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Stabbesteinen 

Bergen Veteranvogn — Klubb 

Postboks 929 Sentrum 

5808 Bergen 

www.bvkn.no 

Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. November — 2012. Nr. 9 

Neste medlemsmøte tirsdag 06.11.2012  

kl.19.00 på Bertel O. Steen i Åsane: 

NB!!! Merk dato: Medlemsmøte 6. november 

blir hos Bertel O. Steen i Åsane, tidligere Algaard 

Åsane. Vi vil få intern informasjon om BOS og en 

runde i lokalene og avdelingene deres før vi får litt 

serveringen som BOS står for denne dagen. 

Vær presis 

kl.19.00 lukkes 

dørene. 

 

Anlegget i Åsa-

ne har salgsav-

delinger for nye 

biler av Merce-

des-Benz, Smart 

og Peugeot, 

brukte personbi-

ler og bruktim-

porterte biler av 

Mercedes-Benz samt verksted og reservedelslager 

for begge merker.1.januar 2009 endret Algaard 

navn til Bertel O. Steen Bergen. Anlegget i Åsane 

bel fornyet med nye salgslokaler og fasade. 

På 80 tallet ble det tradisjonsrike firmaet Algaard 

AS som ble startet av 2 brødre, Sven og Thor 

Algaard i 1928, datterselskap av Bertel O. Steen. 

De var  i starten Nash, Dodge og DKW forhandler.,  

Vi ser frem til en spennende kveld hos en bilfor-

handler med mye lokal historie bak seg, og mange i 

BVK har jo både eldre og nyere biler av merket 

Mercedes-Benz. 

 

Referat fra forrige medlemsmøte på 

BTM tirsdag 09.10.2012 kl.19.00: LMK-

Watercircles: Det møtte 40 medlemmer denne 

kvelden for å få med seg det siste innen LMK for-

sikringen. Fra LMK møtte leder Sven Olav 

Szallies. Han informerte om at fra 01.01.2012 var 

det slutt på Tennant som forsikringspartner. Fra 

denne dato inngikk man samarbeid med Watercir-

cles der IF er risikobærer. Alle skal ha blitt kontak-

tet etter overgangen. Det nye samarbeidet har ført 

til at flere har tegnet LMK forsikring. Det nye er at 

restaureringsforsikring og lagerforsikring blir ett. 

Restaureringsforsikringen gjelder også deler av bi-

len som sendes til utlandet for restaurering. Les 

mer om dette på www.lmk.no/forsikring. 

Skal du sende inn forsikringssøknad så er det vel-

dig viktig å ta gode bilder av bilen. Interiør, motor-

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

Org.nr: 991 074 023 

En av de første bussene Brødrene 

Algaard leverte. En Nash fra begynnel-

sen av tredveårene. 

http://www.lmk.no/forsikring


 

2 

rom, bagasjerom og få med detaljer som har betyd-

ning for et senere forsikringsoppgjør. Jo mer man 

har dokumentert jo lettere er det å få et riktig opp-

gjør i ettertid. Husk at ombygde biler man vil for-

sikre skal være godkjent av Biltilsynet. 

Det var flere spørsmål fra medlemmene som Szal-

lies besvarte underveis og han ga god info om end-

ringene i forsikringsordningen. Noen mente man 

burde ha egne skjemaer til rebesiktigelsen og opp-

læring av besiktigelsesmenn burde være bedre. 

Formann Kjell Røen takket for at han tok turen 

over og til BVK og overrakte ham en BVK vimpel. 

Deretter informerte formann om neste medlemsmø-

te på Bertel O Steen og om julebordet som i år blir 

flyttet til et nytt lokale. Kjell Rød gikk rundt med 

påmeldingsliste til julebordet og flere meldte seg 

på. 

Resten av kvelden kunne medlemmene skravle fritt 

rundt bordene og nyte gode  tebrød og kaffe. 

 

Tema for høstens medlemsmøter : 
1) Åpent museum BTM 04.10.2012  

BVK skal ha vakt på BTM og åpent museum 4 no-

vember og anmoder alle som vil ta seg en tur med 

sin gammelbil om å møte opp for å lage en fin ram-

me rundt dette. Men vær og kjøreforhold er en 

usikker premissgiver så følg med både på YR og 

STORM.  

 

2) Medlemsmøte 6 november 2012:NB!!! ! merk 

datoen, avholdes møtet på Bertel O. Steen i Åsane.  

 

3) BVK-Julebord 08.12:Kalfaret Bryggehus. 

 

4)Medlemsmøte 11 desember: Kozemøte på BTM 

i tradisjonen tro. 

5) Medlemsmøte 8 januar 2013 på Sjøkrigssko-

len.  

Sjøkrigsskolen ønsker i forbindelse med besøket 

vårt 8 januar 2013 å vite hvor mange fra klubben 

som kommer grunnet planlegging og organisering,  

I den forbindelse ønsker styret en tilbakemelding 

på antall deltagere, så de som ønsker å delta på om-

visning Sjøkrigsskolen meld tilbake til formannen 

enten pr. telefon, SMS eller mail slik at får vi regi-

strert antallet.  

Frist for tilbakemelding om deltagelse på Sjøkrigs-

skolen må vi sette til 01.12.2012 

Tlf/SMS: 48187716, email: kroeen@online.no 

 

6) Generalforsamling 2013  
Det er tidlig å minne på, men styret minner 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 sty-

ret innen 31.12.12.  

Forslag sendes BVK v/Formann. Tlf og mail som i 

punkt 5. 

 

Kulturukeåpning Laksevåg—

Fyllingsdalen 
Det har vel nærmest blitt en tradisjon at BVK blir 

spurt om vi kan stille med noen biler for å kaste litt 

glans over åpningen av Kulturuken for Laksevåg 

og Fyllingsdalen. Arild M. Nilssen, som er vaskek-

te Laksevåger, er BVK’s kontaktledd for dette. I år 

var det lørdag 20. oktober som var datoen og vi var 

hele fem (5) biler som stilte opp inne på Laksevåg 

rett ved Lyst og Fryd som nå er blitt kulturhus. Litt 

småsurt vær og en noe bortgjemt parkering gjorde 

vel sitt til at vi ikke akkurat kastet så mye glans 

over arrangementet, følte nå vi da. Men, røde roser 

til hver bil fikk vi, og vi fikk ta del i den offisielle 

åpningen inne i kulturhuset. Der vi fikk vi en liten 

seanse med indisk musikk; fløytespill, diktlesning, 

åpning ved kulturbyråd Gunnar Bakke, prisutde-

linger og jazz. Riktig hyggelig var det og det ble 

avsluttet med litt fingermat og kaffe. Vi får håpe at 

fremtidige deltakelser blir litt mer synlige, og at 

kanskje flere stiller opp. Det er jo alltid et sjanse-

spill ang vær og føre på denne tiden, men denne 

lørdagen var ikke det noe problem. Jeg deltok med 

min cabriolet (med taket på da…)  uten problem, så 

vi får håpe flere kan være med neste gang. 

 

Lars Olav Lofthus 
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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 

 

BVK-Julebord 08.12.2012 i Humlekjelleren på Kalfaret 

Brygghus: MERK DATOEN 

Årets julebord er i Humlekjelleren på Kalfaret Brygghus og er helt annerledes enn hva 

tidligere julebord har vært på lenge.  

 

'HUMLEKJELLEREN ligger innerst av lokalene og har et intimt og rustikk miljø med 

hvitmalte murhvelvinger og “bierstube”-stemning.  

Her finner du egen bar og musikkanlegg og er tilbaketrukket slik at det gir en avslappende 

følelse av å “være for seg selv.  

Skal du holde selskap og er på utkikk etter noe annerledes, men likevel avslappet – så er 

Humlekjelleren midt i blinken.'  

kilde www.kalfaretbrygghus.no  

 

 

Ut fra antall deltagerne 

vil der enten være dek-

ket småbord med 6-8 

personer eller langbord, 

alt etter hva som er mest 

hensiktsmessig.  

Egen bar i lokalet hvor 

det kan kjøpes drikke 

etter enhvers smak, også 

fra Waldemars mikro-

bryggeri på Kalfaret.  

 

Vi vil få servert en meget rikholdig og omfattende julebuffet som består både av spennen-

de forretter så vel som tradisjonsrik julemeny inklusiv desserter samt kaffe med kaker:  

Forrettsbuffet : Rullade med røkelaks og rømme, bruscetta med tomat, marinert scampi 

med urte couscous, spanske kjøttboller, bondeomelett, oliven, aioli, foccachia  

Hovedrettsbuffet med pinnekjøtt, svineribbe, lutefisk, julepølser, medisterkaker og tilbe-

hør  

Dessertbord med hjemmelagde kaker og desserter  

Kaffe/te  

 

Talelisten er kuttet ned i år og inneholder kun 'Velkommen', 'Formannens ord' og 'Takk for 

maten' slik at der vil bli rikelig tid til småprat rundt bordene resten av kvelden. Noe musikk 

vil der også bli men ikke i form av orkester, men den som er der vil se og oppleve. 

Kanskje også anledning til en svingom for de som måtte ønske det.  

 

Aperetif er inkludert i arrangementet ved ankomst.  

 

Vi ser frem til et stemningsfullt julebord og husk at der er tak på antall deltagere så vær 

kjapp og meld dere på. Der skal også være en veteranbilbar i brygghuset. 

 

Julebuffet kr. 645,-  pr. person pluss drikke til eget bruk utenom. 

 

Siste frist for påmelding 20.november 2012, da utleier skal ha 14 dagers frist for antallet. 

 

Sentral plassering: Kun 10 minutter å gå fra Grand Hotel Terminus og Jernbanestasjonen. 

Det er kort vei til bussholdeplassen i Kalvedalsveien og 200 p-plasser i umiddelbar nærhet. 

Meld deg på til Kjell Rød på email: kjellroed@hotmail.com eller tlf. 90554592. 

 

Påmeldingsbeløpet betales til kontonr: 3624.59.26175 

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 

http://www.ght.no/
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 Sekretæren: Vi har hatt 

noen nydelige høstdager nå i 

oktober og det har forlenget 

kjøremulighetene med gam-

mel bil for de fleste. Bilder 

av en veteranbil mellom 

høstkledde trær er et syn for 

øyet og noe man sjelden får oppleve her vest. 

Men vinteren står på trappene så vær forberedt. Vi 

har laget til et spennende høstprogram så det er ing-

en grunn til å mure seg inne. Har dere forslag til 

vårens program så send en mail, ta en telefon, eller 

henvend dere til formann eller andre styremedlem-

mer. 

 

Sissel M. Romslo 

Ytre Bruvik 

5285 Bruvik 

Mob.99101262 -95916829 

E-mail; simaro@online.no 

 

Formannen har ordet: 
 

Kjære medlemmer!  

 

Vinteren første snø kom alle-

rede til siste helgen i oktober, 

og det betyr at de fleste av oss 

har satt våre veterankjøretøy i 

opplag for i år.  

Det er en stille og rolig del av 

året for hobbyen vår ute men antageligvis mer hek-

tisk i garasjene til langt på kveld med alle de opp-

gaver som vi har planlagt for våre kjøretøy. For 

min egen del fikk jeg akkurat ordnet et dekk som 

lekte luft og kom meg trygt tilbake og fikk parkert 

før snøen kom. 

Vi får nå se hvor lenge snøen blir liggende denne 

gangen for BVK har BTM vakt med åpent museum 

4 november i år. 

Så kanskje dersom det har regnet mye og ingen sal-

tebil har vært ute på lenge, at noen har lyst til å mø-

te opp med gammelbilen for å skape en flott ramme 

rundt aktiviteten der. Men uansett så kom med det 

dere har! 

På sist medlemsmøte angående LMK forsikring 

fikk vi en presentasjon av styreleder i LMK Sven 

Olav Szalliies men tidsrammen var dessverre noe 

knapp så det er vel et behov for å få mer detaljer på 

plass spesielt med hensyn på oppgjør og erfaringer 

vi har.  

Programmet for medlemsmøtene resten av året og 

for vårparten er allerede lagt med variert og spen-

nende temaer så dette må evt. planlegges noe nøye-

re. Se også BVKs hjemmesider ‘Medlemsmøter 

2012’ og etter hvert kommer nok 2013 inn også. 

 

LMK har også kontaktet oss angående praksisen 

hos Trafikkstasjonen i Bergen når det gjelder pan-

ser ornamenter på våre kjøretøy og negative erfa-

ringer rundt godkjenning av dette.  

Positivt at LMK engasjerer seg i forskjellsbehand-

ling fra distrikt til distrikt og spesielt der praksisen 

ikke er hjemlet noen steder men utføres på bak-

grunn av skjønn og egne meninger.  

Tilbakemeldinger ønskes på dette emnet og dette 

vil bli videreformidlet til LMK for en mer rettfer-

dig praksis som er i henhold til lover og regler.  

 

Vil minne om julebordet nok en gang, rammene 

rundt det er helt spesielle i år og det vil bli annerle-

des enn tradisjonelt. 

Noen av tradisjonene har vi latt ta seg en liten pau-

se i år da de ikke passer inn i opplegget der vi skal, 

men se mer omtale i bladet. 

Arbeidet med de store aktivitetene som BVK er 

involvert i går sin gang. Det er Fjordsteam 2013 og 

Norgesløpet 2014 i Bergen. 

De medlemmene som er engasjert i dette legger ned 

mye tid og krefter men foreløpig er der ikke så mye 

nytt og konkret å skrive om fra den fronten. 

Det vil komme etterhvert når de planlagte aktivite-

tene konkretiseres. 

I bladet er der en påminning om frister som må 

overholdes for innsendte forslag som medlemmene 

ønsker behandlet på Generalforsamlingen. 

Ja, det er lenge til men BVKs lover må overholdes. 

Til slutt så minner vi på igjen å få registrert din 

epost adresse for at klubben skal kunne nå dere 

med informasjon kvikt, for eksempel aktiviteter 

som kan falle mellom to medlemsmøter og utgivel-

ser av Stabbesteinen. 

 

Kjell Røen 

Formann 

 

Husk å kjøpe klistremerke 

når du ser kassereren. Kun 

kr. 10,- pr stk. Lim dem 

overalt!!!! 

Var i syden i høst. BVK 

merker på kofferten var 

genialt. Reklame og lett og 

se………... 

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

 


