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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. Mars — 2013. Nr. 3 

Generalforsamling i BVK/Neste med-

lemsmøte: Tirsdag 05.03.2013 kl.19.00 er 

det Generalforsamling og medlemsmøte 

på BTM.  
 

Dagsorden: 
1. Åpning. 

2. Merknad til innkalling. 

3. Valg av dirigent og tellekorps 

4. Valg av sekretær. 

5. Årsmelding 2012 

6. Regnskap 2012 

7. BVK Kontingent 2013 

8. Innkomne forslag 

9. Valg 

Valgkomiteen har jobbet godt og satt sammen for-

slag til nytt styre så ingen trenger å grue seg for å 

komme på møtet. 

Vi oppfordrer alle til å være på plass i god tid slik 

at vi får avviklet Generalforsamlingen og starte 

medlemsmøtet. 

 

Tema for medlemsmøtet: Orienteringsmøte med 

Biltilsynet i Bergen. 

Dette vil starte etter de vanlige årsmøtesakene og 

vil vare 1-1,5 time. 

Biltilsynet vil spesielt orientere om det å importere 

kjøretøy fra utlandet, USA, EU, EØS, også det å 

hente/kjøre bil hjem selv. 

Mange har nok "surfet" rundt på nettet blant 1000-

vis av klassiske lekkerbiskener som utløser diverse 

rykninger i vårt "kjøpsgen". Problemet de fleste har 

når det gjelder import av veteranbil, er redselen for 

å kjøpe katta i sekken og ikke minst at alt virker 

komplisert og uoversiktlig.  

Biltilsynet stiller med 2 mann denne kvelden; 

Knut Ekkeren og Lars H. Drange, for dermed å 

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

Org.nr: 991 074 023 

Husk at når du kjøper bil i utlandet så tilkommer det både 

frakt, engangsavgift (liten for veteran) og MVA på hele 

kalaset. 
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kunne svare på de fleste spørsmål som medlemme-

ne måtte ha og hva som er viktig i.h.h.t. papirer og 

dokumentasjon for å få en enklere saksgang når 

bilen er vel hjemme i Norge. 

I tillegg til de forskriftene som gjelder for vårt inte-

resseområde, er det kommet noen nye forskrifter. 

Dette vil også bli belyst på møtet.  

Der vil bli mulighet for å stille generelle spørsmål, 

men spørsmål av privat karakter må hver enkelt 

avtale i eget møte. 

Også spørsmål vedr. ” Panserfigur” kan / bør stil-

les. Vi ser frem til et interessant medlemsmøte  

med et tema de fleste vil ha nytte av å lære mer om. 

 

Referat fra medlemsmøtet tirsdag 

12.02.2013:.Tore Hovland hadde invitert klubben 

på besøk hos Jæger Automobil Minde med tema 

om blant annet Toyotas Hybrid teknologi. 

56 medlemmer møttes på parkeringsplassen ved 

Kanalveien hvor Lexus har sin utstilling i god tid 

før kl.19:00. 

Formann Kjell Røen åpnet med orienteringer ang 

aktiviteter utover våren. (Se eget oppsett annet sted 

i bladet). 

Det ble sendt rundt liste for påmelding til turen til 

Fjell Festning tirsdag 09.04.2013 pga at de ønsker 

ca antall på hvor mange som kommer. 

Søndag 05 mai trenges mange biler til kjøring tur/ 

retur Barneklinikken-Statsraad Lehmkuhl. 

Vestlandstreffet blir i år 22.06.2013 og vil gå fra 

Etne til Skånevik. Se påmeldingskjema annet sted i 

bladet. 

Vi ble godt tatt imot av Geir Vikebø, Jon Tangen 

og Kjetil Halvorsen. 

Vikebø gav oss en liten orientering. 

Som en av de største Toyota forhandlerne i Norge 

og den største på Vestlandet er Jæger en betydelig 

aktør i bilbransjen.  

Jæger har forhandlet Toyota siden bilmerket ble 

introdusert i Norge i 1964. I 2007 ble de også auto-

risert Lexus forhandler. 

Interiør og utforming av salgslokalene er identisk i 

alle avdelingene/butikkene. Det er også kommet ny 

forhand-

ler i 

Hauge-

sund. De 

har 115 

ansatte 

og selger 

2500-

3000 

biler pr 

år. Årlig 

kundebe-

søk er ca 36000.  

Mottoet er: KUNDEN I FOKUS. 

Vi ble vist inn i kunde/presentasjonsrommet der de 

viste Lexus modellene, orienterte om Hybridtekno-

logien og vi fikk se en filmsnutt om den dyreste 

bilen under en fartstest på bane. Lexus er luksus-

merket til Toyota. Den fås i prisklasse fra 320.000,-  

til  ca 4-5 millioner Den dyreste er Lexus 

LFA ,laget i 500 eks. og det er solgt én slik bil i 

Norge pr dato. 

Deretter var det bespisning inne i salgslokalet der 

det var dekket langbord til 40 mann og resten fikk 

plass i sofagruppene rundt om. Her ble det ekstra 

god bevertning med påsmurte rundstykker, kaffe og 

brus og alle fikk hvert sitt tubeskjerf med Lexus 

logo på. Formann Kjell Røen takket for kjempeser-

vice og godt opplegg og overrakte  en BVK vimpel 

og 6 BVK krus til representantene for Jæger som 

tok så godt imot BVK medlemmene denne kvel-

den. God stemning og høyt lydnivå tydet på god 

trivsel blant medlemmene som fikk nok en fin tirs-

dagskveld. 

Foto: Richard Riim 
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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 

Styrets årsberetning for Bergen Veteranvogn Klubb 2012 
 

Styret valgt på generalforsamlingen 13 mars 2012 har bestått av: 

 

Formann   Kjell Røen 

Nestformann  John Gaute Kvinge 

Kasserer   Gunnar Haukeland 

Sekretær   Sissel Romslo 

Styremedlem  Ove Hovland 

Styremedlem  Mads Erbe Thommassen 

Varamedlem  Kjell Rød 

Varamedlem  Atle Kvinge 

Varamedlem  Marius Jørgensen 

 

Det har vært avholdt 11 styremøter i 2012.  

Årsregnskapet er gjort opp med overskudd og egenkapitalen styrkes ytterli-

gere med kr. 25.850.-  i forhold til 2011. 

 

Ved årsskiftet hadde klubben 397 betalende medlemmer inklusiv 11 fami-

liemedlemmer. I tillegg har klubben  2 æresmedlemmer. Gjennom året har 

der vært 29 ny innmeldinger i klubben, mens like mange har meldt seg ut. 

 

 

Klubben har i 2012 arrangert eller deltatt på følgende aktiviteter: 

10 januar var medlemsmøtet lagt til Auto 23 og Sylinderservice. Calle av-

sluttet med  filmfremvisning (del1) fra USA tur. Det var ca 70 fremmøt-

te medlemmer. 

14 februar var medlemsmøtet på BTM. Her møtte 44 medlemmer som bl.a. 

fikk vite hvordan man kan spore opp stjålne biler. 

13 mars ble Generalforsamlingen avholdt på BTM med 49 medlemmer til-

stede. 

 Etter endt Generalforsamling presenterte  Calle del 2 fra USA-turen. 

6 april var 6 kjøretøy med eiere deltagere hos NRK i programmet 

«Førkveld». Klubben fikk presentert seg i mange minutters direkte TV 

innslag sammen med sangeren Didrik Solli Tangen. 

10 april - medlemsmøte og første tur for sesongen til Askøy. Først besøk 

hos bussentusiastene ved Askøy-Bergens garasjeanlegg og deretter be-

søk hos Askøy Amcar på Florvåg. Vi ble godt mottatt og fikk varmet 

oss etter en våt tur. 

28 april deltok BVK’ere på Ulvenmarkedet i regi av Os Skysslag 

8 mai var det medlemsmøte på Arna Branntekniske Museum. 40 fremmøtte 

medlemmer ble vitne til en ordentlig utrykning midt i besøket. Møte 

med bevertning på Pakkhuset etterpå. 

13 mai var det  tur for Barneklinikken med Statsråd Lehmkuhl. BVK stilte 

med 22 kjøretøy. Over hundre barn med pårørende fikk seg en tur i 

friskt vårregn. Sponsorer stilte opp med økonomiske bidrag og i tillegg 

sørget Vennebyen for  underholdning til barna. 

17 mai stilte BVK med 3 kjøretøy i prosesjonen. 

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 
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 20 mai ble Vårmønstringen avholdt, og BVK stilte med hele 92 kjøretøy. Det ble et flott arrangement i 

nydelig vårvær. 

23 mai var R-1 og tidligere O-1 på visning for HM Kong Harald på Gamlehaugen i en privat og uformell 

atmosfære. 

29 mai ble det arrangert Gruppeløp med 14 deltagende kjøretøy (38 mennesker). Løpet  endte på Spar-

kjøp Kokstad hvor medbrakt lunsj ble fortært og det ble også høytidelig premieutdeling. 

9 juni ble VossaRudl’n arrangert. BVK stilte med 38 av totalt 150 deltagende kjøretøy. 

12 juni var det – tradisjonen tro - tid for grillfest hos Kari Ann og Hermann.  

50 mennesker var samlet og kunne nyte medbrakt grillmat en flott sommerkveld. Kanonen ble avfyrt 

to ganger til stor begeistring for de fremmøte. 

14 juni bidro 8 kjøretøy fra BVK på Tysnesfest 

10 august ble Vestlandstreffet arrangert av Gammelbilens venner i Stavanger.   

8 biler fra BVK deltok. 

17 juni var der noen BVK medlemmer som fant veien til Vårmønstringen på Osterøy. 

19 august ble det for første gang arrangert moped og motorsykkelløp i regi av BVK fra BTM. 11 ekvipa-

sjer kjørte en løype gjennom Bergen, mens 14 stilte til utstilling etterpå. Dette ble samkjørt med 

BVK sin vakt for åpent museum på BTM med billettsalg. 

26 august var BVK invitert av ‘Osbanens venner’ til åpen dag på Stend stasjon. 10 kjøretøy var innom i 

løpet av dagen til stor begeistring fra ‘Osbanenes  venner’. 

8 september var ‘Kulturminnedagen 2012’ og BVK arrangerte tur til Antons Kulturhistoriske Senter. 

11 september ble første medlemsmøte etter sommerferien avholdt på Eikås Motorsenter i Åsane. 30 

medlemmer stilte opp i et noe guffent vær. Men, de som stilte opp fikk en flott omvisning og fyldig 

informasjon fra NVK om driften av anlegget. 

18 september hadde Einar Stigen invitert klubben til Lygarmøte hjemme hos seg. De fremmøtte fikk 

oppleve hans store samling av mopeder og gullsmedverktøy. Over 20 personer hadde tatt turen. 

4 oktober holdt BVK åpent museum på BTM med billettsalg. 

9 oktober var LMK ved styreleder Svenn Olav Szallies invitert til å fortelle om LMK forsikring på med-

lemsmøtet. 40 medlemmer møtte opp og fikk høre et interessant og nyttig innlegg. 

20 oktober var BVK invitert til å delta på Kulturdagene i Laksevåg. 5 biler stilte i et noe småsurt vær. 

6 november var medlemsmøtet lagt til Bertel O.Steen i Åsane. De 49 medlemmene som stilte fikk infor-

masjon om BOS og omvisning på verksted, delelager og i nybilavdelingen. 

8 desember ble det avholdt julebord på Brygghuset Kalfaret hvor 48 mennesker hadde samlet seg til en 

festaften. 

11 desember var det tradisjonen tro julemøte på BTM med sjokolade og julebrød. 

Vi fikk også se gamle filmer om Leda og Stella Polaris. 

 

 

‘Lygarmøte’ tirsdagene har holdt åpent gjennom hele året med unntak av offentlige høytidsdager. 

 

BVK fikk frastjålet en projektor i forbindelse med innbrudd i kafeen på BTM. Heldigvis ble det gitt er-

statning gjennom BTMs forsikringsselskap slik at  ny projektor og nytt lydanlegg kunne anskaffes. 

 

BVK er tildelt Norgesløpet 2014 av LMK. Planen er at dette skal ar-

rangeres samtidig og i samråd med  ’Tall Ships Races.’ 

 

 

 

 

Kjell Røen 

 

Formann 
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BVK regnskap for 2012 
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Vedtektsendringer. Styret foreslår noen vedtektsendringer. Klubbens vedtekter gjengis derfor her med det som ønskes 

endret med fet skrift, og det som skal fjernes med gjennomstreket tekst. 

 

LOVER 

  

For 

  

BERGEN VETERANVOGN KLUBB 

  
  
§ 1. Klubbens navn er Bergen Veteranvogn Klubb. Forkortet BVK. 
 
  
§ 2. Klubbens formål er: 
              a) å bidra til å oppspore, erverve, restaurere og bevare motorkjøretøyer av teknisk/historisk interesse. 

b) å sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøyer. 
c) å arbeide for øket interesse for- og kunnskap om slike kjøretøyer. 
d) å arrangere turer, konkurranser og stevner for slike kjøretøyer. 

  
§ 3. Medlemskap: 
a) Som medlemmer kan opptas personer, organisasjoner eller bedrifter som eier 
eller er interessert i kjøretøyer som nevnt i § 2. Innmeldelse skjer til styret. Styret kan 
ekskludere et medlem hvis medlemskap ikke er ønsket. Det ekskluderte medlem kan 
kreve eksklusjonen prøvet av generalforsamlingen eller medlemsmøte. 
  
b) Familiemedlemskap kan inngås, hvor for eksempel ektefelle, samboer eller 
hjemmeværende barn har samme adresse. Man betaler da full kontingent for hovedmedlem, 
og 25 % for øvrige familiemedlemmer. Alle familiemedlemmer er å regne som fullverdige 
medlemmer. Skriv, info og medlemsblad sendes hovedmedlem. 
  
§ 4. Medlemskontingenten forfaller til betaling årlig. 
       Medlemskontingenten fastlegges hvert år på generalforsamlingen med vanlig flertall. 
       For stemmerett ved generalforsamling må skyldig kontingent være betalt. 
  
§ 5. Et enstemmig styre kan utnevne æresmedlemmer. 
  
§ 6. Klubbens styre velges av generalforsamlingen. Styret består av formann og fem 
       styremedlemmer. Formannen velges særskilt hvert år. Styremedlemmene velges for et 
       tidsrom av to år. For å oppnå forskjøvet funksjonstid for styremedlemmene (kontinuitet), 
       velges to (2) av medlemmene det ene året, og tre (3) av medlemmene det påfølgende året. 
       Hvert år velges tre (3) varamedlemmer til styret med funksjonstid på ett år. Nestformann, 
       kasserer og sekretær velges av og blant styret. Formann, styre- og varamedlemmer kan 
       frasi seg gjenvalg for så lang tid som de har fungert. Styret er beslutningsdyktig når minst 
       tre medlemmer er til stede, men beslutninger i et slikt styremøte må være enstemmig. 
       Ellers gjelder alminnelig flertallsbeslutning i styret. Hvert styremedlem har en stemme, 
       men ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 
       Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal og ellers så ofte det finner grunn til det. Det 
       føres protokoll over styrets forhandlinger. 
       Styret kan, med bakgrunn i årsmøtevedtak, ansette funksjonærer og fastsette deres vilkår. Styret kan       
       oppnevne komiteer og har for øvrig myndighet til innen rammen av lovene, å beslutte å sette i verk alt som 
       ikke etter lovene er tillagt generalforsamlingen. 

 
 
§ 7. De løpende forretninger mellom styremøter ivaretas av formannen og eventuelle funksjonærer etter    
      vedtatt budsjett.  
      Gjelder det saker av særlig viktighet, og som haster slik med at de ikke på forhånd kan behandles i 
       styremøte, bør de underhånden forelegges så mange styremedlemmer som mulig før 
       avgjørelsen treffes. Saken skal i alle tilfelle refereres ved første styremøte. Klubben 
       forpliktes ved underskriften av formann og ett av styremedlemmene. 
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§ 8. Styret innkaller og bestemmer stedet for generalforsamlinger og medlemsmøter. Den 
ordinære generalforsamling, som innkalles med 14 dagers varsel og avholdes i mars/april behandler: 

1.      Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått. 
2a.   Revidert regnskap for foregående regnskapsår, 1. januar til 31. desember. 
2b  Gjennomgang av budsjett for inneværende år, 1. januar til 31. desember.  
3.      Andre saker som ønskes behandlet, som er nevnt i innkallelsen og som styret 
       innen utgangen av desember måned har fått skriftlig varsel om å fremme. 
       (Forslag om lovendring, se § 9.) 
4.    Valg på: a) formann, b) styremedlemmer, c) varamedlemmer, d) valgkomite. 

Valgkomiteen består av 3 personer som sitter 3 år hver. 1 ny person velges hvert år  
samtidig som den lengst sittende går ut. 

5.      Ansettelse eller valg av revisor og eventuelt fastsettelse av hans godtgjørelse. 
  
       Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret 
       finner grunn til det eller når ¼ av medlemmene forlanger det. Varselfristen løper fra og 
       med den dag innkallelse er sendt ut. Det kan ikke behandles 
       andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen. Generalforsamlingsprotokollen   
       underskrives av formannen som leder møtet og 2 medlemmer utenom styret som velges 
       av generalforsamlingen før behandlingens begynnelse. 
  
§ 9. Forslag til forandring av denne loven må være styret i hende innen 31. desember hvis det 
       skal bli behandlet på første generalforsamling. For at lovforandring skal finne sted, må 
       forslaget vedtas med 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte. 
       Styret kan dog alltid fremme forslag om lovforandring på en ordinær- eller ekstraordinær 
       generalforsamling. Forslaget må i tilfelle være kunngjort for medlemmene minst en 
       måned før møtet holdes. 
  
§10. Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om lovforandring 
        i § 9. 
       Den generalforsamling som bestemmer oppløsning avgjør med vanlig flertall hvorledes 
       klubbens eiendeler skal anvendes. 
  
 

----------------------------- 
  
Rev. 05/03 - 2013 
 

Lovenes nåværende form, før endring, finnes på klubbens websider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg skal det velges en valgkomite. Styret foreslår: 

Arne Lærum, Richard Riim og Tore Hovland 

Valgkomiteen har følgende innstilling til nytt styre i BVK: 
Valg komiteen har bestått av Arne Lærum, Richard Riim og Geir Phillips 

 

 

Formann:    Kjell Røen.    På valg 

Styremedlemmer:  John Gaute Kvinge. 

    Atle Kvinge.    Ny 

    Marius Jørgensen.  Ny 

    Gunnar Haukeland.  På valg 

    Sissel Margrethe Romslo. 

Varamedlemmer:  Rolf Harald Helgesen.   Ny 

    Geir Inge Thunestvedt.  Ny 

    Kjell Rød.    På valg 

 

For Valgkomiteen 

Geir Tore Phillips 
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Mopedløp 2013 
 

Høsten 2012 ble det arrangert et vellykket moped/sykkelløp i Bergen sentrum. Formann Kjell Røen ut-

trykte den gang at nå er dette blitt en tradisjon. Selvsagt. Dette året kan avstedkomme med flere arrange-

menter også for medlemmenes mopeder og motorsykler. Det er ikke bare firehjulingene som skal blåses 

støv av før sesongstart - også to-hjulingene er det plass til både på Lagunen og eller der BVK skal ar-

rangere tilstelninger - eller bare ta en kosetur en fin ettermiddag i godt moped- eller sykkelselskap. 

 

Har du en to-hjuling eller tre-hjuling så klargjør den gjerne til sesongstart. Alt blir tillatt, bare du over-

holder trafikkreglene. Håper at flere enn dem som sist stilte til start - 11 ekvipasjer totalt - + 1 med 

startvansker og 1 som kom like etter at løpet startet, stiller opp denne gangen. Ta gjerne kontakt med for-

mannen, eller still på årsmøtet for eventuell videre info. 

 

Med hilsen 

Arild M. Nilssen. 

Vestlandstreffet 2013 
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BVK skal delta i arrangementet Fjordsteam 2013. 

Derfor har vi satt inn deler av programheftet i bla-

det. Vi har også limt inn et par bilder fra 

Nordsteam i 2005, der vi deltok med stor suksess 

og kom på førstesiden i BT  
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Tema for vårens medlemsmøter og andre 

aktiviteter: 
 

 05.03.2013 Generalforsamling i BVK 

 

 09.04.2013 Kjøretur til Fjell Festning 

 

 Mai: Vårmønstring 

 

 11.06 2013 Medlemsmøte (Tema ikke fastsatt) 

 

27.04.2013 Ulvenmarkedet (Os Skysslag) 

05.05.2013 Tur med Barneklinikken 

09.05.2013 Vårmønstring på Lagunen 

17.05.2013 17 mai prosesjon. 

01.06.2013 Norgesløpet (Kristiansand) 

02.06.2013 BTM 100 år. Aktiviteter. 

06.06.2013 Nasjonal Motordag 

22.06.2013 Vestlandstreffet 2013 

31.06-04.08.2013 Fjordsteam 2013 i Bergen 

 

Sekretæren:  
 

Endelig kom Vestlandsværet. 

med  regn og mildvær men også 

en fin varm sol innimellom. Det 

årlige vårtegnet, BVKs General-

forsamling skal avvikles og jeg 

vil takke de som har valgt å gå ut av styret for godt 

samarbeid. Det er alltid god stemning og god tak-

høyde på styremøtene og alle har bidratt til at BVK 

skal være til det beste for medlemmene. Det kreves 

mye av styremedlemmene med vakter på 

“Lygarmøtene” og forberedelser til medlemsmøte-

ne, styremøter og dugnader men det er aldri sure 

miner når noe skal gjennomføres. Det er alltid en 

fin gjeng med godt pågangsmot og god stemning. 

Tilbakemeldingene fra medlemmene er at de er til-

freds med de aktivitetene vi legger opp til. 

 

Sissel M Romslo 

Adresse: Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no 

 

 

 

 

 

 

Formannen har ordet 
 

Kjære medlemmer, da er det 

tid for generalforsamling 

igjen! 

Ett år har gått fort i denne 

rollen og som dere ser av innstillingen fra valgko-

miteen så stiller jeg til gjenvalg for et nytt år. 

Fra mitt ståsted så er klubben et kjekt sted å være 

med en høy trivselsfaktor med den samme interes-

sen vi har for historiske kjøretøy i bunn. 

Medlemsantallet er stabilt men det ligger en klar 

utfordring videre med å få rekruttert nye medlem-

mer i de yngre klasser spesielt. 

Men da må også klubben akseptere at vi ser mer av 

nyere klassikere blant våre kjøretøy. 

Det er en utvikling vi må møte åpent og positivt for 

at klubben skal bestå i tiden som kommer. 

Jeg håper at så mange som mulig av dere stiller opp 

på generalforsamlingen for å bruke medbestemmel-

sesretten deres slik at klubben utvikler seg i den 

retningen som dere medlemmer ønsker. 

 

Vel møtt – Kjell 

 

På tampen: Litt bilhistorie: Lamborghini 50 år. 

  
Om man liker det eller ei. Lamborghini fyller 50 år i 2013. 

I Sant’Agata Bolognese, 25 kilometer utenfor Bologna rullet en 350 

GTV ut fra fabrikken og ble presentert på bilutstillingen i november 

1963, ett år etter at Ferruccio Lamborghini hadde bestemt seg for å 

lage bilen. 

Bilen var utstyrt med en 3,5 liters V12-motor med fire overliggende 

kamaksler og seks forgassere, som var designet av Giotto Bizzarini. 

Motoren leverte 265 hestekrefter, noe som sørget for en toppfart på 

240 km/t.I tillegg var bilen utstyrt med uavhengig hjuloppheng bak, 

og et oppsiktsvekkende karosseri designet av Carrozzeria Touring i 

Milano, basert på deres konstruksjonssystem Superleggera, som 

består av en tynn rørramme under karosseriplatene. Til tross for sin 

moderne teknologi og sportslige utseende solgte ikke 350 GT særlig 

bra. Der Ferrari var kjent for sine racingsuksesser var Ferruccio 

Lamborghini mest kjent for sine traktorer, og dermed solgte bilen 

kun i 135 eksemplarer fra produksjonsstart i 1963 og frem til 

1966.Det virkelige gjennombruddet kom med Miura. Bilen som 

senere har fått æren av å bli kalt den første «superbilen», som debu-

terte i 1966. Designet av Marcello Gandin hos Bertone, med en 

tverrstilt V12 motor bak kupeen. 
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