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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Januar — 2013. Nr. 1 

GODT NYTT ÅR : Neste Medlemsmøte 8 januar 2013 

kl.19.00 på Sjøkrigsskolen: 

Sjøkrigsskolen ønsket i forbindelse med besøket 

vårt 8 januar 2013 å få en navneliste fra oss. Derfor 

var det nødvendig med påmelding til dette møtet. 

Fristen for påmelding gikk ut i desember, så har du 

ikke meldt deg på kan du dessverre ikke være med 

på omvisningen. Vi får omvisning på Sjøkrigssko-

len, Sjøkrigsskoleveien 32, Gravdal Laksevåg, med 

Planetariet og Fartøys simulatoren fra kl 19:00 til 

20:30 og fra 20:30 - 21:15 kaffe - wienerbrød og 

intern informasjon. 

Oppmøte i god tid før kl.19:00 på parkeringsplas-

sen ved vakten. Vi går samlet inn med vår kontakt-

person. 

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

Org.nr: 991 074 023 
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Referat fra Koze-medlemsmøtet tirsdag 
11.12.2012  kl.19.00 på BTM: 
55 BVK medlemmer fant veien til BTM denne tirs-

dagskvelden. Formann Kjell Røen startet møtet 

med litt informasjon angående tema på nyårets 

medlemsmøter. De krever navneliste på de som vil 

være med på januarmøtet på Sjøkrigsskolen den 

08.01.2013 og påmeldingsliste ble sendt rundt. 

Norgesløpet 2013 tar Agder Motorhistoriske klubb 

seg av og datoen er 01.06.2013.for de som vil mel-

de seg på der. 

BVK har nå kjøpt inn et nytt parti klubbgensere og 

fleece-jakker samt paraplyer og flere nyttet anled-

ningen og kjøpte inn julepresanger til seg selv. 

 

Georg Salvesen som tidligere jobbet hos Bergenske 

Dampskibsselskap og Nord Cargo hadde tatt vare 

på flere gamle smalfilmer som han fant under opp-

rydding i lokalene til BDS. To av disse viste han 

frem til oss på dette møtet. 

Den ene filmen fra 1953 var fra byggingen av “TS 

LEDA” skip nr 1823 ved verftet SWAN-Hunter & 

Wigham i byen Wallsend ved Newcastle og sjøset-

tingen av denne. Denne var “The Queen of the 

North Sea” og brukte 7 timer England-Norge. Den 

var på 6661 bruttotonn og tok 498 passasjerer. 

Filmen var ved Svekon. 

 

Den andre filmen var en tur med “MY Stella Pola-

ris” fra Bergen -Tromsø og tilbake. Vi fikk se bil-

der fra Åndalsnes-Molde-Tromsø i midnattssol. 

Trondheimstrikken-Nibbeveien-Geiranger-7 søstre 

-Stalheim og mange artige klipp fra båten etc. 

“Stella Polaris” ble sjøsatt i 1927 og var bygg nr 

400 ved det svenske verftet Götaverken i Gøteborg. 

Dette var en dansk produksjon i farger. Filmene var 

gamle originale og selv om kvaliteten varierte var 

dette en helt unik opplevelse. Stor takk til Salvesen 

som ville dele dette med oss. Formann gav han 

BVK krus som takk. 

Deretter rullet bilder som Kjell Trevli og Herman 

Brandt hadde tatt fra forskjellige arrangement og 

turer rundt om over lerretet mens praten gikk livlig 

ved bordene. 

Julebrødskiver, mandariner, pepperkaker, kaffe og 

kakao gikk ned på høykant og alle storkoste seg og 

koblet av i en hektisk førjulstid der man springer 

fra det ene til det andre og prøver å rekke alt. 

 

Referat fra BVKs Julebord 08.12.2012: 
Lørdag 08.12.2012 kl.19.00 var det dekket til jule-

bord på Brygghuset Kalfaret, tidligere Hansa AS. 

Dette var et nytt lokale vi ville prøve etter flere år i 

festlig lag på Kommandantboligen. Vi ble tatt imot 

av julebordskomiteen ved Lars Olav Lofthus, Kjell 

Rød og formann Kjell Røen og geleidet inn i vel-

komstbaren som var en utstilling av to Hansa vete-

ran lastebiler, tidligere hestevognkjøretøy samt 

bryggeutstyr etc. Her fikk vi en prøvesmak på Wal-

demars mikrobryggeri bestående av 4 ølsorter, et 

glass musserende eller en kjørbar. 

Deretter bar det inn i Humlekjelleren der det var 

dekket langbord. Her kunne vi forsyne oss av pin-

nekjøtt, svineribbe eller lutefisk samt en lettere va-

riant av salater. 

Det var sanger ved bordet akkompagnert ved Lars 

Olav Lofthus på gitar og den tradisjonelle 
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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 

«Musevisa» fikk 

som vanlig sin 

egen vri med tyn-

ne pipende kvin-

nestemmer og 

mørke mandige 

mannsstemmer. 

En av herrene 

pep sammen med 

damene og det 

ble mye latter ved 

bordet. Jarle Her-

stad holdt et 

«lite» innlegg om 

Humlekjelleren 

og Hansas histo-

rie og en av da-

mene spurte høflig om man kunne stille spørsmål på «dette seminaret». 

Formann Kjell Røen holdt formannens tale der han tok for seg året 2012 og 

dets begivenheter i 

BVK. Deretter var 

det kaffe og desser-

ter og det var mulig-

het for en svingom 

senere på kvelden. 

Det ble en koselig 

kveld med god prat 

og mange muntre 

historier rundt bor-

det. Snøen lavet ned 

utenfor og noen var 

uheldige og fikk seg 

noen skrubbsår men 

de fleste kom seg 

velberget hjem etter 

nok et fint gjennom-

ført julebord. Stor takk til julebordskomiteen fra gjestene. 

 

Tema for vårens medlemsmøter : 
 

      1)08.01.2013 Sjøkrigsskolen: 

 

      2)12.02.2013 Jæger-Toyotas Hybrid etc. 

 

      3)05.03.2013 Generalforsamling i BVK 

 

      4)09.04.2013 Kjøretur til Fjell Festning 
 

 

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 

Jarle Herstad holder sin tale om Hansa og Hansaparken 

Formann Kjell Røen holder formannens tale. 
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 Fra Motometer – panserfigur: 
Boyce Moto-Meter, patentert i 1912, var et termo-

meter som leste temperaturen på radiatorens damp.  

Det ble skrudd inn i radiatorlokket slik 

at det var lett for føreren å holde   seg 

informert  om motorens kjølevanns  tem-

peratur.  
 

Men forbedret, termostatisk kjøling og  

temperaturmåleren  flyttet til instrument-

panelet, ble det en tom plass igjen på 

toppen av radiatoren. 
Men ornamentene forsvant ikke av den 

grunn. Tvert imot - nå var emblemene og 

figurene statussymboler. Jo større og 

svulstigere, jo bedre...Figurene florerte 

utover til de på 60-tallet ble redusert til 

enklere emblem som ikke var så farlige 

for myke trafikanter. 

 

Bugatti: 
Kongen av Spania hadde ikke råd. Kongen av Al-

bania var ikke fin nok til å bli kunde. Og kongen av 

Romania fikk aldri bilen sin levert. 

Bugatti Type 41 Royale var historiens dyreste bil 

og skulle bringe heder og ære til bilfabrikken Bu-

gatti. Men etter å ha produsert bare seks eksempla-

rer måtte man kaste inn håndkledet. 

Kongebilen Bugatti Royale var en kom-

mersiell fiasko, men mange år senere fikk 

steinrike bilsamlere øynene opp for den 

kjempemessige bilen. Gjennom årene 

som har gått, har de stelt og kjælt for de 

seks gamle Bugattiene, og i dag hører 

Bugattis Type 41 Royale til blant verdens 

mest kostbare og ettertraktede veteranbi-

ler.  
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Norgesløpet 2013 
 

Som tidligere kunngjort skal Agder Motorhistoriske Klubb arrangere Norgesløpet 2013. Selve løpet blir lørdag 1. 

juni 2013 med start fra Travparken rett øst for Kristiansand. Starten går kl. 10.30, og det er ønskelig at flest mulig 

er på plass ved start innen kl. 10.00. Det blir innsjekking fra kl. 08.00, og i tillegg arrangeres innsjekking også 

fredag 31. mai mellom kl. 18.00 og 20.00 på startstedet. 

 

For påmelding benyttes egen påmeldingsblankett som kan lastes ned på denne nettsiden. Det fremgår av teksten 

på påmeldingsblanketten hvor denne skal sendes. Startkontingent er lagt opp etter prinsippet ”pr. person”, med én 

pris for bil og sjåfør og én pris pr. stykk for passasjerer. Barn under 12 år går gratis. Startkontingenten inkluderer 

lunsj under løpet. I påmeldingsblanketten kan det også meldes inn for de som ønsker å delta i festmiddagen lørdag 

kveld. Denne skal finne sted i Travparkens lokaler og kommer til å bli et minne for livet for de som deltar, med 

flott mat og strålende underholdning. 

 

For de som ønsker å overnatte på løpsstedet har vi fått et godt tilbud fra Quality hotell som ligger rett ved siden av 

Travparken. Dobbeltrom inkludert frokostbuffet for kr. 870 pr. natt, enkeltrom kr. 790 pr. natt. Man velger selv 

om man ønsker en eller to netter og markerer dette på påmeldingen. Vi ordner med bestillingen av rom, og delta-

kerne betaler direkte til hotellet ved utsjekkingen. Det finnes også en rekke andre aktuelle overnattingssteder i 

nærheten for de deltakere som ønsker en annen innkvartering enn det vi tilbyr, se egen liste over noen av disse 

nedenfor. I slike tilfeller må deltakerne selv ordne bestilling av plass. 

 

På søndag er det planen at det vil være åpent hus på Uglands velkjente bilsamling for de som vil avlegge et besøk 

her på hjemveien, eventuelt ta turen dit for de lokale deltakerne som heller overnatter hjemme. Vi gjør for øvrig 

oppmerksom på at det blir bevoktet parkeringsplass ved Travparken/Quality hotell om natten fra fredag til søndag. 

 

Alle aktivitetene kan bestilles på påmeldingsskjemaet, som må være Agder Motorhistoriske klubb i hende senest 

1. april 2013. Samtidig innbetales det aktuelle beløp for deltakelse basert på de aktiviteter men ønsker å delta i. 

Alle aktiviteter er priset i skjemaet. Beløpet overføres AMK på konto 9480.11.22714. Mottatte påmeldinger blir 

ikke registrert før pengene er kommet inn på konto. 

 

Snarest mulig etter 1. april vil alle registrerte deltakere få tilsendt bekreftelse på sin deltakelse, inkludert tildelt 

startnummer, til oppgitt e-postadresse eller boligadresse. 

 

Vel møtt! 

 

Alternative overnattingssteder nær startstedet: 
 

Høvåg Gjestehus     Hamresanden Resort 

10 minutters kjøring fra startstedet   10 minutters kjøring fra startstedet 

Telefon 37 27 53 35     Telefon 38 14 42 80 

epost post@hovag-gjestehus.no    epost info@hamresanden.no 

www.hovag-gjestehus.no    www.hamresanden.no 

 

Hamre Familiecamping    Kristiansand Feriesenter 

10 minutters kjøring fra startstedet   15 minutters kjøring fra startstedet 

Telefon 38 05 87 87     Telefon 38 04 19 80 

epost booking@campingplassen.no   epost post@kristiansand.feriesenter.no 

www.campingplassen.no    www.dvergsnestangen.no 

 

For de som ønsker å overnatte i Kristiansand sentrum, kan vi anbefale: 
Yess! Hotell , Tordenskjolds gate 12, 4612 Kristiansand 

Telefon 38 70 15 70, epost kristiansand@yesshotel.no, www.yesshotel.no 

mailto:post@hovag-gjestehus.no
mailto:info@hamresanden.no
http://www.hovag-gjestehus.no
http://www.hamresanden.no
mailto:booking@campingplassen.no
mailto:post@kristiansand.feriesenter.no
http://www.campingplassen.no
http://www.dvergsnestangen.no
mailto:kristiansand@yesshotel.no
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NORGESLØPET 2013 

PÅMELDINGSBLANKETT 
Nedenstående skjema fylles ut og sendes inn senest 1. april 2013. Samtidig innbetales det aktuelle beløp for del-
takelse. Påmeldinger blir ikke registrert før pengene er kommet inn på konto. 
Kort tid etter 1. april vil alle registrerte deltakere få tilsendt bekreftelse på sin deltakelse, inkludert startnummer, 
til oppgitt e-postadresse eller boligadresse. 
Eventuelle overnattinger betales direkte til overnattingsstedet. 
 
OPPLYSNINGER OM DELTAKER: 
 
Navn: ……………………………………………………………..………………… Telefon: …………………….…………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………………………….. E-post: ……………………….…………………………. 
 
Kjøretøy: 
Merke/type: ………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
Årsmodell: ……………………………………………….. Kjennemerke: ………………………………………………………………. 
 
Lørdag 1. juni: 
Løpsarrangementet inkl. lunsj: 
Startkontingent for kjøretøy og sjåfør kr. 350,-     kr. ………………………… 
 
Startkontingent for ……… (antall) passasjerer à kr. 100,-    kr. ………………………… 
 
Startkontingent for ……… (antall) barn under 12 år à kr. 0,-   kr. ………………………… 
 
Festmiddag lørdag kveld for ……… (antall) voksne over 12 år à kr. 550,- kr. ………………………… 
 
Festmiddag lørdag kveld for ……… (antall) barn 7 - 12 år à kr. 150,-  kr. ………………………… 
(Barn på 6 år og yngre går gratis) 
 
Søndag 2. juni: 
Kake og kaffe/brus for ……… (antall) personer à kr. 50,-    kr. ………………………… 
på besøket på Uglands bilsamling 
 
Total sum å betale:         kr. ………………………… 
 
OVERNATTING: 
Jeg/vi ønsker å reservere rom på hotell Quality (betales direkte til hotellet under oppholdet): 

O 2 netter fra fredag 31. mai til søndag 2. juni, ….. enkeltrom/….. dobbeltrom (antall rom angis) 

O 1 natt fra fredag 31. mai til lørdag 1. juni, ….. enkeltrom/….. dobbeltrom (antall rom angis) 

O 1 natt fra lørdag 1. juni til søndag 2. juni, ….. enkeltrom/….. dobbeltrom (antall rom angis) 

 
 
Summen angitt ovenfor innbetales til konto 9480.11.22714 samtidig med at dette skjema sendes inn til AMK, 
Veslefrikkveien 3 D, 4638 Kristiansand, eller til epost berneol@online.no 
 

mailto:berneol@online.no
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Litt mimring: Fra Ekeberg høsten 2006 

De som husker fra forrige Stabbesteinen at Rolf B. 

Moberg hadde sendt noen bilder. Denne gangen 

ser vi bildet av hans fars gamle førerkort og Ope-

len. 
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Innkalling til Generalforsamling I BVK 

på BTM 05.03.2013 : 

Dagsorden: 
Åpning. 

Merknad til innkalling. 

Valg av dirigent. 

Valg av sekretær. 

Årsmelding 2012 

Regnskap 2012 

BVK Kontingent 2013 

Innkomne forslag 

Valg. 
 

Styret har ved flere anledninger minnet på at i følge 

BVKs lover så må forslag fra medlemmene som 

ønskes behandlet på generalforsamlingen være sty-

ret 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. 
 

Sekretæren: Godt Nytt År! 
Da er vi i gang med blanke ark i 

et nytt spennende år som ligger 

foran oss. Vi gleder oss til å ta 

fatt og vi har planlagt mye inter-

essant angående tema på med-

lemsmøter, Fjordsteam 2013 i Bergen og det er 

mye å se frem til. Har dere noen små artikler dere 

vil ha med i bladet er det bare å ta kontakt eller om 

dere har forslag til en kjøretur eller program på et 

medlemsmøte. 

 

Sissel M Romslo 
Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no 

 

Formannen har ordet 
 

GODT NYTT ÅR kjære 

alle BVK medlemmer! 

 

Nå er pinnekjøttet, juleribbe 

med alt tilbehør, lutefisken 

med enda mer tilbehør, julebord i fleng, kalkuner, 

bobler med merke i taket etter korken, både stats-

ministerens og kongens tale vel overstått. 

Omsider er 2013 sesongen ankommet, som Prøysen 

sier ‘med blanke ark og fargestifter tel’ som gjør at 

vi kan fargelegge den akkurat som vi vil. 

Alle de nyttårsforsetter som vi har satt oss fore 

selvfølgelig med våre kjære … 

… kjøretøy altså, kan endelig settes ut i livet. 

 

LMK har sitt nye medlemssystem klar for utrulling 

til klubbene etter at 3 pilotklubber har innført og 

evaluert systemet først, men vi ser meget positivt 

på dette og ønsker det velkomment. 

Dette vil gi oss som klubb en mye bedre admini-

strasjon av dere som medlemmer og en bedre kvali-

tet i forvaltningen og andre muligheter fremover 

både i form av utsendelse av felles epost til de av 

dere som er registrert og etter litt også muligheter 

for en SMS tjeneste. 

Personlig så har jeg mine forsetter klar med Pago-

den og ting som må ordnes og den har til og med 

hatt en meget kort tur ut og inn av garasjen med 

sjekk av frostvæsken for sikkerhets skyld i vinter så 

langt. Men der er fremdeles deler som må bestilles 

hos min tyske leverandør. 

Her i huset ser vi frem til en spennende, variert og 

fin vårsesong hvor vi håper våren kommer fort i år 

(også selvsagt) og hvor vi kan komme oss ut på 

veien raskere enn noe annet. 

 

Vel møtt i 2013, 

hilsen Kjell 

Nye rekvisitter: 

Nye paraplyer som selges for kr.150,- nye kvalitets 

fleece gensere med glidelås til kun kr. 400,- og nye 

kvalitets fleece jakker, lik de tidligere, til kr. 450,- 

alt pr.stk. 

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

Vi gleder oss til en ny vår!!!!! 

mailto:simaro@online.no

