
 

1 

StabbesteinenStabbesteinenStabbesteinen   

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Januar 2014. Nr. 1 

Neste medlemsmøte tirsdag 14.01.2014 

kl.19:00 på BTM:  

Vi har invitert barnebarnet til Jacob Irgens som 

også heter Jacob Irgens til dette møtet. BVK vil i 

samarbeid med han sette opp en minne-plakett over 

Irgensbilen på Veteranstasjonen i Lars Hillesgate. 

De fleste er vel kjent med at det er bildet til venstre 

her som har vært motiv for BVK sin logo. Han vil 

fortelle om Irgensplaketten  og  kanskje vise noen 

bilder. I Nygårdsgaten nr 84 lå Kronen apotek 1923

–65. –  I dette huset drev Jacob Irgens (1862–1922) 

vognfabrikk, og her konstruerte han i 1898 den 

første norskbygde automobil, sammen med sin 

slektning Paul Henning Irgens (1843–1923), som 

hadde skapt verdens første bil på tegnebrettet alle-

rede 1880, 6 år før Gottlieb Daimler, men som ikke 

hadde midler til å utvikle sin oppfinnelse videre. 

Dampomnibussen som herrene Irgens bygde, ble 

vist på Bergensutstillingen 1898.  

Irgens vil bruke ca 30 minutter + eventuelle spørs-

mål fra salen. BVK har invitert både BA og BT 

samt Byantikvaren til foredraget, så kanskje vi får 

mer besøk? 

Resten av kvelden inviterer vi til idédugnad. Vi vil 

gjerne ha litt idédugnad om sosiale tiltak. Vi ser 

behovet for mer sosiale aktiviteter som tirsdags, og 

søndags kjøreturer i sesongen, inn- og utenlandstu-

rer med overnattinger. Skal vi opprette en løpsko-

mite? Og hva gjør vi videre fremover med julebor-

det? For at vi ikke skal holde på til langt på natt :-) 

så avsluttes debatten kl 20:50. 

Husk GRASROT andelen når du tipper: Organisasjonsnummer for BVK: 991 074 023 
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Referat fra forrige medlemsmøte I BVK 

10.12.2013 på BTM: 
    

Denne tirsdagen var det KOZE-møte og det møtte 

ca 40 medlemmer. 

Gunnar Haukeland hadde laget en herlig sjokolade

(NB!! Ikke KAKAO!!!) som fikk ben å gå på. De 

andre styremedlemmene hadde smurt stabler med 

julebrødskiver med bondesmør for her skulle det 

ikke spares på noe. Brunost og hvitost ble skåret 

med omtanke og dandert oppå skivene og bordene 

ble pent  pyntet med juleservietter l ys og fat med 

pepperkaker og clementiner. 

Da formann Kjell Røen ønsket velkommen til ko-

zekveld var  praten allerede i full gang rundt borde-

ne. Jeg måtte flire litt innimellom for dette var mer 

høylydt enn i en kvinneforening. 

Medlemmene storkoste seg. Hva som ble diskutert 

rundt bordene var umulig å få med seg men moro 

hadde de det og noen måtte nesten jages ut for at vi 

skulle få slukke lyset og komme oss hjem i bingen. 

Nok en fin medlemskveld, og årets siste var over! 

 

Sissel M. Romslo 

 

Referat fra BVK-julebordet  på Hurtig-

ruten MS Nordnorge 

Lørdag 07.12.2013 kl.19.00: 

Vi møttes 30 medlemmer på Nøstekaien  på Hur-

tigruten MS Nordnorge der vi hadde leid et konfe-

ranserom for kvelden. Der ble  vi servert aperitiff 

og der hadde vi formannens tale. Hurtigruten kunne 

kanskje gjort lokalet mer koselig med julepynt etc 

for det var lite som minnet om det. Litt kjølig var 

det også men, men... Vi gikk til bords kl 20.30 i 

restauranten og spiste sammen med de andre gjes-

tene og vi fikk forsyne oss fra et lekkert koldtbord 

med de herligste sjømatretter eller den tradisjonelle 

julemenyen og masse gode desserter. Etter maten 

gikk vi tilbake til konferanserommet  men da var 

det bikkjekaldt der så vi ble sittende utenfor i sa-

longen. Praten  gikk og tiden fløy og snart var det 

tid for å gå i land. Vi hadde en fin kveld med deilig 

mat og vi koste oss men jeg savnet mange medlem-

mer denne kvelden.  

 

Sissel M. Romslo 

 

Tema for medlemsmøter /aktiviteter : 
 

Januarmøtet. Irgens -Idedugnad  

Februar møtet.: Trafikksikkerhetssenteret 

Mars møtet: Generalforsamlingen 2014. 

April møtet: Ds Stord 

Dette er planlagt program. Endringer kan komme 

så følg med på BVKs nettside og Rundskrivet 

Innkalling til Generalforsamling i BVK 

tirsdag den 11.03.2014! 

Etter BVK sine retningslinjer må alle 

forslag til Generalforsamlingen være sty-

ret i hende innen 31.12.2013, så fristen er 

altså nå ute. 

Valgkomiteen er i arbeid og har du for-

slag på nye kandidater til styret så meld 

dette inn til valgkomiteen. 

Se oppslag på neste side. 
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NORGESLØPET 2014 
Bergen Veteranvogn Klubb - Programutkast 

 

Dato: 25. – 27. juli 2014 

 

STARTKONTINGENT:  

kr. 400,- pr. kjøretøy. Inkluderer lunsj for 1 person. 

 

Ekstra lunsj: kr. 150,- Ekstra lunsjbilletter som ikke er bestilt ved påmelding må kjøpes før 

start. 

 

Norgesløpet 2014 vil ha forankring i Bergen sentrum med bevoktet parkering av kjøretøy-

ene i Bergens største parkeringshus; «Bygarasjen».  

Overnatting og løpssekretæriat vil være på det helt nye Rica Ørnen Hotel som ligger rett 

ved «Bygarasjen». 

Hotellpriser og mer detaljer vil komme i invitasjonen. 

 

PROGRAMUTKAST: 
Fredag  25. juli: 

Det blir en samlende aktivitet med et kulturhistorisk innslag, samt informasjon om lørda-

gens løp og informasjon om andre aktiviteter i Bergen denne helgen. 

Den største begivenheten som foregår samtidig er det berømte «Tall Ships Races» med 

seilskuter fra hele verden samlet i Bergen havn. Vi legger opp til enten en organisert akti-

vitet eller at deltakerne skal få god tid til en spasertur ned på «Torget» og «Bryggen» for å 

se skipene og det enorme folkelivet som følger med. 

 

Lørdag 26. juli: 

Løpet starter med (antatt) oppstilling av bilene i Solheimsviken like syd for Bergen sen-

trum kl. 09:00. Starten på selve løpet vil begynne kl. 10:00.  

Full løpsbeskrivelse med kart, og startnummer vil bli delt ut i deltakermapper. Løpet blir 

lagt opp som en kulturhistorisk løype gjennom flere av Bergens historiske severdigheter 

av både lokal og internasjonal interesse. Det blir servert lunsj underveis.  

Alt dette blir opplyst i løpsbeskrivelsen. 

 

Løpet vil geografisk foregå innenfor Bergen Kommune  og vi vil etter målgang, parkere i 

«Bygarasjen» igjen. Etter at alle bil-aktiviteter er over, kan man slappe av på hotellet eller 

hvor man nå måtte ønske det for å lade opp til løpsfesten som mest sannsynlig vil være i 

storsalen på Hotel Norge. 

 

Søndag 27. juli: 

Mulig en aktivitet tilknyttet «Tall Ships Races». Ellers egenaktivitet og hjemreise. 

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:  

Marius Jørgensen 

Mob: 91666618 

joma@jbv.no 
 

Atle Kvinge 

Mob: 97598727 

kvinge-a@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Rolf Harald Helgesen 

Mob: 41141023 

rhhelgesen@gmail.com 

Geir Inge Thunestvedt 

Mob: 95266847 
geir.inge.thunestvedt@no.kcadeutag.

com 

Kjell Rød 

Mob: 90554592 

kjellroed@hotmail.com 

Styret i BVK for 

perioden mars 2013—

mars 2014 

Fra valgkomitéen 
 

Valgkomitéen vil være takknemlig for tips om kandidater til styret som erstatning 
for de som ikke ønsker gjenvalg ved kommende generalforsamling. Man kan 
selvsagt også selv melde sin interesse for deltakelse i styret. 
 
Valgkomitéens medlemmer er:  
Arne Lærum - Mob. nr. 90614826 - arnelerum@online.no 
Richard Riim - Mob.nr. 90175022 - richard@riim.no 
Tore Hovland - Mob.nr. 92893277 - torehovl@online.no 
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Sekretæren: 

Vi har lagt juleferien bak oss og 

starter opp frisk og opplagt på et 

nytt år med blanke ark og mange 

muligheter og utfordringer da 

BVK skal arrangere Norgesløpet 2014 . 

Vi inviterer også til idédugnad på første medlems-

møte for å engasjere medlemsmassen til å forme 

året 2014 ut fra det dere mener BVK skal ha på 

agendaen. 

VI ØNSKER  ALLE BVK MEDLEMMER 
MED FAMILIE   ET RIKTIG GODT 
NYTT ÅR 
Adresse: Ytre Bruvik 
5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

Mail; simaro@online.no 

 

Formannen har ordet: 

GODT NYTT ÅR KJÆRE ALLE BVK MEDLEMMER ! 
Da er 2014 ankommet, helt ubeskrevet og blankt 

inntil videre men vi i BVK 

har noen gode planer å kun-

ne bruke deler av 2014 til. 

Norgesløpet 2014 som BVK 

søkte LMK om og fikk til-

delt desember 2012 gjen-

nomføres i tiden 25-27 juli i 

Bergensregionen med oss som arrangører. 

Endelig kan vi informere mer om dette arrange-

mentet da det inntil juletider 2013 var svært usik-

kert på om opprinnelig konsept kunne gjennomfø-

res. Dette grunnet involvering av politiske myndig-

heter og hovedkomiteen i Tall Ships Races hvor 

Norgesløpet var planlagt som en del av. 

Byrådsleder Monica Mæland var positiv mens by-

råkratiet jobbet i mot oss og tiden rant fra oss før 

noen beslutninger kom. 

Styret sammen med den daværende arbeidsgruppen 

tok tak i dette på slutten av 2013 og har fått utarbei-

det et konsept og et arrangement som er praktisk 

gjennomførbart og som gir oss en nærhet også til 

Tall Ships Races som gjennomføres i samme tids-

rommet uten å være en del av det. 

Det er nå nedsatt en Hovedkomite med medlemmer 

fra den gamle arbeidsgruppen samt formann og 

nestformann med et mandat for ansvar og myndig-

het gitt av styret for gjennomføringen. 

BVK har ikke tidligere gjennomført et arrangement 

av denne størrelse og betydning og er derfor helt 

avhengig av hjelp og bistand fra dere alle medlem-

mer på forskjellige oppgaver og tjenester. Der vil 

bli nedsatt forskjellige komiteer til forskjellige for-

mål og jeg oppfordrer dere alle som har anledning 

og lyst å bidra til gjennomføring av dette store ar-

rangementet å melde seg til tjeneste.  

På et slikt arrangement som er definert iht LMK 

vedtekter og FIVA-B reglement så er føringene at 

vi må prioritere deltagelse fra andre LMK klubber i 

Norge samt internasjonal deltagelse. Men som sagt 

så trenger vi så mange som mulig av dere som 

funksjonærer i forbindelse med gjennomføringen. 

Dette vil bli et stort løft for BVK overfor resten av 

landet og vår målsetning er at når deltagerne drar 

igjen fra Bergen etter deltagelse på Norgesløpet at 

de skal sitte igjen med en meget positiv total opple-

velse av arrangementet. 

Vi må få vist frem Vestlandet, Bergen og ikke 

minst BVK fra vår beste side. 

Vær med å bidra med din erfaring og kompetanse 

for Norgesløpet 2014 i regi av BVK !  
Kjell! 

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

Norgesløpet 2014 - ressurser 
BVK har tatt på seg denne store og prestisjefylte oppgaven. Gjennomføringen er satt til 25. - 27. juli. 

Hovedkomiteen er godt i gang med planleggingen, og det er nå viktig å få på banen underkomiteer som 

vil ha delansvar for de forskjellige elementer som skal til for å gjennomføre løpet. 

Vi må derfor oppfordre at mange av våre medlemmer vil være med å jobbe under dette løpet. Vi går 

ikke inn på detaljnivå her, men hovedgruppene kan inndeles slik: Hovedkomite, HMS, Løpsledelse, 

Sekretæriat, Logistikk og Bankett. Under hver av disse gruppene er det mange gjøremål som igjen vil 

kreve ressurser for gjennomføring. 

Derfor: Vil du som ansvarlig medlem være med å bidra i en av komiteene, eller på annen måte under 

løpet, så ta kontakt så fort som mulig med Komiteleder Kjell Røen, på tlf. 48187716 eller email:  

kroeen@online.no. Si gjerne ifra hvis du ønsker spesielt å jobbe i en bestemt komite. 

Hovedkomiteen består i dag av: Kjell Røen, John Gaute Kvinge, Geir Inge Thunestvedt, Carl August 

Harbitz-Rasmussen, Eric Rundhovde og Lars Olav Lofthus. 

mailto:simaro@online.no

