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Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Juni 2014. Nr. 6 

Neste medlemsmøte tirsdag 10.06.2013 

kl.19:00: Grillparty hos Kari Ann og 

Herman Brandt.  
Adresse: Troldhaugveien 59C 

Vi følger tradisjonene og Brandts inviterer oss også 

i år til grilling på terrassen. Alle fyller opp en kurv 

med det de vil spise og drikke denne kvelden. 

Herman har grillen klar med god grillvarme og vi 

benker oss sammen og koser oss. Vi skal legge 

minst mulig arbeid på vertskapet så hver og en må 

forsøke å klare seg selv. Er vi heldige så fyrer nok 

Herman opp kanonen til stor begeistring for oss 

BVK’ere (og mindre for naboene….)  

Vi tar selvsagt forbehold om været. Bøtter det ned 

så blir dette  avlyst, men i følge Yr så skal det fort-

satt være sommer den 10. juni. 

 

Forrige medlemsmøte 13. mai: Tur til 

Øygarden med besøk om bord på MS 

Vestgar. 
Det møtte ikke mindre enn 38 kjøretøy, de fleste 

veterane, og til sammen over 80 personer denne 

flotte, men litt kalde kvelden. Vi møttes først på 

rasteplassen rett vest og nord for Kolltveittunnelen. 

Det ble rimelig fullt der, men det avslørte også at 

det er litt manglende logistikk tenking i klubben. 

Da jeg kom ca 3 min på halv syv, så var det ikke 

mulig å komme inn på plassen. Heldigvis var det 

litt plass helt fremme. Men da man gikk inn på 

plassen så var det jo plass til mange biler innom! 

Her må det skjerping til ved fremtidige arrange-

menter. De første på plass må sørge for at  parke-

ringsplassen utnyttes skikkelig. 

Litt over halv syv la vi i vei nordover mot Solsvik. 

Som sagt, været var flott, men litt kaldt i åpen bil, 
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men det var allikevel en flott tur utover. 

Vel på plass så klarte vi litt bedre logistikk på par-

keringen på kaien og veien, så vi fikk plass til alle. 

Vi ble ønsket om bord av foreningen som ”driver” 

MS Øygard, og vi ble samlet alle i salongen på 

andre dekk. Her duftet det deilig vafler og kaffe 

som vi knapt kunne vente på å sette tennene i! 

Men først fikk vi litt informasjon om båten fra Ei-

nar Geitanger, og deretter kunne de som ville bli 

med på guidet tur til motorrommet. For mer info 

om båten, se websidene: www.vestgar.no 

Vi fikk også noen ord fra vår formann John Gaute 

Kvinge der han spesielt etterlyste en person som 

kan ta seg av effekter og andre eiendeler vi har. 

Han takket også for at vi fikk komme på omvis-

ning. 

Etter dette ble det stort sett prat mellom folk og 

selvsagt nevnte vafler og kaffe. 

I 21 tiden begynte folk og bryte opp og kjøre hjem-

over. For egen del ble det taket på da det var for 

kjølig… allikevel ble jeg forkjølet noen dager sene-

re…… 

Referent: Lars Olav Lofthus 

 

Tur med Barneklinikken 11 mai 2014 
Tekst og foto: Per Fiksdal.  

Søndag 11. mai var vi i BVK igjen på VilVite med 

barn, foreldre og søsken fra Barneklinikken. 

De var veldig glade for at vi kjørte til VilVite og de 

likte seg veldig godt i de ca to timene de var der. 

Da jeg ringte til direktør Svein Anders Dahl og 

spurte om vi i BVK kunne komme til VilVite med 

barn fra Barneklinikken i mai så fikk jeg et stort 

«JA» med det samme. Han husket også godt at vi 

var der også i mai i 2010.  

Ledelsen i Barneklinikken er veldig begeistret over 

at vi i BVK har årlige turer med barna, og både for-

eldre og barn er veldig glad i å få kjøre med vete-

ranbilene. 

BVK takker Direktør Svein Anders Dahl for at vi 

fikk komme og vi takker alle sjåførene fra BVK 

som stilte opp på dette positive arrangementet den-

ne dagen.  

Per Fiksdal. 

Fergetur til Møgster 2. pinsedag 
2. Pinsedag er det Fjordabåtutflukt til Møgster i Austevoll med 

D/S "Stord 1", M/S "Granvin", M/S "Midthordland" og M/F 

"Skånevik". 

Kjøretøyer eldre enn 1967 med sjåfør får følge gratis med M/F 

"SKånevik". For passasjerer koster det kr. 350.- t/r / kr. 100.- for 

barn og unge mellom 4 - 20. Oppmøte på fergekaien Munke-

bryggen kl. 09.00 - påmelding til Mob. 90898303. 

Salg av mat og drikke. 
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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 

Vårmønstring i Bergen 29. mai 2014 
Tradisjonen tro, så ble vårmønstringen arrangert på Kristi Himmelfarts dag, men i år var 

denne dagen i slutten av mai, i Festpilltid, og da er det nesten alltid godt vær i Bergen. Så 

også i år! Det må vel nesten være rekord mht været. Så varmt og godt har vi vel nesten 

aldri opplevd før. Nesten helt vindstille og knallblå himmel. Dette måtte jo bli en festdag 

og det ble det. Tall vi har hørt er ca 1100 biler og over 10000 besøkende. Og vi kunne 

konstatere at BVK’erne møtte mannsterke, eller, bilsterke opp. I skrivende stund har ikke 

jeg tallet, men det måtte nå være over 100 BVK kjøretøy der. 

Vaktene gikk stort sett greit. Det eneste vi nå merker er at det blir mer og mer press på det 

å betale med kort. Nå hadde vi kortleser ved en inngang, men mobilnettet kranglet litt og 

løsningen var litt ustabil. Men vi fikk noen betalende inn på denne måten. Det spørs vel om 

ikke MKiB burde brukt litt av overskuddet i år til å kjøpe inn, eller inngå en leieavtale med 

skikkelige kortterminaler til neste år? 

Det vil komme bilder på websiden om litt. Jeg venter på bilder fra vår fotograf Mads Tho-

massen. Det er så mange at jeg må få det på minnebrikke. I mellomtiden så får dere noen 

smakebiter som jeg har fått fra Per Fiksdal. 

Redaktør/Layout for BVK: Lars Olav 

Lofthus 

Print: Allkopi Nordnes 

Styret i BVK 

mars 2014—mars 2015 

Formann:  

John Gaute Kvinge 

Mob: 92620940 

jgkvinge@broadpark.no 

 

Nestformann:  

Cato Rasmussen 

Mob: 92515610 

cato.rasmussen@sksk.mil.no 

 

Kasserer:  

Gunnar Haukeland 

Mob: 95997242 

gu-hauke@online.no 

 

Sekretær:  

Arild M. Nilssen 

Mob: 91184322 

anils-mo@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 91666618 

joma@jbv.no 
 

Geir Inge Thunestvedt 

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

com 

 

Varamedlemmer:  

Rolf Jersin 

Mob: 95213835 

rjersin@online.no 

Terje Mjelde 

Mob: 95702595 

temjelde@online.no 

Tore Larsen 

Mob: 97088215 

eltorro@broadpark.no 

 

Nasjonal Motordag 2014. Dagen treffer i år på fredagen rett før Vossa Rudl’n og 

en del reiser nok til Voss allerede denne dagen. Vi har bestemt oss for å møte på BTM fra 

kl 17, og ha det som base for evnt. cruisingturer gjennom byn. Festplassen var ikke aktuell 

i år. Vi møtes, prater, kjører litt og koser oss. 
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 Fra sekretæren: 
Mai, juni og til dels juli er 

meget travle dager for vete-

ranbilentusiastene. Mange 

organisasjoner / forretnings-

drivende ønsker å promotere 

fine eldre kjøretøyer i sin 

streben etter å trekke kun-

der. Også mange bilklubber 

inviterer til løp og samling-

er. I år er det ”Vossarudl`n” som går av stabelen 6. til 8. 

juni. I den anledning blir det en felles avreise fredag 6. 

juni kl. 11.00 fra Shell Nesttun. 

For dere som vil kjøre lørdag morgen, blir det felles av-

reise fra Trengereid lørdag morgen kl. 08.00. 

 

Damsgårdsdagen 2014 arrangeres med familiedag søn-

dag 15. juni. For fjerde året på rad ønskes BVK-

medlemmer velkommen til å stille ut sine klenodier 

utenfor Laksevåg kirke mellom kl. 10.30 – 16.00. Av 

aktiviteter denne dagen kan nevnes: Markeder av for-

skjellig art, guidet tur i nærmiljøet med veteranbuss, 

kassabilløp mm. Det ville være fint om du har anledning 

å stille  på denne dagen. Gi da en tilbakemelding til un-

dertegnede på  e-post: anils-mo@online.no eller på tele-

fon 911 84 322 innen 1. juni. 

BVK er ansvarlig for vakthold på Bergen Tekniske Mu-

seum 29. juni mellom kl. 12.00 – 16.00. Her ser styret 

frem til at flest mulig av medlemmene stiller med sine 

kjøretøyer. 

For tredje året vil det også bli arrangert et sykkel løp for 

mopeder og motorsykler av ”voksen”  årgang.  La oss 

trå til i år og vise at det ikke bare er eldre fire-hjulinger i 

denne klubben. 

Standen til BVK på Bergen Tekniske museum skal i år 

skiftes ut med tre kjøretøyer. 

Dersom du er interessert i en plass, sendes en e-post til 

undertegnede innen 15. juni hvorpå styret vil trekke ut 3 

kjøretøyer for plassering på standen i foreløpig ett år. 

 

Og så mine venner; medlemmene har nærmest satt som 

krav at ”lygarmøtene” om tirsdagen skal være åpne, 

også om sommeren. Nå er det nå en gang slik at også 

styremedlemmene som til vanlig er vakter disse kvelde-

ne også har ferie – så også i år. 

Derfor henstilles til medlemmene å melde sin interesse 

for å kunne ta en vakt en tirsdag i ferien , f.o.m.  24/6 – 

t.o.m.  12/8., totalt 8 uker = 8 personer av 400 medlem-

mer. Tilbakemelding gis til undertegnede pr. e-post.  

Til slutt – nyt de fine sommerdagene til cruising  rundt i 

Bergens gater. 

 

Hilsen Arild M. Nilssen 

Sekretær 

 

 

Formannen har ordet 
…og det flotte været bare fortset-

ter…og fortsetter!  Dette må jo være 

et eventyr for oss veteranbilentusias-

ter – og kanskje spesielt for de av 

oss som kjører åpen bil. Sjelden har 

vi vel fått anledning til å nyte sol, 

varme og vind i håret i slikt omfang 

– dette kan vi godt bli vant med! 

På siste lygarmøte hadde vi general-

prøve på ruten som skal kjøres under Norgesløpet. Ca 30 biler 

hadde møtt opp og vi fikk en grei gjennomkjøring og ikke 

minst en flott kjøretur i finværet. All honnør til de som har 

stått for trasevalg – dette blir garantert en flott kjøreopplevel-

se for de tilreisende. Så får vi bare håpe på like flott vær på 

løpsdagen…..  

Årets Vårmønstring ble en gedigen opptur i fra fjorårets 

regntunge arrangement. Strålende sol og rekordoppmøte både 

av biler og publikum. BVK stilte sterkt med over 100 biler – 

tusen takk til alle sammen, både de som stilte med biler men 

kanskje spesielt til de som sørget for at BVK-standen igjen 

ble et fint samlingspunkt for oss BVK’ere! 

Mange hadde også tatt utfordringen og stilte med både 2 og 

flere biler. Som tidligere lovet skal disse få refundert billett-

prisen for bil nr 2 og oppover. Det er bare å henvende seg til 

kassereren så blir billettprisen refundert!  

Med bakgrunn i den rekordstore deltagelsen og det store pub-

likumsfremmøtet må vi kunne anta at det også ligger an til et 

økonomisk vellykket arrangement for både BVK og de øvrige 

MKiB-klubbene. 

Nye aktiviteter står også for døren. Førstkommende fredag 

(6.juni) er det Nasjonal Motordag. Selv om det er innledning-

en til pinsehelgen og VossaRudl’n også arrangeres denne 

helgen, så håper jeg på godt oppmøte på BTM. Vi møtes der 

før videre aktivitet. Oppmøte fra kl 17. 

Mange BVK’ere skal delta på VossaRudl’n nå i pinsehelgen. 

Det er lovende værmelding og vossingene kan jo dette med å 

arrangere billøp. Vi gleder oss til en flott pinsehelg sammen 

med mange gode veteranbilvenner! 

Tirsdag 10.juni inviterer igjen Kari Ann og Herman til grill-

fest. Vi får håpe at godværet varer ved og at det igjen kan bli 

en flott sommeravslutning med god mat og godt drikke i fest-

lig lag. Og – for ikke å glemme den tradisjonelle avslutnings-

salutten!   

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer og så sees vi vel 

underveis både på juni-arrangementene og ikke minst i for-

bindelse med Norgesløpet. 

John Gaute Kvinge 

Formann 

Jubilant 
Styret må erkjenne at man dessverre ikke 

klarte å fange opp at vår kjære sekretær 

gjennom en halv mannsalder fylte 60 år 

tidligere i vår. Det er bare å beklage Sis-

sel! Etter å ha kjørt rundt med en opp-

merksomhet i bagasjerommet i en tid uten å lykkes i å treffes, 

ble det endelig gjensyn med henne på Vårmønstringen. Ga-

ven ble behørig overlevert og forhåpentligvis satt pris på om 

enn den kom noe sent. Den får nytes ved en passende anled-

ning  

Gratulerer med overstått Sissel! 

Hilsen styret  
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