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Rundskriv for Bergen Veteranvogn Klubb. September 2015. Nr. 7 

Neste medlemsmøte: Tirsdag 8. septem-

ber. Omvisning på den nye Høgskolen i 

Bergen, Kronstad. Fremmøte kl 18:00. 

Vi har fått lov til å parkere foran hovedinngangen 

og nedover langs kantine og studentkro. Disse er 

beholdt i sitt gamle utseende i fra NSB verkstedsti-

den. Vi ønsker derfor å få laget en liten fotoseanse 

av kjøretøyene våre foran bygget. 

Selve omvisningen starter kl 19:00. Vi vil først 

samles i et av auditoriene og der få en presentasjon 

av Høgskolen ved prosjektleder Knut Erik Kismul. 

Deretter vil det bli omvisning i to puljer ved Knut 

Erik Kismul og driftsleder Øyvind Henne. 

Omvisningen avsluttes i 

kantinen med kaffe og 

tebrød samt informa-

sjon fra styret i BVK 

om aktuelle saker. 

OBS! VIKTIG! Da 

bygget er låst på denne 

tiden av døgnet må vi 

ha oversikt over hvem 

som kommer. Derfor 

må vi ha påmelding til 

dette møtet. Det vil hel-

ler ikke være mulig å 

komme inn etter kl 

19:00. 

Hvis noen må gå før det 

er slutt, så kan undertegnede slippe ut folk. 

Påmelding gjøres til Lars Olav Lofthus helst på 

mail: laoll@online.no, eller SMS/tlf: 47611283 el-

ler muntlig når du ser meg. Påmeldingsfrist er 6. 

september. 

Lars Olav Lofthus 

Styret BVK 

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

Org.nr: 991 074 023 

mailto:laoll@online.no
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Nasjonal Motordag lørdag 6. juni. 
Lørdag 6. juni kl 12 møtte vi opp på Bontelabo der 

varamedlem Thor Stigen hadde laget et opplegg for 

dagen. Omtrent som ved årets vårmønstring, så 

fikk vi et «guddommelig» opphold i drittværet og 

solen skinte over Bergen by og våre fremmøtte del-

takere. Vi talte vel ca 18 biler til slutt og disse ble 

parkert langs «Schengen-gjerdet» til stor forlystelse 

for turister og en del mannskap på båtene. 

Etter litt prat folk i mellom kalte Thor på sjåførene 

og informerte om dagens opplegg. Vi skulle cruise 

i byn, tre og tre biler sammen i to forskjellige ruter. 

Rute 1 gikk innover Bryggen, over Torget, ut 

Strandkaien, under Smørsbroen, ned Håkonsgaten/

Nygårdsgaten, rundt ved Grieghallen, inn i Lars 

Hilles gate, forbi festplassen og ut igjen til 

Bontelabo over Torget og Bryggen. 

Rute 2 gikk opp i Øvregaten, ned Vetrlidsal-

menning, inn i Kong Oscars gate, forbi Jernba-

nestasjonen, inn i Lars Hilles gate og så til 

Bontelabo samme vei som rute 1. 

Vi ble fordelt slik at det ble kjørt biler i begge 

rutene på samme tid. For undertegnede ble det 

en artig gruppe der jeg stilte med min Ford 

Thunderbird Convertible 1966 og for første 

gang med helt nyrestaurert og nyregistrert bil: 

Gunnar Fiksdal med sin Ford Thunderbird 

Convertible 1965, og Per Hesjedal med sin 

Ford Mustang HT 1965. Det ble en fin kortesje 

innover Bryggen i vår første runde. Vi fikk i 

alle fall mye oppmerksomhet og Thor hadde 

laget en lagg som vi hadde på vinduet det det 

stod «Nasjonal Motordag». Dett klarte tydeligvis 

folk å lese for det kunne vi høre at folk sa da vi 

passerte. Mange hadde også norske flagg på bilene. 

Etter at runde to var gjennomført skulle vi møtes 

ved taxiholdeplassen ved Jernbanestasjonen, for så 

å kjøre til Natland, Birkelundsbakken, Paradis, 

Storetveit, Inndalsveien, Danmarksplass, Gamle 

Nygårdsbro og inn til Bergen Tekniske Museum 

hvos vi samlet oss i kafeen. 

Her hadde Britt Nilssen stelt i stand deilige vårrul-

ler og vafler samt kaffe og brus.  

Etter en liten spisestund, så kjørte Thor en uhøytid-

lig quiz for oss, der vi bare svarte etter som vi kom 

på svarene. Artig! 

Ved 16 tiden var vel de fleste reist hjem og vi må 

Gunnar Fiksdals nyrestaurerte motorrom beskues! 
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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 

takke Thor Stigen for et flott opplegg og selvfølgelig Britt Nilssen, med sin 

hjelpesdame og vi vet at også Arild var involvert litt. Vi vil også takke de 

som stilte opp og gjorde dette til en fin markering. 

Lars Olav Lofthus 

Redaktør/Layout for BVK: Lars Olav 

Lofthus 

Print: Allkopi 

Styret i BVK 

mars 2015—mars 2016 

Formann:  

John Gaute Kvinge 

Mob: 92620940 

jgkvinge@broadpark.no 

 

Nestformann:  

Cato Rasmussen 

Mob: 92615610 

cato.rasmussen@sksk.mil.no 

 

Kasserer:  

Kjell Røen 

Mob: 48187716 

kroeen@online.no 

 

Sekretær:  

Arild M. Nilssen 

Mob: 91184322 

anils-mo@online.no 

 

Styremedlemmer:  

Marius Jørgensen 

Mob: 91666618 

joma@jbv.no 
 

Harald Gjone 

Mob: 41673689 

ha-gjone@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Geir Inge Thunestvedt 

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

com 

Thor Stigen 

Mob: 90072815 

thstig@online.no 

Lars Olav Lofthus 

Mob: 47611283 

laoll@online.no 
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 Rebusløp søndag 14. juni  
Tekst: Lars Olav Lofthus - foto: Per Åge Hesjedal 

 

Thor Stigen hadde laget et alle tiders rebusløp til 

glede for oss medlemmer med venner og familie. Vi 

ble sendt rundt i Bergensområdet på jakt etter in-

formasjon til oppgaveløsning. Hvor vi skulle måtte 

vi finne ut ved hjelp av å løse rebuser, eller ana-

gram var det vel..... 

13 biler med forventningsfulle deltakere møtte opp 

på plassen foran Friele kl 11:00 denne søndagen. 

De fleste hadde med seg flere i bilen, da det er en 

fordel når man skal løse rebuser.Som vanlig, må 

man vel si, så kunne det jo godt ha vært med flere, 

men vi som kom hadde det i alle fall veldig 

gøy.Primus motor varamedlem Thor Stigen sto for 

hele opplegget egenhendig. Han hadde laget alle 

rebusene og sørget for noen velfylte kurver MED 

bord som premier. Selvfølgelig dek-

ket av klubben. Men en imponerende 

innsats av Thor som jo også sto for 

opplegget rundt Nasjonal Motordag 

bare en uke tidligere. 

Ved starten fikk vi utdelt oppgave-

ark, og så var det bare å sette seg i 

bilen og gjerne først prøve å løse no-

en oppgaver. Min kone og jeg ble 

sittende lenge og vel og var vel til 

slutt den nest siste bilen som kjør-

te…..så jeg tenkte at her var nok lø-

pet kjørt. Alle andre har skjønt det 

og ikke vi. Det skulle jo senere vise 

seg å ikke stemme helt……. 

Oppgavene var slik at man først 

skulle sette sammen en haug med bokstaver til å bli 

et stedsnavn, og så kjøre dit, og så utføre en oppga-

ve der, som man måtte skrive ned svaret på. Høres 

greit ut, men jaggu kan det være vrient når alle 

bokstaver snudd helt om på. 

Vi la nå i vei og tok det helt med ro og forsøkte å 

være nøyaktige. Løypen gikk til Krambua, Brann 

Stadion, Jernbanestasjonen og til Bontelabo, der 

det tydeligvis stoppet opp for mange, også oss. Vi 

som stod der 

fant ut at vi fikk 

løse noen opp-

gaver sammen 

for å komme 

videre. Da løs-

net det og vi 

kom oss omsi-

der, etter masse 

målinger, tel-

linger og utreg-

ninger til mål 

som var ved 

gamle Siemens 

sitt bygg i Fyl-

lingsdalen. På 

plassen der 

hadde vi impro-

visert medbragt 

lunsj og fikk nok et ark som vi skulle løse. Som 

sagt så hadde vi forsøkt å være nøye, men dette ar-

ket ble litt vanskelig, og siden vi var sist inn, så ble 

det litt harelabb over det, så jeg tenkte: «Vi kom 

sist og blir vel sist også». 

Thor hadde rigget opp premiene som var to velfylte 

kurver med all slags mat og snacks samt brus og 

vin. Vinnerne ville jo også få kurven og bordet. Det 

viste seg nå at Thor hadde laget en premie for løpet 
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og en for det siste spørsmålsarket. Da fikk jeg litt 

håp igjen. Thor gikk gjennom oppgavene og på lø-

pet følte jeg at jeg var veldig nær eller korrekt på 

de fleste oppgavene. På det andre arket var det nok 

derimot far out…….. 

Men i alle fall så var overraskelsen min virkelig 

stor når Thor utropte oss til vinnere av løpet! Det 

hadde jeg virkelig ikke trodd, men nøyaktighet vis-

te seg å gjøre susen! Og jeg har lenge forsøkt å få 

fatt i et slikt bord, så det var suksess! 

Vinneren av det andre spørsmålssettet var Aasta 

Kalvik Haukås, passasjer hos Terje Mjelde, og hun 

fikk da følgelig den andre kurven – og bordet. 

Ved 15 tiden var all fornøyde og mette og vi dro 

hjem til vårt. 

Tusen takk til deltakerne som ville stille opp denne 

søndagen, og en kjempetakk til Thor Stigen som 

sto for hele opplegget. 

 

Lars Olav Lofthus 
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Julebord 2015 
Ja, du leste riktig. Knapt er sommeren over før vi 

annonserer årets julebord. Og i år er vi tilbake til 

pomp og prakt. Årets julebord går av stabelen lør-

dag 28. november og det blir arrangert i Kom-

mandantboligen i Gravdal. Vi er med andre ord 

tilbake til røttene igjen. Ikke nok med det: Det blir 

levende musikk ved orkesteret «Trionor» fra Nor-

heimsund! De vil spille taffel til maten og akkom-

pagnere oss til allsangene, og vi vil forsøke å få til 

en polynese, som seg hør og bør. Til dans spiller 

de jo, som vi vet, gammelpop, og kanskje blir det 

gjenhør med «Mustang» låten til Lasse……tiden 

vil vise… 

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

ende stund, men noe blir det. 

BVK vil dekke utgifter til lokalet og musikken. 

Kuvertprisen må imidlertid enhver stå for selv. 

Men som det har vært sagt mange ganger tidligere: 

Husk dette er en god investering overfor de som 

lever med oss bilgalningene. 

Én endring blir det i forhold til tidligere julebord 

her, og det er at det blir ikke servering ved bordet. 

Det vil fordyre kuvertprisen kraftig, og nå har vi nå 

hatt tre julebord der vi har klart å finne maten selv, 

så vi håper det går greit. 

 

Priser i skrivende stund: 

PINNEKJØTT BUFFÈ MED DESSERT  
Pinnekjøtt, kålrotstappe, fjell mandel potet og 

ribbefett.  

Husets karamellpudding, multekrem og riskrem 

med hjemmelaget bringebærsaus  

Kr 530,- pr. pers. 

 

Alternativ meny: 

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 635,-  

Lutefisk med tilbehør i tillegg  

Kr 89,- 

 

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. Husk å oppgi hva du vil spise. 

 

Påmeldingsfrist: 7. november. 

 

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

dette arrangementet. Mange har etterlyst dette etter 

at vi gikk vekk fra det for 3 år siden, så vi regner 

med stor pågang! 

 

Styret BVK 

Kommentar fra arrangementskomiteen: Vi er litt usikre på om vi får velge to menyer. Vi tok de 

med for å vise prisnivået. Dette skal vi få på plass før neste rundskriv. 

mailto:laoll@online.no
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AKTIVITETSDAG PÅ BTM 31. MAI 

2015. 

Søndag 31. mai var det Bergen Veteranvogn Klubb 

som hadde vakt for åpent museum på BTM. 

I forkant hadde klubben annonsert at det ville bli 

anledning til å tegne forsikring med besiktning på 

sitt veterankjøretøy – enten det var to- tre- eller fire

-hjuls doning. 

Været var av en slik art at det gikk an å besiktige, 

fotografere og fylle ut søknadspapirer utendørs. 

Richard A. Riim – vår nyeste besiktigelsesmann – 

tok seg av besiktigelse og hjelp med utfylling av 

papirer. 

Mats Thomassen – vår eminente hobbyfotograf tok 

seg av bidedokumentasjonen og la det enkelte kjø-

retøys bilder over på minnepenn. 

Sekretæren tok seg av forsendelse av materialet til 

LMK`s forsikringskomite. 

I ettertid kan vi opplyse om at alle fikk innvilget 

sine søknader. 

  

Ellers var det trikkekjøring og klubbens medlem-

mer stilte med blankpussete kjøretøy. 

Det var et sjeldent yrende liv på museumsområdet 

denne søndagen . En stor takk til alle involverte 

parter – herunder også travle billettører! 

Kontor i det fri! Richard Riim, besiktningsmann, opprettet 

like godt kontorplass der kundene/bilene var. 

Foto: Per Hesjedal 

Richards ”nye” luksusvogn. MB 300. Foto: P. Hesjedal 

BVK’s permanente utstilling. Nå er det også tilkommet no-

en veteran MC’er. 

Foto: Per Hesjedal 
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DAMSGÅRDSDAGENE 2015 
Familiedagen ble arrangert søndag 7. juni.  BVK-

medlemmer stilte opp med 16 kjøretøyer til stor 

fornøyelse for fremmøtte publikummere i regnvæ-

ret. 

Vengebåten kom. Det var utegudstjeneste med to 

prester. Salgsboder  med forskjellig innhold var det 

og ikke minst – det var bra med publikum. 

Brannvesenets veteraner stilte med to gamle brann-

biler – som i sin tid hadde tilhold i Laksevåg sta-

sjon. Det ble foretatt en «brannutrykning» til muse-

umsområdet der en person ble reddet ut fra det 

«brennende» huset, til stor applaus fra et fulltallig 

publikum. 

Ellers var det veteranbuss som kjørte turer i områ-

det Laksevåg – Gravdal – Nygårdsvik – Laksevåg. 

Dette viser seg å være et populært innslag – i det 

det var full buss på hver tur. 

BVK medlem Bjørn Thomassen var guide på 

turene. 

Ved vår utstillingsstand ble det plassert en dame 

som solgte thaimat-noe hun har gjort de siste tre 

årene. Salget av kylling- og risretter gikk unna 

som, øh, varmt hvetebrød. Og som vanlig,  og når 

hun var utsolgt, var hun under disken og fant frem 

mer thaimat, men denne gangen til oss i BVK og 

det attpåtil gratis. Dette er gjerne noe å tenke på 

også ved neste års  arrangement for BVK`ere. 

Alt i alt var det en fin familiedag på Laksevåg i år 

også. På vegne av Stiftelsen Damsgårdsdagene ret-

tes en stor takk for at så mange veterankjøretøyer 

stilte ut til stor glede for et interessert publikum. 

Har dessverre ikke mottatt noen bilder fra dette ar-

rangementet. 

Red. 

Stend Stasjon – Osbanen 
I år som så mange ganger tidligere var BVK også i 

år forespurt om å stille med veterankjøretøy på 

Stend stasjon søndag 23. august. Stasjonen er et lite 

museum om Nesttun - Osbanen som levde fra 1894 

til 1935. Fremdeles har denne jernbanen sin venne-

forening, Osbanens venner.  

Hele 10 biler møtte fra BVK i et nydelig sommer-

vær og laget en aktiv og hyggelig stemning på sta-

sjonsområdet denne dagen. Osbanevennene hadde 

lånt en veteranbuss som hentet folk fra Lagunen og 

Birkelandskrysset, og det som var av syklister på 

sykkelstien som faktisk er den gamle jernbane-

traséen stoppet opp for en hyggelig prat. Det er 

selvsagt ikke enkelt bare å passere lukten av ny-

stekte vafler og kaffe heller. I det fantastiske været 

gikk det også unna med is og brus. Noen fikk seg 

sågar en kjøretur i veteranbiler. Både lokomotiv og 

dresin var på sporet. At mye publikum foretrakk å 

gå andre veier på en så flott dag får vi tåle men vi 

som var der hadde en koselig og avslappet stund. 

Når vi rundet av kl 15 var alle enige om at det had-

de vært en fin dag. 

For BVK: Richard A. Riim 

Foto: Per Fiksdal 

 

Nye medlemmer fra mai, juni, juli og 

august: 
Vi ønsker velkommen: 

Johan Sadnes Walde, Ole Johan Samdal, Roger 

Myrmel, Vidar Hjartåker, Jan Kåre Brunsvik, Ro-

bert Schistad, Fusa Dampskibsexpedition c/o Vig-

go Nonås, Bjørn Høysæter, Svein Arne Lindebjerg 

og Fred Atle Johannessen. 

Møt opp på BVK’s arrangementer, månedlige med-

lemsmøter og ukentlige lygarmøter så kommer dere 

etter hvert inn i klubbens sosiale miljø. 

Husk GRASROT andelen når du tipper Lotto eller fotball: Org. nr. for BVK: 991 074 023 
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Tur til Fjordsteam 2015 i Florø – 6. – 9. 

august. 
Tekst: Lars Olav Lofthus og Kjell Røen. Foto: Lars 

Olav Lofthus 

Torsdag 6. august møttes ca 12 biler på Shell Sta-

sjonen på Haukås for kjøring til Fjordsteam i Florø. 

Noen minutter over kl 10:00 la vi i vei nordover, 

der vi merket at vi ikke var alene på veiene. Kolon-

nen ble ganske så spredd med en gang, men tur or-

ganisator, Richard Riim, hadde informert oss om at 

vi skulle stoppe for oppsamling på en avkjørsel rett 

etter bensinstasjonen på Ostereidet. Etter det så var 

vi rimelig samlet for resten av turen. Vi kjørte 

ganske så direkte til ferjen Oppedal – Lavik der vi 

fikk æren av å reise med den nye el-ferjen; 

«Ampère». Litt vittig: Alle våre gamle forurensen-

de fossilbiler om bord på en nullutslipps ferje.  

Vel i land i Lavik slapp vi alle stresserne, les: nyere 

kjøretøy, forbi, og la i vei. Rett nord for Vadheim 

traff vi det første veiarbeidet og i et kleggbefengt 

område ble vi stående lenge og vel. Men, her var 

det at været, som på forhånd var dømt nord og ned, 

plutselig viste seg fra sin beste side. Noen med ca-

b’er hadde cabbet ned alt fra starten av, men nå var 

det bare å få ned «tygtrasan» som svenskene sier.  

Endelig i gang igjen ble det en fantastisk kjøretur 

til Steinvik Fiskefarm utenfor Eikefjord. Der hadde 

vi en avtale om å stoppe for å spise lunsj hos Alex 

og Anne Karin Vassbotten. Alex er medlem i BVK 

og innehaver av den røde Maserati Meraken som 

vant prisen beste veteran under Vårmønstringen i 

år. Hos Alex og Anne Karin ble vi fantastisk godt 

En liten pitstop i Naustdal 

Parkert ved Steinvik Fiskefarm 

Alex og Anne Karin Vassbotten 

En av Alex sine biler: Corvette C2. Den stod ute, og da 

kunne vi ta bilde av den, sa han…. 
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mottatt, og vi fikk grillet nytrekt laks med deilige 

poteter og grønnsaker til. Deretter var det omvis-

ning i visningssenteret på fiskeoppdrettet. En meget 

interessant opplevelse som gav oss litt innblikk i at 

det ikke er bare bare å drive et moderne fiskeopp-

drett. 

Men, for oss med bilgener, så var det omvisningen 

blant Alex sine biler som tok kaka. Alex vil ikke ha 

bilder av disse publisert, og heller ingen beskrivel-

se i bladet. Så, var du ikke med, så får du bare vite 

dette: FANTASTISK! Rett og slett en enestående 

samling av ganske unike biler. 

 

Etter vel endt omvisninger i flere bygninger hos 

Alex Vassbotten dro vi videre til Florø og innsjek-

king på de respektive overnattingssteder. 

Noen hadde valgt ‘MS Sandnes’ mens andre hadde 

valgt hotell. 

Torsdag kveld ble det bespising på egen hånd di-

verse steder i byen samt å frekventere og inspisere 

de forskjellige både faste- og midlertidige vannhull 

som fantes overalt. 

Fredagen var det bestilt båttur med ‘D/S Oster’ 

med avgang kl 11 fra Florø. Morgenen opprant 

med sipende regnvær! og kun timer til avgang. 

Regntøy ble medbrakt og medlem Jarle Herstad 

sørget for å reservere ‘Herresalongen’ akter på 

øverste dekk, men hva skjer i det vi kaster loss, 

bakker ut og setter kursen mot Svanøy? 

Det lysner i det fjerne der vi har kursen og hele det 

øverste akterdekket ble fort okkupert av BVK’ere, 

noe vi holdt fast ved på ved hele reisen. For jam-

men var det bra, det ble bedre og bedre og tilslutt 

satt vi der i t-skjorter ol. i solsteiken. 

Vi hadde hørt rykter om noen skjenkebestemmelser 

ombord på forhånd, så når serveringen åpnet av den 

slags kl 12 var der to tørste skribenter først i køen. 

Er vi på tur så er i på tur! 

Stemningen var høy og skjemtefull både på tur og 

retur etter besøket på Svanøy hvor vi var i land ca 1 

½ time. Noen dro til hjortefarmen på stedet men en 

god del ruslet omkring og fikk besøkt en flott res-

taurert sjøbod med galleri med veldig flotte priser, 

og videre så vi på hovedgården litt lenger opp i 

bakken. 

Returen til Florø gikk smertefritt hvor vi ankom 

helt etter rute med beskjed om at vi bare kunne sitte 

på dekket og kose oss, noe vi så absolutt gjorde i 

solsteiken. 

Lørdagen var det veteranbil parade i Storgata som 

kommunen hadde stengt av. 

Vi møttes rett utenfor sentrum og kjørte lang, lang 

rekke sammen med alle de andre inn i Storgaten, 

vanskelig å si eksakt antall, men ca 100 veterankjø-

retøy var med. 

Der stod det tett i tett med mennesker, rene 17.mai 

stemningen, og vi fikk parkert våre kjøretøy langs 

etter gaten. Denne gangen litt lenger gjennom Stor-

gata, noe som våre fruer syntes om for da var der 

Fra turen med DS Oster 

Til kai på Svanøy 

Slik så det ut i gaten da vi kjørte inn under para-

den. Det var enda mer folk ti starten av gaten. 
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flere butikker å traktere. 

Timene gikk fort i dette gode selskapet før bilene 

igjen ble parkert for kvelden og byens utsteder ble 

oppsøkt igjen. Florø by er tydeligvis blitt kjøpt opp 

av EuroPark når det gjelder parkering, hele byen, 

ikke et eneste sted å parkere uten å betale avgift. 

Men, men, går vel til en god sak … (EuroPark sitt 

julebord mon tro ?) 

Søndagen og hjemreisedagen kom med litt regn 

men mest opphold. 

Der var ikke planlagt felles kjøring hjem igjen så 

det det ble til at enkelt grupper avtalte seg imellom 

og la ut på hjemturen. 

Noen av damene våre poserer litt…... 

Nytt kjøretøy Kjell? 
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Veiarbeidet som vi på oppover turen ergret oss over 

passerte vi meget effektivt, lengste vi stod og ven-

tet på rødt lys var vel 7 minutter for skribentens 

del. 

Passeringen over Sognefjorden gikk som en lek 

hvor vi på sørsiden av Sognefjorden takket for et 

meget hyggelig samvær til den gruppen som vi 

kjørte sammen med og dro avgårde med cab’en ne-

de hjemover, tross mange lange tunneler, men igjen 

er vi på tur så er vi på tur. 

Formannen har ordet 

Da er «sommeren» over og vi kan ganske så kjapt 

konstatere at vi i år har fått igjen for den fantastiske 

fjorårssommeren – det er vel lenge siden at vi har 

opplevd så mye kaldt og dårlig vær i løpet av det 

som skal være 

vår toppsesong.  

Likevel har jeg 

forstått at det 

ble en flott tur 

til Florø for de 

som var med 

der – godt opp-

legg med flott 

garasjebesøk 

underveis. 

Selv var jeg 

uheldig ved 

inngangen til 

sommeren og 

har måttet 

holdt meg bor-

te fra både ve-

teranbil og 

jobb en tid. Litt 

dårlig sikrings-

jobb på et hyt-

tetak gjorde at jeg gikk i bak-

ken og slo meg ganske så 

«helseløs».  Heldigvis var 

lykken bedre enn forstanden 

og ingen permanente skader.  

Første skikkelige kjøreturen 

for meg i sommer ble til An-

ton nå sist tirsdag. En flott 

tur i et vær som sommeren 

tatt i betraktning var helt ok. Vi var i overkant av 

20 biler og nærmere 40 personer – en fin kveld i 

godt lag! Som de fleste nok har fått med seg så sto 

Anton denne gangen alene for tilretteleggingen. 

Britt Nilssen var imidlertid så sporty å kjøre inn i 

forkant for å hjelpe til med tebrød og kaffekoking. 

Tusen takk Britt! 

Neste medlemsmøtetur blir allerede tirsdag 

8.september til Høgskolen i Bergen. Det planlegges 

foto-session  (foran de gamle verkstedshallene) 

denne dagen så vi håper på stort oppmøte! Nærme-

re informasjon om arrangementet finner dere annet 

sted i rundskrivet og på våre hjemmesider. 

Da er det bare å ønske dere alle en riktig god høst-

sesong og så får vi håpe på at værgudene er litt me-

re vennlige med oss enn de har vært så langt denne 

sesongen. 

 

John Gaute  

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

På vei hjem: Litt dårligere vær...som synes... 


