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Referat fra Bjerkvikmøtet 28.jan.2017. 

 
Tidspunkt: Lørdag 28. januar 2017, kl. 09.00 – 15.00 

Sted: Bjerkvik hotell, Trollvikveien 18, 8530 Bjerkvik. 

 

Invitert: Alle LMK-tilsluttede klubber i Nord-Norge fra Hammerfest-Salten, 

lokalavdelinger av landsdekkende klubber som NVMC, Norsk Landroverklubb, 

Historiske Militære kjøretøyers forening, untatt Rutebilhistorisk avd. Sør-Troms og 

Ytre Helgeland Motorhistoriske klubb som deltok for første gang. Fra LMK-

kontoret var Generalsekretær Stein Christian Husby og kontorleder Kristin Risø til 

stede, samt LMK-styremedlem/nestleder Merethe Larsen som var ordstyrer for 

dagen. 

Møteleder: Merethe Larsen. 

Referent: Merethe Larsen/Stein Christian Husby 

Det var sendt ut møteagenda i forveien, og denne la rammene for møtet: 

Dette var det 14.Bjerkvikmøtet i rekken, etter at det hele startet med noen få 

representanter fra klubbene, som møttes på kroa på Fossbakken i 2003 og 2004. 

Etter hvert ble det flyttet til Bjerkvik hotell og kom i regi av LMK. Dette er blitt en 

flott tradisjon som det årlige nord-norske LMK møte. 

 

1. Kort presentasjon av deltakerne. 

Deltakerne presenterte seg selv og deres klubbtilhørighet. Bjerkvikmøtet er 

et populært årlig arrangement med godt oppmøte. I år var det 35 deltakere 

som representerte de motorhistoriske klubbene fra Hammerfest i nord til 

Sandnessjøen i sør. Nytt i år var representanter fra Landroverklubben avd. 

nord og Ytre Helgeland Motorhistoriske Klubb.  

 

2. Referat forrige møte. 

Referatet fra forrige møte ble godkjent uten anmerkninger. 
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3. Klubbenes oppsummering 2016 og planer for 2017. 

Aktivitetskalenderen 2017 fastsettes. 

Klubbene informerte om ulike treff og arrangementer, som hadde funnet 

sted gjennom 2016. 

Det hadde vært stor aktivitet i klubbene igjennom året, med mange 

kreative arrangementer.  Klubbene er flinke til å være delaktig på de andres 

treff og arrangementer for slik å støtte opp om hverandres arrangementer.  

 

Felles utfordringer som klubbene står ovenfor er:  

- Et varierende oppmøte på klubbmøter/kjøreturer/arrangementer. Mye 

avhengig av værforhold og andre ting som skjer samme helgene. 

- De færreste klubber har eget klubbhus. Noen har måttet flyttet ut av 

lokaler de har hatt, men det har allikevel ordnet seg med nye muligheter 

etter hvert. 

- Rekruttering av den «litt yngre garde» samt damer inn i miljøet. 

NordTroms Motorhistoriske klubb har fått noen nye medlemmer fra 

begge disse gruppene etter å hatt dette på agendaen de siste årene. 

- Rullende kulturminner får ikke støtte. Eiere av veterankjøretøy står enda 

uten muligheter til å søke om støtte til dette. 

- Erfaringer viser at Facebook fungerer godt til å reklamere utad for 

treff/arrangeringer og for hele miljøet.  

- Odd Enevold i Hammerfest og Kvalsund Motorhistoriske samt Yngvar 

Heitmann i Alta Veterankjøretøyforening, har begge deltatt på 

kulturvernforbundets regionale møte i Alta i 2016. Det er viktig at de 

motorhistoriske klubbene deltar og presentere seg på disse møtene. For 

å vise at også vi tilhører blant de andre kulturvernorganisasjonene.  

Det er absolutt en arena for å knytte kontakter mellom de ulike 

kulturvernorganisasjoner for et fremtidig samarbeid.  

 

Flere av klubbene har jubileumsår i 2017: 

-Lofoten Motorhistoriske Forening,  

-Vesterålen Motorhistoriske Klubb og  

-Nord Troms Motorhistoriske har alle 10 årsjubileum. 

-Narvik Automobilforbund har 30 årsjubileum.  
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Arrangementskalenderen for 2017 ble satt opp i fellesskap for å unngå at 

de ulike arrangementene kolliderer. Det ble tilslutt en enighet om en felles 

Nord-Norsk treffkalender med stor geografisk spredning på 

arrangementene. 

 

Noen av endringene som er verd å legge merke til i år på 

aktivitetskalenderen: 

 

Lofoten Motorhistoriske arrangerer Lofoten-treffet i juni på Brustranda 

camping i forbindelse sitt jubileumsår, men arrangerer allikevel 

veterankjøretøyutstillingen i forbindelse med Høstvekka i sept. Da uten 

treff. Narvik Automobilforbund holder pause for Camping og sjitprattreffet i 

2017 og 2018 pga. sitt arbeid med å få ferdig museet. Men satser sterkere 

på å delta på andres treff. Stor aktivitet med mange treff i juni, flere av 

treffene er flyttet en helg frem fra tidligere. Nostalgi og Motormuseet 

arrangere ikke treff i år, da det er Harstad Motorhistoriske Klubb og NVMC 

sin tur til å arrangere Rally-Lofast på Gullesfjordbotn camping. (Avtale for 

annethvert år). Det bli og eget Saabtreff på Hamarøya Fiskecamping i aug.  

 

Det oppfordres til å delta på LMK stafetten som har start i Nord-Norge 10.8 

i Tromsø arrangert av Tromsø Veteranvognklubb. I den forbindelse er det 

prolog fra Hammerfest og Alta den 9.8 og Autovis arrangerer 

Skattøratreffet med sosialt samvær samme ettermiddag/kveld. For dem 

som ønsker å delta på en del av ruta og kjøre tilbake igjen, kan delta videre 

på Horkentreffet samme helgen. 

Mange spennende treff og arrangementer på aktivitetskalenderen også i år. 

 

Nostalgi og Motormuseet informerte om Midnattsolløpet 2018 og 

oppfordret dem som skal delta og har behov for hotellrom/hytter etc. til å 

allerede bestille dette nå. Ellers vil det bli egen nostalgicamping med plass 

for medbrakte overnattingsmuligheter. 

 

4. Oppdatering på status i sak: medlemskap i LMK for Rutebilhistorisk 

Forening. (RHF) 

Bakgrunnen for denne saken er i korte trekk at foreningen meldte seg ut 

av LMK etter å ha hatt en sak opp på Landsmøtet i 2014, om redusert 

medlemskontingent. De ønsket ikke å betale full kontingent for hvert 
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medlem, da de mente at hos dem var det mange medlemmer på hvert 

kjøretøy i motsetning til i hva det som oftest er i andre klubber. 

Medlemmene i RHF betaler likevel full kontingent, og derfor har 

LMK/Landsmøtet ikke sett at det foreligger et økonomisk grunnlag for 

redusert kontingent for RHF. LMK har i dag god dialog med RHF, og 

LMK/RHF treffes jevnlig gjennom begge forbundenes engasjement i 

Kulturvernforbundet. RHF ønsker pr. dags dato ikke å melde seg inn 

igjen i LMK. Odd Enevold ønsket statusoppdatering i saken, da RHF avd. 

Sør Troms alltid er representert på Bjerkvikmøtet og en del av det nord-

norske samholdet. Han ønsket Rutebilhistorisk F. lykke til i det videre 

samarbeid med LMK, og overleverte Per-Ole Rustad en modell av en 

snutebuss. Veteranbussene er klart en viktig del av samferdselshistorien. 

 

5. LMK-Stafetten. 

LMK-Stafetten 2017, på veg fra hobby mot kultur på hjul. 

Kjørerute fra Tromsø 10.8-målgang et sted i Oslo 19.8. 

 

Kongstanken: Gjennom å engasjere hele Norges befolkning, i et felles 

løft, kunne skape kunnskap i hele befolkningen om den kulturskatten 

motorhistorien representerer. På denne måten kunne påvirke det 

politiske Norge til å flytte motorhistorien fra toll og avgifts fokus til 

kultur fokus. 

Stafetten er åpen for alle kjøretøy eldre enn 30 år. Ingen påmelding og 

man skal kunne kjøre så kort/lang etappe som man selv ønsker. 

 

Det arbeides med å få til en LMK Stafett i forbindelse stortingsvalget i år, 

som her i nord skal ha hovedstart i Tromsø 10.8.17. med prolog fra 

Finnmark 9.8. 

TVK og Autovis har påtatt seg oppgaven med å være såkalte 

masterklubber, dvs. stå for arrangementet før og under hovedstarten og 

planlegge løypa videre til Steinkjer, ved å involvere og delegere ansvar til 

de andre klubbene langs løypa.  

Det er tenkt hovedstart også i Trondheim, Kristiansund, Bergen og 

Halden. 
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Det ble av Lodve Vik i Autovis, Ragnar Kjeldsen og Rolf Richardsen i TVK 

presentert ei kjørerute med oppdelte etapper hvor de andre 

motorhistoriske klubbene fikk sitt ansvarsområde.  

Ei ekstra utfordring som ble diskutert var at sykkelrittet Artic Race of 

Norway gjennomføres samme dag med start fra Andøya og målgang i 

Narvik. Dette vil bl.a. medføre periodevise stengte veger. Samtidig er 

dette en unik mulighet for oss om vi får til ei veterankjøretøyparkering 

langs løypa når syklistene drar forbi og filmes av TV2. En av deltakerne 

på møtet jobber for Artic Race of Norway og påtok seg å være 

kontaktperson. 

LMK stafetten kan bli et fantastisk flott arrangement, og deltakerne på 

møtet stilte seg positiv til å ta i et tak for at vi skulle få dette til. Det 

jobbes for at stafetten skal kunne gjennomføres i 2017, og skal være 

mest mulig planlagt ferdig for å kunne bli presentert på LMK Landsmøtet 

22.aug. Her vil den endelige avgjørelse tas om vi klarer å få alt klart og 

gjennomført i aug.2017 eller av andre grunner må vente til 2018. 

 

6. LMK info.  Ved Generalsekretær Stein Christian Husby.  

Denne gang hadde LMKs presentasjon hovedfokus på hvilke utfordringer 

bevegelsen står overfor i tiden fremover for at vi fortsatt skal kunne 

anvende, oppbevare og restaurere våre veterankjøretøy. LMK og 

bevegelsen står foran et generasjonsskifte hvor tidligere kunnskap og 

viten ikke fremover er selvsagt. Dette gjør seg til utslag både ved 

restaurering/vedlikehold, men også overfor holdninger som gjenspeiles i 

regler og forskrifter. Viktig fremover blir at bevegelsen samler seg 

gjennom fora som nettopp LMK, noe som forbedrer vår evne til å 

påvirke og synliggjøre våre behov. Tilpasning til dagens samfunn hvor vi 

fremdeles kan bedrive vår virksomhet innenfor grensene av forskrifter 

og vedtekter, blir fremover helt sentralt. 

 

Utfordringer: Gårsdagens kjøretøy på morgendagens veier, er et slagord 

som er dekkende for LMKs virksomhet.  

-Det ble påpekt viktigheten av formidling og rekruttering, slik at viten, 

kunnskap og interesse kan videreføres til kommende generasjoner. Man 

opplever i dag at interessen for kjøretøy generelt avtar, og dette 

gjenspeiler seg også i at ungdom tar førerkort stadig senere.  
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-Kunnskap om veterankjøretøy og formidling av dette videre blir også 

viktig. Her har LMK/klubbene er viktig rolle fremover. 

-Videreformidling av tradisjonshåndverk; Her blir det viktig at LMK tar 

del sammen med de andre kulturvernorganisasjonene. Mange håndverk 

og prinsipper/teknikker er felles for en rekke tradisjonsfag, og det er 

viktig at disse håndverkene ikke dør ut. Det kan nok ikke forventes at 

disse kommer inn igjen i lære- og studieplanene, men dersom man får til 

et større grunnlag for disse kan en utdanning/opplæring igjen bli aktuelt. 

 

-Veterankjøretøy er rullende kulturmateriell, som det ikke kan søkes om 

midler eller annen støtte fra noen offentlig instans til 

bevaring/restaurering. Kjøretøyene har heller ikke funnet et eget 

departement, og vi befinner oss i et vakuum mellom 

Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet. 

Kulturminnefondet har heller ingen egen post for rullende materiell. Det 

er et paradoks at garasjen kan få støtte mens innholdet i den ikke kan 

det. Vi må vise oss frem og synliggjøre våre behov og rolle, som 

kulturformidler, skal vi få dette til. 

-Klubbene eier LMK, og det er viktig at LMK får tilbakemeldinger. Vi 

ønsker å høre fra klubbene på mail eller tlf. Det er klubbene som setter 

agendaen for LMKs virke og drift. 

 

-LMK har vært representert på mange arrangementer i 2017, bare for å 

nevne noen: Ekebermarkedet vår/høst, Birimarkedet, Nordisk møte i 

Danmark, Oslo Motorshow, på de fleste nord-norske treff og 

Norgesløpet. 

 

-Norgesløpet er LMKs hovedløp og skal kunne rullere på ulike steder i 

landet. Arrangementet er tildelt Kongsberg Automobilselskap i 2018, 

men foreløpig er det ingen som har meldt sin interesse som arrangør for 

2019. 

 

Videre utfordringer: Nye retningslinjer for PKK- der veterankjøretøy skal 

godkjennes som bevaringsverdig. Dette innebærer en skjønnsmessig og 

individuell vurdering på den enkelte trafikkstasjonen. Dette åpner lett 

for ulik praksis og forskjellsbehandling. LMK ønsker en mer presis 
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instruks som ivaretar forskriftens intensjoner, men samtidig sørger for 

en forenkling og mest mulig homogen behandling.  

LMK har god dialog hos Vegtrafikkdirektoratet. Vi er et fast 

høringsorgan, og det er ønskelig fra deres side med et tettere samarbeid 

med LMK fremover. 

Årsavgiften blir fra 2018 innkrevd av forsikringsselskapene sammen med 

kjøretøyforsikringen, hvor man skal kunne betale avgift kun for den 

tiden kjøretøyene har skiltene på. 

I Sverige er det nettbasert løsning for dette med av- og på registrering, 

og dette kunne også vært en hensiktsmessig løsning. Hvordan det skal la 

seg praktisk gjennomføre her i Norge, er foreløpig ikke avklart. 

 

 

 

 

7.LMKs Landsmøte 2017. 

Klubbene ble anmodet om å avklare delegatene så snart som mulig med 

tanke på bestilling av fly og overnatting. Klubbene i Nord-Norge tilsikter et 

felles hotell i Oslo fra lørdag 22. april til søndag 23. april. Det blir også 

arrangert en felles bespisning på lørdag kveld. Kristin bestiller bord etter 

oppfordring fra klubbene, på samme sted som i fjor. Og overnatting når 

hun har fått påmelding om hvem som deltar på møtet. 

 

8.Eventuelt. 

Det kom ingen saker inn til dette punktet. 

 

Merethe fikk applaus for å ha vært aktiv med å representere LMK på de 

fleste treff i. l. a. fjorårets sesong. Hun takket for oppmøtet og ønsket alle 

vel hjem, med oppfordring til å ta med LMK brosjyrer tilbake til egen klubb. 

 

 

Takk for denne gang og for at dere gjorde det mulig også i år med å kunne 

avholde nord-norsk LMK møte i Bjerkvik. Lykke til med arrangementer og 

treff for kommende sesong.  

 

Mvh. Oss fra LMK: Generalsekretær Stein Christian Husby, kontorleder 

Kristin Risø og styremedlem Merethe Larsen. 
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