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Neste medlemsmøte: Kafeen ved BTM 

tirsdag 14. november kl 19:00: Referat 

fra USA turen høsten 2017 
USA farerne er for lengst tilbake og har opplevd 

mye og mangt på sin ferd rundt i USA. Denne kvel-

den vil de dele med oss en del av hva de har opp-

levd, både gjennom fortelling og bilder. Presenta-

sjonen blir gjort av reiseleder og planlegger Carl 

August Harbitz-Rasmussen, eller Calle som vi sier. 

Forrige medlemsmøte: Tennpluggens 

historie. Foto: Per Hesjedal. 

Tirsdag 10. oktober var vi ca 40 medlemmer som 

møtte opp i kafeen ved BTM for å få med oss fore-

draget til førsteamanuensis ved Institutt for maskin- 

og marinfag ved Høgskulen på Vestlandet, Lars 

Magne Nerheim. 

Det ble et veldig engasjerende og interessant fore-

drag, der han tok for seg historien og utviklingen av 

tennpluggen, og vi fikk også høre fra hans tid ved 

Rolls Royce motorfabrikk. Å gjengi foredraget her 

lar seg neppe gjøre, men her er nå introen til fore-

draget, og så regner jeg med at vi kan få lagt ut pre-

sentasjonen i sin helhet på vår webside. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 

Org.nr: 991 074 023 

Returadresse 

En av de flotte samlingene de fikk beskue. Foto: Sissel M. 

Romslo. 
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Tennpluggen kan jo synes som en ubetydelig kom-

ponent i en avansert motor, men ikke desto mindre 

må den utføre krevende og viktige oppgaver: 

Avgi kraftigst mulig gnist, eksponert , og som 

når ut til sylinderladningen under alle drifts-

forhold 

Tette pålitelig mot sylindertrykket 

Forhindre uønskede elektriske overslag og 

krypstrømmer under veis.. 

Være mekanisk robust og pålitelig 

Være elektrisk robust og pålitelig Dette skal 

oppfylles mange millioner ganger gjennom 

dens levetid, og hvor denne fremfor alt av-

henger av: 

Lavest mulig avbrenning av elektrodene 

( «elektrisk erosjon») 

Være selvrensende, dvs forhindre soting og be-

leggdannelse under vekslende driftsforhold 

 

Etter foredraget fikk Nerheim overrakt både vimpel 

og kaffekopp av vår formann Rune Prestegard. Så 

ble det litt prat og kaffedrikking før folk tutlet 

hjemover ved 21 tiden. 

Et knippe med forskjellige typer tennplugger. 

 

 

På de neste sidene følger et par reportasjer om akti-

viteter fra i sommer som vi ikke har tatt med i tidli-

gere nummer. 

Kjøring for Sandsli Videregående Skole 

22. juni 2017. 
Tekst og foto: Lars Olav Lofthus 

 

Vi fikk forespørsel fra BVK medlem og lærer ved 

Sandsli VGS, Trine Marcussen om vi ville ta på oss 

et kjøreoppdrag for blåturen for henne og hennes 

lærer- og administrasjonskolleger. Vi har jo gjort 

dette før og erfaringene har bare vært positive, så 

styret takket ja og gikk i gang med å få biler til 

kvelden. Som før så gikk også det glatt, og vi var 

xx biler som stilte opp på Holbergskaien denne et-

termiddagen. 

Været var som ellers denne sommeren, ikke det 

beste, men gleden til deltakerne over å få være med 

i veterankjøretøyer ble som en sol i seg selv. 

Turen gikk fra Holbergskaien til Starefossen, der 

det var bytte av passasjerer, for så å fortsette ned 

igjen og inn til byn gjennom Kong Oscars gt., Tor-

get, Øvregaten og så opp til Mulen. Der var det 

stopp og deltakerne måtte ut og synge i paviljongen 

Vi venter ved ”Mon Plaisir” 
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BESIKTNINGSMENN FOR LMK FORSIKRING I BERGEN VETERANVOGN KLUBB: 
Svein Wilfred Farsund, Bjørndalsstølen 47, 5171 Loddefjord, tlf. 55 50 07 09 el. 90 11 10 16 

Richard Riim, Ladegårdsgaten 59, 5033 Bergen, tlf. 55320204 el. 90175022 

«Mon Plaisir». Tror det var 

Nystemten….vi sjåfører ble 

igjen borte i veien . 

Etterpå bar det ned i byn og 

ut på Nøstet, der det ble 

omvisning i den restaurerte 

bordellen «Vestindien» fra 

1800 tallet ved Roger Iver-

sen. Han har stått for restau-

reringen av Nøsteboden, og 

nå har han også stått for res-

taureringen av dette 

«gledeshuset». 

Turen gikk så vestover og 

endte for vår del på Bratt-

holmen kai, der vi tok far-

vel med de glade deltakerne 

i det de gikk over på DS 

Stord 1 for bevertning og 

tur inn til byn igjen. 

Dette var nok en gang en 

veldig hyggelig opplevelse 

for oss som stilte opp med 

biler denne kvelden. Det er 

bare å spørre igjen Trine. 

Dette liker vi! 

Redaktør/Layout for BVK:  

Lars Olav Lofthus 

Print: Allkopi 

Styret i BVK 

mars 2017—mars 2018 

Formann:  

Rune Prestegard 

Mob: 94897835 

rune@prestegard.com 

 

Nestformann:  

Richard A. Riim 

Mob: 90175022 

richard@riim.no 

 

Kasserer:  

Terje Mjelde 

Mob: 95702595 

temjelde@online.no 

 

Sekretær:  

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

laoll@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Geir Mehl 

Mob: 93468422 
geir.fysio@hotmail.com 
 

Arve Moen 

Mob: 90840442 

armoen@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Aarid Liland Olsen 

Mob: 94136128 

aarido@online.no 

 

Per Åge Hesjedal 

Mob: 90930864 

pe-aah@online.no 

 

Kjell Toklum 

Mob: 40411640 

k-toklum@online.no 

Fra Nøstet 

Brattholmen kai 
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 Nasjonal Motordag 6. juni 
Tekst: Lars Olav Lofthus. Foto: Per Hesjedal 

 

Dette var en tirsdag i år og passet jo således godt 

inn i våre vanlig rutiner. Pga arrangementet Vest-

landstreffet allerede 10. juni så hadde vi bestemt 

oss for å ikke gjøre så voldsomt mye ut av det. Vi 

møttes på Bontelabo kl 18:00 og kjørte så en runde 

gjennom byn før vi fortsatte sørover til oppsamling 

på Esso stasjonen i Skjoldskiftet på Nesttun. Derfra 

kjørte vi noenlunde samlet til Er-An der de alltid 

hyggelige vertene tok imot oss med åpne parke-

ringsplasser! Dag som driver verkstedet er jo man-

nen til Linda som driver vegkroen. 

Det ble ganske mange kjøretøy der etter hvert, så vi 

får si at det var en vellykket kveld, og med flott 

vær for en gangs skyld denne sommeren. Folk kos-
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te seg både ute og inne og spiste gode retter og soft

-is. En fin markering av Nasjonal Motordag. 
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Julebord 2017 
Vi annonserer årets julebord. Vi holder oss til 

pomp og prakt. Årets julebord går av stabelen 

lørdag 9. desember kl 19:00 og det blir arrangert i 

Kommandantboligen i Gravdal. Samme prose-

dyre som hvert år nå altså. Vi har også i år levende 

musikk ved vossingen Arnstein Klovning. Vårt 

faste orkester «Trionor» fra Norheimsund kunne 

dessverre ikke i år. Men, vi har stor tro på Klov-

ning, som vil spille taffel til maten og akkompag-

nere oss til allsangene. Fra hans hjemmeside siterer 

vi: ”Spelar både keyboard og gitar i tillegg til vo-

kal - og trekkspel. Spelar gammalpop, country, 

rock, pop, disco, gammaldans, svensk, taffel osv.. - 

kort sagt det meste! Har spelt på radio, TV, fleire 

cd innspelingar med mange kjende og mindre kjen-

de musikarar. Har spelt i mange hundre bryllup i 

tillegg til eit uttal andre oppdrag”. 

Taler blir det også. Akkurat hva vites ikke i skriv-

ende stund, men noe blir det. 

BVK vil dekke utgifter til lokalet og musikken og 

nytt av året er at BVK også dekker litt av kuvert-

prisen. Det har vært snakk om å sponse julebordet 

helt for de som tok vakter ved vårmønstringen, 

men det sittende styre ville heller sponse alle litt. 

Og husk det som har vært sagt mange ganger tidli-

gere: Husk dette er en god investering overfor de 

som lever med oss bilgalningene. 

 

Prisen vil derfor bli slik uansett hva Komman-

dantboligen tar: 

 

JULEMIDDAG SOM VARM BUFFÈ MED 

DESSERT  
Pinnekjøtt med kålrotstappe og ribbefett  

Svineribbe, medisterkaker, medisterpølser, rødkål, 

surkål, fjell mandel poteter og julesaus  

***  

Husets karamellpudding, multekrem og riskrem 

med hjemmelaget bringebærsaus.  

Kr 450,- pr. pers. 

 

Prisen inkluderer gløgg ved ankomst. Det vil også 

bli en marsipankake med kaffe etter bordsetet. 

Drikke til maten kjøpes av hver enkelt før vi går til 

bords, og evnt. påfyll underveis.  

Ikke nøl! Meld deg og din kjære, eller bare deg, på 

dette arrangementet. 

 

Påmelding kan gjøres til Lars Olav Lofthus på 

email: laoll@online.no eller SMS til 47611283 el-

ler når jeg har med meg listen på våre arrangemen-

ter. Det er KUN én meny, så det er ikke nødvendig 

å oppgi hva man vil spise, MEN si gjerne om du 

vil ha gløgg med eller uten alkohol. 

Påmeldingsfrist: 28. november, og den er 

endelig.  

Giro for innbetaling vil bli tilsendt når arrange-

mentet nærmer seg. 

Styret BVK 
Innendørs foto: Per Hesjedal 

Foto: Kommandantboligen 

mailto:laoll@online.no
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BVK klubbeffekter 

Genser med ny logo: kr. 350,-    Fleecejakke: kr. 400,- 

Paraply: kr. 150,- 

Pins: kr. 30,- 

Jakkemerke: kr. 75,- 

Klistremerke: kr. 10,- 

Vognmerke: kr. 300,- 

Dette er nå en oppdatert liste også prismessig. Effekter som ikke står 

nevnt her er enten utgått eller utsolgt. 

Effekter kan kjøpes ved våre medlemsmøter eller bestilles hos 

effektansvarlig Gunnar Haukeland. Tlf. 95997242 

E-mail: gu-hauke@online.no 

Effekter som ikke er avbildet: 

BVK flagg/vimpel: kr. 150,- 

Krus: kr. 100,- 

Lufttrykkmåler: kr. 30,- 

Nøkkelring m/logo: kr. 40,- 

Caps m/logo: kr. 100,- 

Pique skjorte (m/reklame): kr.50,- 

Windbreaker: kr. 275,- 

Genser m/gml.logo: Kr. 100,- 

Pique skjorte: kr. 125,-                      T-skjorte: kr. 75,- Sydvest: Utsolgt 



 

8 

Formannen har ordet 
 

Da er vi på plass igjen etter en fantastisk 

tur i USA. Tusen takk til Calle (Carl 

August Harbitz-Rasmussen) for et utro-

lig bra opplegg. Vi gleder oss til å vise 

litt av det på medlemsmøtet den 14. no-

vember. 

Eller er vi godt i gang med pensjonisttreff for BVK. Det 

har vært to samlinger så langt, og det har vært en stor 

suksess. Så her er det bare å komme seg opp av godsto-

len å delta for de som er i målgruppen. 

Kjøresesongen vår er vel så godt som slutt, og nødven-

dig vedlikehold og oppgradering av kjøretøy er vel nå 

det som står for tur for de fleste. Undertegnede og nest-

formann Richard A. Riim har vært og fått tatt ut auto-

matkassen på Kongebilen O-11, og vi skal nå få sendt 

den på overhaling og forhåpentligvis få slutt på lekka-

sjer og få den til å fungere tilfredsstillende. Så vi er også 

i gang med vinterarbeid. 

Styret i BVK har allerede begynt å planlegge 2018, og 

vi håper vi får til mange arrangementer som dere med-

lemmer vil ønske å delta på. 

Været i 2017 har vært så som så, men det har allikevel 

vært godt fremmøte på arrangementene. 

Til slutt vil jeg bare minne om julebordet den 9. desem-

ber og jeg håper mange ønsker å delta på det. 

Mvh. 

Rune 

Pensjonisttreff BVK 
Tekst og foto: Thor Stigen 

 

Torsdag 19. oktober var det 

klart for det aller første 

pensjonisttreffet i klubben. 

Etter som årene går, blir 

flere og flere av medlem-

mene i BVK pensjonister, 

og har tid til sosiale treff 

utenom ordinære klubb-

kvelder. Dette har vært 

snakket om en stund, og nå 

var tiden inne. Ildsjelen bak 

dette tiltaket er BVK-

medlem Svein Opp-

heim. Det var også 

han som inviterte og 

holdt hus denne 

gangen. I et flott 

høstvær møtte 10 

pensjonister, og flere 

ankom i sine veteran-

kjøretøy. I hans sel-

skapslokale (garasje) 

ble det servert kaffe og tebrød, og praten var, i god 

BVK-ånd, livlig rundt bordet. 

Det neste pensjonisttreffet ble holdt på BTM i det gamle 

lygarrommet i 2. etasje torsdag 2. november. Hvordan 

det gikk får du lese i neste Stabbesteinen. 

 

 

Ryktebørsen igjen 
Den godeste Thor Stigen driver med mer enn å referere 

fra pensjonisttreff. Han har vært ganske aktiv på både 

bilsalg og bilhandling i år. Solgt to og kjøpt inn, som vi 

skrev i septemberutgaven, en ”liten” Lincoln Mark V. 

Om han synes den er litt stor for alle anledninger vites 

ikke, men nå har han i alle fall gått til innkjøp av det 

som vel må kalles den absolutte motsats: Morris Minor. 

Årsmodell vites ikke, men dessverre stoppet den på vei 

hjem. Om han har fått den hjem nå vet vi heller ikke, 

men uansett, her er et snikfoto av den: 

Må også ta med et annet foto av Thor der vi tipper han 

er ca 18 år? Og som vi ser: Minor har vært et kjær-

lighetsforhold før….. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 


