottakelse uten like. Vi fikk 

smaksprøver på gammelost i det vi kjørte inn mot 

sentrum. 

Presten stoppet oss utenfor den gamle kirken og delte ut 

informasjon. Lensmannen delte ut info om Vik 

landsfengsel og flere sto langs ruten og delte ut kjølende 

smaksprøver på presset bringebærjuice som stedet er 

kjent for. Flere tok imot invitasjonen og tok en runde 

innom de forsjellige stedene, men de 

fleste la nok turen innom 

motormuseet nede ved sjøen. 

Deretter bar det videre til Vangsnes 

ferjekai med en tur oppom statuen av 

Frithjof som rager høyt over 

Sognefjorden. 

Sjelden har det vel vært en slik stor 

nostalgisk ferjekø som den turistene 

fikk beskue denne lørdagen, og det 

er ikke ofte de kjører ruten med bare 

veteranbiler om bord. 

Vi kjørte i land i Balestrand og 

videre bort til Kvikne Hotell. 
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Her ble bilene anvist plass rundt om og den rammen dette dannet rundt hotellet må være alle 

gamle ærverdige hotelleieres drøm. Det ble som et levende foto fra en svunnet tid. 

Det ble god tid til å nyte biler, utsikt og det fine været før vi kledde oss om til løpsmiddag 

med premieutdeling. Flere BVK medlemmer raget høyt oppe på resultatlisten og Gustav 

Bahus gikk av med seieren og fikk LMKs hovedpremie. Et fat med inskripsjon. 

Etter en herlig middag koste vi oss ute på terrassen med kaffe avec og promenerte rundt på 

strandpromenaden i kveldsolen. Noen tok en tur innom kjellerpuben der noen tidligere 

studiekamerater hadde øvingslokale. Deriblant hotelldirektøren. Noen av oss prøvde å dra 

dansen i gang men det var ikke så enkelt å danse til. 

Neste dag var det historisk vandring i Balestrand etter frokost, og man fikk høre diverse 

rørende kjærlighetshistorier og stiftet bekjentskap med flere historiske bygninger. 

Vi måtte til slutt rive oss løs og starte returen til Bergen. Været var like upåklagelig og vi la 

turen innom Stalheim hotell for å kikke nærmere på deltaker bilene i Hansarally Bergen. 

Her var det mange fine klenodier. 

Noen av oss tok en tur innom ”kafeen” i promenadegaten på Voss før vi tok turen over 

Hamlagrø for å unngå den hasardiøse søndagstrafikken og det ble en opplevelse å kjøre 

gammelbil på denne smale vegtraseen som en avslutning på Vossarudl’n 2006. BVK vil rette 

en takk til Motorhistorisk kjøretøy klubb Voss for et fantastisk løpsopplegg og fin 

gjennomføring av Norgesløpet 2006/VossaRudl’n 2006. 

  

Referat fra Utflukt med beboere fra Elvebakken:  
 

Denne våren har BVK markert seg sterkt i bybildet ved flere anledninger i form av sosiale 

tiltak. Den 21. juni inviterte klubben de voksne beboerne ved Elvebakken bofellesskap til tur 

med gammelbil. De åtte beboerne hadde sett frem til denne turen i dagesvis og stilte 

mannsterkt opp når 3 biler i form av Ford 1936, Chevrolet 1937 og Studebaker 1952 rygget 

inn på parkeringsplassen. Bilene ble før avgang behørig fotografert, studert og klappet på. 

 

I påvente av at himmelens sluser skulle lukkes, 

ble det delt ut T-skjorter, pins og drikkeflasker 

til alle deltakerne. 

Klokken 18.00 gikk startskuddet og under høy 

stemning vendte ekvipasjene nesen mot Os og 

Bjørnefjorden Gjestetun. Ledelsen ved 

bofellesskapet hadde bestilt middag og dessert 

både til beboerne og sjåførene. Praten gikk lett 

og interessen for våre kjøretøyer var stor både 

under middagen og på turen ellers. 

Etter en deilig middag kjørte vi videre på smale 

veier gjennom Hegglandsdalen. Værgudene 

var med oss.Under et opphold i regnbygene 

stanset vi på en liten utkikksplass, der 

sjåførene sto for servering av medbrakt kaffe 

og tebrød. Så gikk turen videre til Rolfsvåg og 

inn på "hovedveien" mot Gullbotn og Bergen. 

Kl. 21.30 var vi tilbake til utgangspunktet. Å 

ha en sånn gjeng med på tur gjør det kjekt å 

kjøre gammelbil. 
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En stor takk til Per Fiksdal og Tore Lystrup som stilte opp og gjorde denne turen til en 

opplevelse for beboerne ved Elvebakken bofellesskap. 

  

Med hilsen 

Arild M. Nilssen 

 

Referat fra BVK tur til Samnanger: Tirsdag 15 august hadde BVK invitert seg på 

garasjebesøk til BVK medlem Anton Drønen i Tysse i Samnanger. Turen var annonsert i BT 

og på BVK`s 

hjemmeside. De 

fleste startet fra 

Shell stasjonen på 

Nesttun kl.18.15 

og fikk en fin tur 

innover selv om 

været ikke var det 

beste. Det ble til 

slutt ca 25 

veteranbiler, en 5-

6 nyere biler og 

rundt 50 personer. 

Så Antons bønn 

om ruskevær slik 

at det kom passelig med folk holder ikke når BVK inviterer til tur. Her tar man ut uansett vær. 
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Anton tok i mot oss i de 

gamle hestestallene 

som tyskerne bygde 

under krigen. Her leier 

han et stort lokale som 

han er i full gang med å 

innrede til et privat lite 

museum. I 

telefonkatalogen er 

Anton oppført som 

Moparentusiast…og det 

er han til fulle. Han har 

en fin samling av 

bilmerker som har en 

unik historie og mange 

merker eksisterer ikke 

lenger. 

 

Etter omvisningen og god 

informasjon om alle bilene loste 

han oss gjennom Tysse og opp til 

boligen sin. Alle fikk parkert rundt 

om og det bar på ny omvisning i 

garasjene og verkstedet han har i 

hagen. Her var det flere sjeldne 

eksemplar. Hans kjære Siri hadde 

kokt kaffe og stekt vafler og BVK 

hadde med seg tebrød, så alle ble 

invitert innom på en kopp kaffe til å 

varme seg på.  

 

 

Her fikk gutta blod på tann og drog 

sine respektive bort til salongbordet. 

Det var et dekk med en skinnende 

kromfelg montert på et stativ med en 

glassplate over. På veggene var det 

hjulkapsler og fine bilbilder og de 

fleste var grønn av misunnelse for hva 

Anton fikk lov til. Noe å ta opp ved 

frokostbordet kanskje? Lokalavisa 

Samnangerposten hadde snust opp at 

Anton hadde fint besøk og de kom og 
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tok bilder av bilene og ville lage 

en liten reportasje i avisa. Det ble 

trass regnbyene en vellykket tur. 

Formann Lars Olav Lofthus 

overrekte en BVK vimpel og to 

BVK krus til Siri og Anton for at 

de tok imot oss på en slik sporty 

måte. 
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Nye medlemmer: BVK vil ønske alle som i løpet av sommeren er blitt medlemmer 

velkommen til BVK. Vi pleier vanligvis å oppgi navnene men denne gangen har ikke 

sekretæren fått dette opplyst. Det er en aktiv seriøs klubb dere kommer inn i og vi vil gjøre 

vårt beste for at dere skal finne dere til rette i klubben. Vi ønsker dere alle hjertelig 

velkommen til alt klubben arrangerer utover. 

Annonser: 1) Jeg vil gjerne selge en Mercedes 190 diesel, 1969 mod. Bilen har stått i 

garasje de siste 10 årene, se bilder. 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 parkert i garasjen. Motoren har ny dieselpumpe. Ellers har den takluke. Bilen kan 

hentes for vrakpanten. Er noen interessert så kontakt Gunnar Raddum, tlf. 95770067. 

 

Ryktebørsen: Det ryktes at vår eminente reiseleder på Englandsturen, Geir Phillips som i 

et akutt anfall av kaffemangel solgte sin Jaguar E-

Type til Kaffekongen Herman Friele mot noen års 

dekning av alt kaffeforbruk, angrer bittert. Han tok 

turen sporen straks over ”dammen” og hentet hjem 

et rustbrunt skall av en make bil som han nå vil 

legge all sin energi i… om han slipper fri fra 

Bjørgen noen timer selvsagt. 

 

Det er jo forståelig. Man kan jo bli lei av å bare 

drikke svart kaffe og ikke ha noe å henge fingrene i 

utenom kona altså. 

 

Referat fra BVKs Englandstur 06-16.04.06 (Påsken): BVK medlemmene hadde 

en fantastisk påsketur til England og vil rette en stor takk til turkomiteen for det arbeidet de 

har gjort for at vi skulle få en rimelig innholdsrik tur der alle hadde mulighet til å delta uansett 

størrelse på lommebok og innhold. BVK medlem Signe Sætre holdt en utmerket tale under 

avslutningsmiddagen på båten hjem og sekretæren har fått lov til å bruke den som referat fra 

turen beskrevet fra en deltakers betraktning. Det vil senere bli mulighet til å se filmene som 

ble tatt opp på turen. 

 

ENGLANDSTUREN av Signe Sætre: 

 

”Påsketur kan være så mangt og så meget, i år var den av veteranbiler preget. 

Uten tanke for Kvikk-lunsj, appelsin og snø, skiføre, solkrem og gammelt brød 

pakket vi kofferten og dro av gårde i de skinnende, gamle bilene våre. 

 

 

Den første etappen var enkel og grei, 

Fjordline tok oss på riktig vei. 

En nydelig middag den første kvelden – en 

bedre start det fant vi sjelden. 

Vi la inn en skål for Kari-Ann som feiret 

bursdag for n’te gang. 
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Men så ble det bølger – å fy og fy, noen ble sjøsyk og måtte ..(gå og legge seg) 

Med England i sikte ble alt litt bedre, her var vi på sporet av viking forfedre. 

Så kjørte vi, som seg passer på venstre side langs østkysten en liten stripe. 

 

Det første stopp var et smuglerrede, en strand, noen grotter og en pub var der nede. 

Deretter et stopp i Helmsley det ble, der var det en koselig småby å se. 

Litt dill og dall og kartlesertull må man regne med når England er full 

av gamle biler fra Norges land, men vi kom da til York, både kvinne og mann. 

 

 

Der ble det muséer, pub-er og 

shopping, og frokost med 

bacon og tomatbønnetopping. 

Byen er fin, det er sant og visst, 

å kjøre derfra var nesten litt 

trist. 

Men England har mer å by på – 

å ja, 

til Goathland gikk neste etappe 

– så bra 

å få se hvor Oscar og Gina 

serverer 

og hvor Mr. Scripps sin bensin 

leverer. 

 

Å kjøre på heden synes jeg var flott! 

Den etappen endte på Lumley slott 

så stort og flott og veldig stilig, 

med et eget spøkelse kalt Lilly. 

Serveringen var vel så som så, 

maten var god – til slutt fikk vi vin og.. 

 

Rommene var som en gammel legende, 

hvor skal vi begynne – hvor skal vi ende? 

Det var ubeskrivelig – stilig og rart 

og stygt og fantastisk – og vi trengte kart 

for å finne det riktige rom om kvelden 

når det ble tid til å krype under fellen. 

 

På onsdag dro 2 alene på tur 

for å se på Englands vakre natur. 

Vi andre i byen som vanlig endte 

på pub – det var ikke annet å vente. 

Men Kjartan måtte fikse sin lille Singer 

som fikk ekstra luftehull av viftevinger. 

Så ble det middag på slottet servert, 

nå forhåndsinnkjøp av vin ble preferert. 
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Da skjærtorsdag kom med sol og vind, dro vi til Beamish, røde om kinn. 

Og Beamish var vakker og morsom, ja visst, 

personlig synes jeg – en anelse trist,  

langt mellom husene, surt og kaldt, men for 

entusiastene sikkert verdt alt! 

 

 

 

 

Så var det Durrham og hotell Mariott 

en fantastisk katedral og enda et slott, 

en runde på marked – og i hattebutikker 

hvor innehaverne nok seg i hendene gnikker, 

for halvgale nordmenn med penger på bok 

gir omsetning for dem – vi handler i flokk. 

 

Hotellet var fint, med basseng og alt, 

et trivelig sted å bo, kort fortalt. 

Og Richard på sin dag holdt nydelig tale 

for oss damene – det var nesten for gale. 

Men vil lar oss smigre, selvfølgelig, 

med roser i hånd er vi nesten på glid.. 

 

Til slutt var det market i Chester-le-Street 

deretter tur til en bil-snop-butikk. 

Der shoppet nesten hver eneste mann 

poleringsmidler i bøtter og spann. 

For noen en rundtur ekstra det ble, men vi 

fikk da Newcastle fra nordsiden se.. 

 

 

Å dra på tur med BVK er ikke ”bare bare” 

for en som med nød og neppe kan klare                                 

å skille en Opel ut fra en Buick, og som 

sjelden lengter seg nesten sjuk 

etter å kikke på de tekniske vidunder som finnes i biler, på tog og under 

panser og inni hjul og lager – Men – det 

er ikke det at det meg plager. 

 

Nei, det er gøy å være på tur med en 

gjeng så lystig – ingen er sur. 

Det hagler med vitser og små 

kommentarer litt sleivspark og 

godmodig erting, det klarer 

å lage en stemning som er ubeskrivelig, 

det er bare rett og slett veldig trivelig! 
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Om vitsene alltid har høy dignitet tror jeg neppe – men det er noe jeg vet: 

at når gjengen i BVK ”tar ’an ut” trenger ingen på turen å ha noe sut  

for å gå seg bort, man kan sant for dyden finne hverandre kun etter lyden. 

 

En takk til en glimrende turkomité som sørget for alt det vi har fått med 

av Engelsk kultur og severdigheter innenfor de tilmålte kilometer. 

Takk også til alle for samvær så bra- en ferie vi husker – og som gjør oss glad. 

 

Nå reiser vi hjem igjen med gode minner og håper at vi en anledning finner 

til turer sammen, kanskje på stevner med veteranvogn som fellesnevner. 

Det var referatet – ja – that’s all takk for en vellykket tur (og skål!)” 

 

AKTIVITETER FREMOVER: 

MODALSTUR: Søndag 10.09.06 er det klart for den årvisse Modalsturen. BVKere møter 

opp på Bradbenken i Bergen kl.08.30 i tidsriktige klær og tar farvel med båtene som kaster 

loss kl.09.00. Deretter kan de som vil være med bortom Hotell Orion og spise frokost til en 

rimelig penge. De som ikke orker å stå sååå tidlig opp kan henge seg på når vi kjører videre 

fra Bradbenken kl.10.30 med kurs mot Mostraumen for å se veteranbåtene komme opp 

Straumen. Deretter nyter vi dagen i Mo og returen tar vi via Eksingedalen og Dale for å få litt 

variasjon på hjemveien.  

 

Lørdag 16.09.06 Ekebergmarked.  BVK har ikke noe opplegg  

 

 
 

Sekretæren : Ja så er det påan igjen. Håper det jeg skriver fanger interesse og at dere leser 

BVK Rundskrivet. Jeg begynte faktisk å tvile når så mange av klubbens medlemmer ikke fant 

giroen med BVK- Kontingenten som var stiftet inni BVK Rundskrivet for April. Men jeg gir 
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ikke opp av den grunn. Vi har hatt en fantastisk sommer og veteranbilene har fått lufte seg 

nesten daglig i bybildet og rundt om. Vi har deltatt på mange fine arrangement og turer men 

det er ennå mye på gang utover høsten så fortvil ikke dere som nettopp har fått bilen klar.   

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

Formannen har ordet 
 

Velkommen til høst terminen i BVK. Sommeren har jo 

bare vært fantastisk, så alle med gammelbil har vel fått 

virkelig kost seg i sommer, og kanskje særlig de med 

cab’er. Eneste unntaket var vel selvsagt da vi skulle inn 

til Samnanger til Anton Kåre Drønen. I god BVK 

tradisjon så bøttet det ned, men allikevel kom det 25 

biler! Imponerende!! 

Denne gangen tenkte jeg å skrive litt om biler! Det var 

vel en bombe!!?? Nei, alvorlig så dreier det seg litt om 

hvilke biltyper vi ønsker i BVK. Vel, det er jo kort 

fortalt: Alle som er Veteran. Dvs. fra bilenes morgen til 

pr. dato 1976 modeller, ja og vi er vel så pass storsinnet 

at om noen møter med en såkalt ”kommende klassiker” 

så blir de vel heller ikke bortvist. Hvorfor ”maser” jeg så 

om dette? Årsaken er at vi fra tid til annen får enkelte, de 

er ikke mange – men dog, uttalelser som: ”Det er visst bare store amerikanere som er 

interessant i BVK!” Eller: ”Det er jo kun messingbiler som teller i den klubben!” 

For å ta amerikaner myten først: At for eksempel flertallet i styret akkurat nå har ”store 

amerikanere” er kun tilfeldig. Styremedlemmene blir ikke valgt etter hvilke biler de har. 

Uansett så har noen flere biler og da gjerne europeisk. Og så har vi Sissel, vår sekretær som 

har Opel. For resten av medlemmene så er det nok en del amerikansk, men vi har da alltid 

innslag av andre nasjonaliteter også. Vi må vel også huske på at mange av våre medlemmer 

kommer fra amcar miljøet, og det er jo naturlig at man har den type bil man selv vil ha og 

ikke hva andre synes man bør ha! Når det er sagt så må det også sies at mange av de som har 

gått over til BVK fra amcar miljøet har gjort det nettopp pga at de ønsket å se annet enn bare 

amerikansk på klubbsamlinger. Det gjelder i alle fall for meg selv. For meg er det to ting som 

opphøyer BVK i forhold til andre klubber: 1. Det fantastisk gode miljøet. 2. Mangfoldet av 

biler. 

Hva så med ”messingbiler”? For min egen del, så ligger min hovedinteresse for eierskap av 

bil i 50, 60 og litt 70 tall. Men å se de virkelige oldtimerne på veien er jo rene sjeleboten, og 

jeg er så glad for at det er mange av dere som tar vare på disse bilene. Personlig synes jeg at 

det nå er for få av de eldste bilene på våre samlinger. Det er jo hyggelig at 50, 60 og 70 tallere 

er blitt sturerent, men la oss ikke skyve ut de gamle. Jeg oppfordrer derfor de som har biler fra 

før 50 å stille opp søndag 3. september på aktivitetsdagen vår. Men jeg er ikke verre på det 

enn at jeg oppfordrer de nyere enn 50 å møte også. Ja, det er bare slik det er i BVK. Vi vil 

ikke diskriminere noen, så vi er altså tilbake til hva jeg skrev i innledningen: Velkommen til 

biler fra tidenes morgen og frem til dagens veterangrense (+ litt til)!!! 

 

Lars Olav Lofthus 
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