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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Februar — 2013. Nr. 2 

Neste medlemsmøte tirsdag 12.02.2013 

hos JÆGER Minde kl.19.00: Vi møtes på 

parkeringsplassen ved Kanalveien hvor Lexus 

har sin utstilling i god tid før kl.19:00. 

Tore Hovland har invitert klubben på besøk hos 

Jæger Minde hvor vi vil få informasjon  

om blant annet Toyotas Hybrid teknologi. 

Som en av de største Toyota forhandlerne i Norge 

og den største på Vestlandet er Jæger en betydelig 

aktør i bilbransjen.  

Jæger Automobil har forhandlet Toyota siden bil-

merket ble introdusert i Norge i 1964. I 2007 ble de 

også autorisert Lexus forhandler. 

Jæger har tre avdelinger: på Minde, i Åsane og på 

Voss. Toyota Norheimsund og Toyota Sotra er av-

delinger som dekker distriktene i Hordaland. Opp-

rinnelsen til bedriften Toyota er virksomheten i sel-

skapet Toyoda Automatic Loom, et familieselskap 

som produserte automatiske vevstoler. En egen bil-

avdeling ble startet i september 1933, og den første 

motoren, kalt Type A, ble laget i 1934. Denne ble 

brukt i den første personbilen, A1, som kom i mai 

1935, og i den første lastebilen, G1, som fulgte i 

august samme år. Selskapet fulgte opp med ytterli-

gere en personbil i 1936, kalt AA. 

Det finnes jo både nyere og eldre Toyotaer blant 

våre klubbmedlemmer så dette blir sikkert et inter-

essant og spennende besøk som vi ser frem til. 
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Referat fra medlemsmøte 8 januar 2013 

på Sjøkrigsskolen: 
Det ble en sur regnfull tirsdagskveld men kadettene 

sto parat til å ta imot oss og vise oss vei inn på Sjø-

krigsskolen. 

Vi måtte behørig 

innsjekkes på navn 

i vakten først. Der-

etter bar det inn i 

Planetariet. Orlogs-

kaptein Henning 

Sulen hadde en fan-

tastisk orientering i  

Planetariet om 

stjernehimmelen og 

gresk mytologi. Det 

var en artig stund. 

Så fikk vi omvis-

ning på resten av 

Sjøkrigskolen og 

Fartøys simulato-

rer. 

Vi ble tatt meget godt hånd om av Orlogskaptein 

Cato Rasmussen (BVK medlem) som fortalte oss 

om  navigasjonssimulatorene med demonstrasjon. 

I tillegg var tidligere Sjøkrigsskole sjef Komman-

dør II Ole Troye med i planleggingen. 

Undertegnede fikk prøve seg bak spakene på vei ut 

byfjorden og kadetten la inn tåke, tordenvær og 

høye bølger innimellom tett trafikk av kryssende 

farkoster. 

(Formann Kjell Røen ble faktisk sjøsyk på flat 

mark inne i et av simulatorrommene. !!!) 

Det var kanongøy og de som fikk prøve seg bak 

spakene gikk innbitt inn for oppgaven.  

 

Vi avsluttet kvelden i offisersmessen “Oldfruen” 

med kaffe og wienerbrød. 

 

Tema for vårens medlemsmøter : 
 

 1)12.02.2013 Jæger-Toyotas Hybrid etc. 

 

 2)05.03.2013 Generalforsamling I BVK 

 

 3)09.04.2013 Kjøretur til Fjell Festning 

 

Minner også om: 

27.04.2013 Ulvenmarkedet (Os Skysslag) 

 

Vestlandstreffet 2013 i regi av Haugaland veteran-

vogn Klubb arrangeres 22-23 juni 2013. 

Løpet starter i Etne og slutter i Skånevik. Løypa er 

ca. 5-6 mil, ligger på arrangementslisten til LMK. 

Mer har vi ikke om det pr. dato. 

Sekretæren har tatt roret. 

Her er vi på broen i den store simulatoren 

Britt Nilssen tok roret her. 

Orlogskaptein Cato Rasmussen har nettopp mottatt vimpel 

og krus fra formann Kjell Røen. 
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BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB: 

Aage Angeltvedt, Heiane 81, 5132 Nyborg, tlf. 93 02 79 81 

Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16 

Styret i BVK for pe-

rioden mars 2012—

mars 2013 

Redaktør/skribent: Sissel M. Romslo 

Layout for BVK: Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

Orientering fra kasserer 
 

Yes we can!!!!!!! 
 

Som dere vil se av regnskapet i neste nummer av Stabbesteinen, har vi øket til-

skuddet fra GRASROTANDELEN med ca. kr. 10.000,- siste året, noe som igjen 

viser at det nytter å være aktiv på dette området. Jeg vil innstendig oppfordre dere 

alle til fortsatt å verve nye støttespillere, som f.eks. familie, venner, kolleger osv. 

Når man leverer Lotto eller tippekupong, så er det bare å si at man vil støtte Ber-

gen Veteranvogn Klubb. Du skal ikke trenge organisasjonsnummer, men det er nå 

991 074 023. Kasserer har også klubbens «visittkort» hvor alt står oppført. Bare 

spør etter det. 

Dere har sikkert nå registrert at kontingenten for 2013 er sendt ut, og at den frem-

deles er uendret pålydende kr. 350,- for hovedmedlemmer og kr. 100,- for familie-

medlemmer. Vær oppmerksom på at betalingsfristen er 28.02.2013 og at konting-

ent skal være betalt for å ha stemmerett på årets Generalforsamling. 

En av årsakene til at vi fortsatt kan holde lav uendret kontingent er at vi i tillegg til 

økte grasrotmidler det siste året også har spart betydelige midler på trykking og 

porto av «Stabbesteinen», da vi nå sender denne kun på email til ca. halvparten av 

medlemmene. Her er det muligheter for ytterlige innsparinger, men da trenger vi 

flere e-post adresser. Har du epost adresse men ikke motter noe fra BVK på email 

kan du sende din epost adresse til Lars Olav Lofthus på hans email adresse:  

laoll@online.no 

Hilsen Gunnar  

 

Orienteringsmøte med Biltilsynet i Bergen 
Da er det klart for at Biltilsynet i Bergen stiller på andre del av klubbens årsmøte. De øns-

ker å stille med 2 mann, Knut Ekkeren og Lars H. Drange, for dermed å kunne svare på de 

fleste spørsmål som medlemmene måtte ha. De vil spesielt orientere om det å importere 

kjøretøy fra utlandet, USA, EU, EØS, Også det å hente/kjøre bil hjem selv, og hva som er 

viktig i.h.h.t. papirer og dokumentasjon for å få en enklere behandling i Norge. 

I tillegg til de forskriftene som gjelder for vårt interesseområde, er det kommet noen nye 

forskrifter. Dette vil også bli belyst på møtet. Der vil bli mulighet for å stille spørsmål, men 

spørsmål av privat karakter må hver enkelt avtale i eget møte. Også spørsmål vedr. ” Pan-

serfigur” kan / bør stilles. 

Dette innslaget på årsmøtet starter ca. kl.20.00 og vil vare 1-1,5 time. (etter de vanlige års-

møtesakene). 

 

Tur med Barneklinikken 5. mai 2013 
Søndag 5. mai skal vi i BVK igjen på tur med Barneklinikken. Vi har fått låne Statsraad 

Lehmkuhl til nok et sjørøvertokt. Vi skal møte på barneklinikken kl. 10:30 og båten går ut 

ca. 11:15 og er inne igjen senest kl. 13:00. Vi får samme parkeringssted som sist. De som 

kan kjøre med veteranbil tar kontakt med Kjell Røen senest 30 april. 

Trygg Forsikring støtter oss også denne gang med kr 5.000,- til diesel til skipet og de andre 

sponsorene som støttet oss forrige gang er også positive. 

Per Fiksdal 

Formann:  

Kjell Røen 

Mob: 48187716 

kroeen@online.no 

 

Nestformann:  

John Gaute Kvinge 

Mob: 92620940 

jgkvinge@broadpark.no 

 

Kasserer:  

Gunnar Haukeland 

Mob: 95997242 
gu-hauke@online.no 
 

Sekretær:  

Sissel M. Romslo 

Mob: 99101262 

simaro@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Mads Erbe Thomassen 

Mob: 95827310 

madserbe@online.no 
 

Ove Hovland 

Mob: 93812262 

ovhov@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 45440676 

joma@jbv.no 

Atle Kvinge 

Mob: 97598727 

kvinge-a@online.no 

Kjell Rød 

Mob: 90554592 

kjellroed@hotmail.com 

De som har forslag til nytt styre i BVK kontakter Valgkomiteen ved: 

Arne Lærum: tlf.: 906 14 826 - Mail: arnelerum@online.no 

Geir Phillips: tlf.: 55 34 55 06 - Mail: gph@broadpark.no 

Richard Riim: tlf.: 901 75 022 - Mail: richard@riim.no 

mailto:laoll@online.no
mailto:arnelerum@online.no
mailto:gph@broadpark.no
mailto:richard@riim.no
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Sekretæren:  

Etter en bitende kald men 

strålende fin januarmåned er 

det nesten slik at vi lengter 

etter det gode milde men 

regnfulle Vestlandsværet. Vi 

har sprengfyrt med varmepumper, elektriske ovner 

og fyrt i ovnen så pipene har holdt på å sprekke. 

Garasjene har vert kalde og ufyselige om man ikke 

er så heldig å ha varme der også. Vi har fått gode 

tilbakemeldinger på de medlemsmøtene vi har lagt 

opp til og “Lygarmøtene” har vært et godt samling-

sted i de kalde vintermånedene. Det er alltid en fin 

gjeng der og god stemning. 

 

Sissel M Romslo 

Adresse: Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no 

 

Formannen har ordet 
 

Kjære alle BVK’ere! 

Da ble det julaften igjen for 

meg i januar i år gitt! Bestil-

te deler fra Tyskland kom 

pent innpakket i en litt stor kartong, avgifter betalt 

på posten og hjem bar det. 

Men der var en pakning for lite og med en kjapp 

epost til leverandøren løste dette seg raskt, og den 

manglende pakning var meg i hende etter 3 dager. 

Et øyeblikk sent i januar trodde jeg faktisk at våren 

kunne være på vei med tid i garasjen men neida, 

den gang ei.  

Jeg har nemlig en kald garasje hvor inne temperatur 

er stor sett lik utetemperatur, men tørr og fin er den. 

Klubben er så heldig å ha medlemmer som inviterer 

oss både på medlemsmøter, som nå i februar, og 

lygarmøter, noe vi setter stor pris på. 

Nå har det vært en bevist satsning siste halve året å 

invitere oss selv til bedrifter og organisasjoner i 

forbindelse med medlemsmøtene som kunne være 

både interessante og spennende for ethvert lite barn 

i oss. 

Dette for å få skape en positiv ramme rundt den 

felles interesse vi har med nye impulser og inn-

trykk, noe jeg håper dere som medlemmer setter 

pris på. 

Årets første kjøretur er aprilmøtet til Fjell festning 

hvor jeg håper så absolutt at veiene er tørre og fine 

med noen gode plussgrader i luften. 

Husk å melde om dere er interessert i å delta til for-

mannen innen 31 mars ‘13 da museet vil vite på 

forhånd hvor mange som kommer. 

Generalforsamlingen er som annonsert 5 mars i år 

og møt opp og bruk den konstruktiv til å være med 

å påvirke retningen klubben tar fremover. 

Det er klubbens høyeste organ så jeg håper dere 

medlemmer møter mannsterk opp, så kanskje ka-

feen blir for liten ? 

mvh Kjell 

Innkalling til Generalforsamling i  

BVK på BTM 05.03.2013  kl 19.00: 
 

Dagsorden: 

1. Åpning. 

2. Merknad til innkalling. 

3. Valg av dirigent. 

4. Valg av sekretær. 

5. Årsmelding 2012 

6. Regnskap 2012 

7. BVK Kontingent 2013 

8. Innkomne forslag 

9. Valg. 

 

Styret har ved flere anledninger minnet på at i 

følge BVKs lover så må forslag fra medlemmene 

som ønskes behandlet på generalforsamlingen 

være styret i hende senest 31.12.2012 skriftlig.  

Det samme gjelder også dersom det er forslag til 

endring av lovene fra medlemmene, skriftlig til 

styret innen 31.12.12.v/Formann 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 

Godt nyttår ønskes medlemmene i 

Bergen Veteranvogn Klubb. 

Vennlig hilsen 

Geir Gudmundsen 

Politimester i Hordaland 

Medlemsmøtet tirsdag 9. april (NB!) 
Ja, en historisk dato å reise på omvisning til en 

gammel tyskerfestning. 

VIKTIG: Her trenger vi påmelding da Fjell 

Festning må vite hvor mange vi blir. 

Påmelding til Formann Kjell Røen på 

tlf. : 48187716 

Eller email: kroeen@online.no 

MÅ gjøres innen 31.03.2013. 

mailto:simaro@online.no

