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Stabbesteinen
Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. September — 2013. Nr. 7
Neste medlemsmøte tirsdag 10.09.2013
ca.kl.19.00:Antons Kulturhistoriske senter i Samnanger.

Vi møtes på Øyrane Torg bensinstasjonen kl 18:00
og avkjørsel derfra ca kl.18:15.
Vær på plass i god tid for nattemørket kommer i
21.00 tiden så vi bør tenke på returen.
Vi oppfordrer alle som har mulighet til det å kjøre
gammelbil, men ha nattemørket i tankene så ta en
bil med bra lys.
Anton vil selge kaffe og noko attåt så ta med noen
kroner til dette.
Det er alltid kjekt å ta turen innover og se Antons
samlinger og så får vi kjørt en liten tur samtidig.
Vi ser frem til en fin kveld og Anton hilser alle velkommen.

Referat fra medlemsmøtet 11.06.2013.
Grillparty på Brands terrasse på Hop.

Fullt hus som vanlig hos Herman og Kari Ann

Herman Brandt hadde grillen klar med god grillvarme og vi benket oss sammen og kose oss fra første
stund. Tross mange anmodninger om å ikke stresse
med mat, bar vertinnen Kari Ann Brandt ut den ene
retten etter den andre. Herman fyrte opp kanonen
til stor begeistring for oss BVKere og naboene er
nok blitt vant til dette etter hvert.
Kvelden var fin men litt skyer gjorde at de mest
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Og fullt med biler også som vanlig!

Et knippe med biler fra BVK

lettkledde ble litt frosne utover kvelden og det fristet ikke med et bad.
Grillmaten smakte likevel fortreffelig og vi ble ca
60 om jeg klarte å telle alle.
Formann Kjell Røen overrakte blomster samt noen
edle dråper til Kari Ann og Herman som de kunne
varme seg på utover sommeren og en stor takk til
vertskapet for nok en fin grillkveld som avslutning
på en fin vårsesong.

Mange publikummere fikk nyte synet av nypolerte
biler, krom og lukten av «gammelbil» Det er viktig
å vise fram hobbyen vår skal vi rekruttere yngre
krefter til å overta. Vi er ikke i den posisjon at vi
får tilskudd til å ta vare på kjøretøyhistorien slik
som andre som ivaretar kultur og norsk transporthistorie på vår første riksvei, fjorden.

….og noen flere, og under to representanter fra helt forskjellige samfunnslag innen engelsk bilindustri!
Og kanonen kom frem….også som vanlig!

Referat fra Nasjonal Motordag
06.06.2013: I år som i fjor samordnet vi oss med
Amcar for oppstilling på Festplassen
fra kl 18:00. Værgudene var med oss
og det ble en fantastisk fin kveld
med mange biler
fra begge klubber.
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21.06.2013 Vestlandstreffet Skånevik
Etne – Skånevik 22. juni
Tekst og foto: Lars Olav Lofthus
Fredag 21. juni var vi en
hel kontingent med biler,
16 i tallet, som la i vei fra
Bergen til Skånevik. Vi
hadde oppmøte på Shell
stasjonen på Nesttun der vi
fort klarte å lage litt kaos
for de vanlige bilistene siden vi møtte der kl 10:15
om formiddagen. Vi tok
ferjejen fra Halhjem til
Sandvikvåg og kjørte så på
En liten avstikker innom Fitjar
vestsiden av Stord mot
Skjersholmane. Vi gjorde en avstikker til Dåfjorden der det ligger et fartøyvernsenter. Stavenes lå der for sin videre restaurering og ikke minst var det
imponerende å se slepebåten Vulkanus på land! Turen gikk så videre til
Skjersholmane der vi bordet ferjen over til Ranavik. Vi fulgte så veien til
Utåker der vi så tok ferjen over til Skånevik. Der var det bare noen hundre
meter til hotellet, parkering og ankerdram, eller kanskje øl for de fleste. Løpet neste dag skulle jo ende her, så vi var dermed godt plassert.
Om kvelden hadde vi en felles middagsbuffe og tradisjonen tro hadde vårt
reisefølge en svært
høy stemning. Noe
som fikk en av de
andre gjestene til å
utbryte: «Jeg vil også
ha det så moro»!
Været utenfor var
imidlertid av en slik
karakter at vi var noe
bekymret både for
løpet neste dag og for
våre kjøretøyer som
stod utenfor.
Neste morgen var
Glade BVK’ere er klar til start
imidlertid alle dårlige
værvarsler og bange anelser som blåst vekk. Lettskyet vær med antydning
til sol. Da vi ankom startområdet var det imidlertid blitt så pent vær at det
var bare å få ned «tygtrasan» og slippe solen inn. En runde rundt avslørte
stor deltakelse og mange fine doninger.
Ganske så presis kl 11 var løpet i gang og undertegnede m/frue var blant de
tidlig startende. Løpet gikk til øvre deler av Etne for så å følge E134 et
stykke, før man igjen tok av og inn på gamle Åkrafjordveien. Det ble et
stykke spennende kjøring for de av oss som kjørte kabriolet! Først var det
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kort etter bar det til bords. Det tok litt tid med servering, men praten gikk så ingen tenkte så mye
over det. Så var det gjennomgang av oppgaver og
premieutdeling. Og vinneren viste seg å være en av
våre; Gunnar Haukeland vant hele greien!
Etter dette ble det annonsert med litt dansemusikk

Formannen med frue nyter mat og drikke

steinsprang som lå enkelte steder i veien og så kom
tunnelene…..og der regnet det! Tror aldri at jeg har
kjørt i våtere tunneler noen gang. Vi fikk litt dusjing der!
Et stykke inne i Åkrafjorden kom vi så til Åkrafjordtunet der det var både en oppgave og lunsj. Vi
var tidlig ute så vi tok oppgaven først; enten gjette
på panserfly eller baklysglass. Jeg valgte det siste,
selv om jeg følte meg like blank der. Vel, vel klarte
1 stk av 5…..og det var ren flaks!
Siden vi var tidlig inn så var vi blant de første som
kjørte ut på del to også. Etter et stykke på E134
igjen så var det å ta av og kjøre tilbake der vi kom
ifra om morgenen. Nå gikk ruten til Skånevik med
en post underveis. Vi kom til hotellet og fikk par-

Mye veteranbiler på Åkratunet denne dagen

og det ble det en stund. Den kom vel akkurat i gang
så ble den stoppet pga loddtrekning. Ja det ble solgt
lodder og det viste seg jo å være så bortihampen
mange gevinster at denne seansen tok ca 1 time!
Når det var over så var vel luften gått helt ut av festen. Så rådet må bli: Skal man ha utlodning så bør
det gjerne gjøres på et helt annet tidspunkt. Det
beste er vel kanskje å la være, da det er vanskelig å
passe det inn.
Så, da loddtrekningen var over så gikk vel de aller
fleste til sengs.
Neste dag, søndag, var det pakking og utsjekking
og hjemreise. Det var en veldig koselig tur, kjekt
treff og masse hyggelige mennesker å dele opplevelsene med!
Det kommer enda fyldigere reportasje med mer biler i Magasinet Stabbesteinen nærmere jul!

Her er vi parkert for lunsj på Åkratunet

kert og fikk så beskjed om at siste post var på Motormuseet som lå rett borti gaten. Her ble det litt
surr, for det var jo et stykke borti gaten, så etter litt
murring og surring så fant vi nå det og prøvde å
løse oppgavene. Så var det tid for litt avslapning
med et par voksenbrus og hyggelig prat frem til det
var tid for pynting til løpsfest.
Kl 19 samlet man seg for en aperitife i baren, og
Hva kan vi si? Thor Stigen og damene!
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Bergen Tekniske Museum markerte 100
års jubileum søndag 02.06.2013 fra
kl.12.00-16.00: BVK gratulerer BTM med 100

års jubileet. Mange BVKere tok turen innom denne
søndagen med gammelbilen og var med på å lage
liv og røre rundt den gamle bygningsmassen.
Det ble avholdt scener med trikk, brannutrykning
og motorstopp i trikkelinjen. Her gjorde BVK medlem Østevoll en fantastisk figur. Han er den fødte
skuespiller. Det livaktige sceneopplegget var som
hentet ut fra datidens trafikkproblemer.
Det ble kjørt veteranbusser til og fra den Blå Steinen og trikken gikk mange turer tur /retur Hulen.
Mange av byens innbyggere hadde funnet veien til
BTM denne søndagen. Tides sjanti kor underholdt
med gamle drikkeviser etc inne i trikkehallen. Der
var det flere salgsboder og liv og røre. Vaffeljernet i
kafeen gikk på høygir i sin iver etter å mette alle og
kaffetrakterne fikk problem med å svelge unna.
Brannutrykning fra 2 etasje med de gamle brannbilene var et kjærkommet innslag for alle smårollinger.
Arrangementet var en hundreåring verdig og mange
vi snakket med var veldig fornøyd med dagen. Publikum satte pris på å bli bedre kjent med BTM og
dets historie.

BVK hadde vakt på BTM 16.06.13 og i år ville vi
gjenta suksessen fra i fjor med arrangering av moped/motorsykkel løp.

Det meldte seg på bare 6 stykker men løpet ble avholdt og hele ruten ble kjørt. Flere hadde gammelbilen med og møtte opp for å skape en flott ramme
rundt arrangementet. Det var også trikkekjøring
denne søndagen.
Dette er ikke noe prestisjeløp. Poenget er å komme
sammen og lage litt liv og røre og ha det gøy. Arild
M Nilssen dro i gang dette arrangementet og vi må
som gode veteranvenner stille opp og henge oss på
det som stelles i stand.

01.08-04.08.2013 Fjordsteam
Fjordsteam ble avholdt 01.08.13 til 04.08.13.
De fleste båtene kom inn torsdag den 01.08 og det

16.06.13 BVK moped/motorsykkelløp

Like før ombordstigning i DS Børøysund

er alltid like fasinerende å se disse gamle velholdte
traverne.
BVK inviterte til båttur med DS Børøysund fredag
02.08.13.Turen var fullbooket og været fantastisk.
Vi satt oppe på dekket, midtskips og i baugen og
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På vei ut fra Bryggen

Vi måtte jo vise hvem som var ombord

ble servert en nydelig bacalao og lapskaus med kaffe avec. Laila Andersen var en fantastisk vert om- Vestsiden av Askøy
bord på Børøysund og allsang akkompagnert av 2
trekkspillere gjorde turen fullkommen.

Folket koste seg

03.08.2013 var det kjøretøyparade i sentrum kl
12:30 til 13:30 med kjøretøy fra BVK og andre. Vi
møtte opp ute ved Bontelabo i 12 tiden og vannet
bøttet ned. Vi var kliss blaut hele gjengen før vi
kom i gang. Kjøreturen endte opp på Festplassen
og man måtte virkelig ta fram galgenhumor for å
«nyte « turen. Marius Jørgensen hadde gjort en
iherdig jobb for å få medlemmene til å komme med

Laila informerte godt hele veien

Noen fortsatte ut på byen etterpå mens andre mimret på dekket til «Sandnes». Fredagskvelden med
den herlige varmen og sola som gikk ned i havet
måtte bare nytes.

En våt, våt kjøretøy
parade
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Som skjebnens ironi: Rett etterpå
skinte det opp!

merksomhet. Mange mimret nok tilbake til en
bilene sine. Invitasjon var sendt ut til noen for å få svunnen tid og drømte seg bort med en tur på fjormed litt «andre» biler også og variasjon i årgange- den.
ne. Dette viste seg å være vanskelig midt i ferien så
vi måtte hanke inn en del biler.
Innlegg fra medlem:
Jeg deltok som trolig eneste BVKer på Norgesløpet
sammen med en kamerat som kartleser/copilot.
Kjørte 47 mil hver veg, selve løpet var 10 mil. Det
var 220 deltakere, og jeg ble beæret med premie for
å ha reist lengst til arrangementet. BVK medlem
Jarl Skauge stod i programmet, men usikker på om
han møtte opp.
Kjørte hele turen med kalesja nede. Flott gjennomført program og brei deltakelse fra `22 T-Ford til
Bildet trenger vel ikke noe tekst
`82 Sierra.
Publikum sviktet totalt i regnbyene og sto og
Trygve Matthiessen
heldret seg under alle utstikk de fant langs ruten. Vi
mimret tilbake til 2005 da værgudene spilte på lag
og publikum gikk mann av huse for å få med seg
dette og annet som skjedde i byen.
Noen av oss kjørte ut på Bryggen etter paraden og
parkerte bilene der og da kom solen og finværet
frem igjen.
Bergen Brannvesen feiret 150 års jubileum og promenerte rundt i byens gater og smau og satte farge
på de landlige aktivitetene.
Den gamle fergelemmen på Munkekaien ble gjenåpnet under arrangementet og her har BVK medlem Lars Hille stått i bresjen for å få dette til. Gjennom innsamlinger og kronerulling lot prosjektet
seg gjennomføre. Lemmen er nå oppgradert til å
kunne ta brannbiler ombord og det ble kjørt en tur
med brannbiler fra Salhus til Munkekaien med den
vernede fergen Skånevik.

Tema for medlemsmøter /aktiviteter :
10.09: Kjøretur til Anton 10 sept.
Utstilling Auto 23:21-22 sept.kl.10-16
BVK vakt på BTM søndag 29.09.2013
08.10: Reperbanen -Ingvalsen.
12.11: Herman Brandt forteller fra Goodwood.
10.12: Jule-Koze møte

Arrangementet ble veldig fint og selv om ikke vær- 14.01.14: Nerheim gudene spilte på lag hele tiden så ble det mange
11.02.14: Trafikksikkerhetssenteret
fine opplevelser og de gamle båtene får alltid opp- 11.03.14: Generalforsamlingen 2014.
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08.04.14: DS StordDette er planlagt program. Endringer kan komme
så følg med på BVKs nettside og Rundskrivet.
BVKs Utstilling hos Auto 23: ”På hjul i 90 år” 2122.09.2013.Begge dager kl.10.00-16.00.Vi oppfordrer alle medlemmer som har anledning til å
melde seg til vaktlisten. Dette er et stort dugnadsprosjekt og det gir mange kroner til klubbkassen
som gjør at BVK kan holde et stort aktivitetsnivå
og sende ut info etc til medlemmene.

Annonse:
Pontiac Streamliner 1946
modell. 8 sylinder, manuell gir, importert fra det
varme Florida 2012. Påbegynt RENOVERING
(vognen kom jo fra Florida), men etter en tid ble
det klart at her trengs en god del RESTAURERING, og det har jeg gjort nok av.
Selges rimelig.
Torstein Haugen
mobil 962 36 918

Sekretæren: Vi har lagt bak
oss en skiftende sommer med
mange aktiviteter og det er planlagt mye utover høsten med utstilling hos Auto 23 den 21-22.09.
All aktiviteten krever at noen stiller opp og tar vakter etc og er med og bidrar til at BVK kan påta seg
arrangement og være en aktiv klubb.
Sissel M Romslo
Adresse: Ytre Bruvik
5285 Bruvik
Mob.99101262 -95916829
E-mail; simaro@online.no

Formannen har ordet
Vel overstått sommer alle BVK
medlemmer! Sommeren 2013
har kommet og gått med en del
aktiviteter for oss BVK’ere.
Blant annet foregikk Vestlandstreffet i Skånevik i regi av Haugaland Veteranvogn
Klubb og det foregikk uten uhell og Fjordsteam 2013
som ble arrangert i Bergen første helgen i august hvor
de 80 stykker som hadde meldt seg på fikk en uforglemmelig båttur med DS Børøysund fredag kveld i en tropekveld. Til kjøretøyparaden lørdag stilte alle opp som var
blitt forespurt men dessverre så regnet dette arrangementet bokstavelig vekk da himmelen åpnet seg.
På grunn av været så var der heller ikke så mange skuelystne langs ruten heller som sist i 2005, men de som
var der fikk bivåne våre kjøretøy, veteranbusser og
brannvesenet sin parade med historiske brannbiler som
både gav lyd og lys i monn.
Gøy var det uansett selv om undertegnede kunne vri
sine innerste plagg etter en ‘liten’ lekkasje i kalesjen.
Men vi BVK’ere forsetter med full fart forover da det nå
ikke er lenge til vår 4.de veteranbilutstilling hos Auto23
gjennomføres.
Sett av datoene lørdag 21 og søndag 22 september da
utstillingen er åpen og følg med på nettsidene våre under Aktiviteter og Utstilling hvor den oppdateres fortløpende.
Rammene som ble gitt oss av Auto23 gjør at det er et
lavere ambisjonsnivå enn på tidligere utstillinger og
Auto23 vil i større grad selv være mer aktivt til stede
med deres produkter. Likevel vil der bli 52 kjøretøy og
13 mopeder/motorsykler fra klubbens medlemmer.
For å kunne gjennomføre dette arrangementet har vi
allerede mange engasjerte medlemmer som tar ansvar
med hovedoppgaver men vi trenger enda flere hjelpende
hender disse to dagene. Så ta kontakt med de personer
som er angitt på nettsiden vår eller undertegnede som
tar dette videre. Nøl ikke med å melde deg til oppgaver
nå ! da dette er en fin anledning til å kunne bidra til fellesskapet i klubben og komme i inngrep med andre
medlemmer med et felles mål.
Da ønsker jeg dere alle vel møtt til utstilling !
Mvh Kjell
(kroeen@online.no/ 481 87 716)

Billettpriser utstilling:
BVK medlemmer som ikke deltar på utstillingen,
enten med utstilt kjøretøy eller arbeid/vakt, må
uoppfordret vise medlemsbevis for å få halv pris.
De som deltar skal også uoppfordret vise deltakerbevis. De som ikke deltar med kjøretøy eller vakter
må også betale for alle kjøp i kafeen. Deltakende
vil få utlevert bonger.
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