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Kjære alle medlemmer i Vestfold! 

 

2021 går mot slutten. På denne tiden i fjor skrev vi "etter et år vi håper å aldri få 

oppleve igjen". Men dessverre endte også 2021 med nye nedstengninger og 

restriksjoner. Dog rakk vi akkurat å arrangere vårt Julemøte på Flykafeen etter at det 

måtte droppes i fjor. Vi var godt over 30 samlet til god mat og hyggelig lag. 

 

Landsmøtet og veteranbusstreffet i Førde ble avlyst i likhet med det planlagte treffet 

på Oppdal i 2020. Neste år er det vår tur; da skal Vestfold-avdelingen stå for 

arrangementet - på Maier Arena i dagene 26.-29. mai. Forhåpentlig er 

smittesituasjonen da under så god kontroll at dette kan gå som planlagt! 

 

Vi har garasjen oppe i Hof,  og årets jobbeprosjekt har vært å få Øybuss/Repstads 

Volvo B9 1990-modell som vi kjøpte av vårt medlem Thor R. Hansen klar til EU-

godkjennelse. Frode, Arne og Tor-Einar er fortsatt ildsjelene i dette arbeidet så en stor 

takk til dere og andre som bidrar. Straks EU-godkjennelsen er klar vil vi ha fire 

driftsklare veteranbusser; O. Johansens Bybuss/turistbuss, Paulsens turistbuss pluss 

bussene fra Farmand og Øybuss. Vi har hatt lite inntekter på kjøring i år, men 

forhåpentlig blir det flere oppdrag i 2022. Og bussparken vår skal naturligvis vises 

frem på Maier Arena i mai neste år! 

 

Thor R. Hansen leder prosjektgruppen som er nedsatt til å arbeide frem planer om 

treffet. Status her er at programmet nå i hovedtrekkene er klart, og i februar skal det 

elektroniske påmeldingsskjemaet være klart til bruk. Av hensyn til produksjonen av 

en fyldig katalog med presentasjon av alle bussene som deltar må vi ha påmeldingene 

innen utgangen av mars. 

 

Vi tar sikte på å åpne utstillingsområdet Kristi Himmelfartsdag torsdag 26. mai og har 

reservert DS "Kysten" for skjærgårdstur torsdag kveld. 

 

Fredag blir det offisiell åpning av treffet, som vil gå parallelt med Tønsberg-messen - 

noe vi håper skal trekke ekstra publikum til utstillingen! Samme dag holdes 

landsmøtet, og denne dagen avsluttes med festmiddag på Quality Hotel Tønsberg ved 

Ollebukta. Lørdag er det premiering for de beste bussene, utfluktstilbud for deltagere 

og ledsagere og tradisjonell busskortesje for de deltagende bussene. Ruten er lagt via 

Åsgårdstrand og via Eik på returen. 

 



Avtalen med Tønsberg kommune gir oss tilgang til fine lokaler for kafeteria-

/serveringsvirksomhet, og Lance Stott har påtatt seg ansvaret for denne viktige delen 

av arrangementet. Men han er avhengig av dyktige medhjelpere både til kakebaking, 

matlaging og salg! I tillegg er det behov for vakthold på utstillingsområdet, så vi håper 

og tror at alle medlemmer som har mulighet melder seg til tjeneste disse dagene! 

 

I tillegg til Thor og Lance består prosjektgruppa for Veteranbusstreffet i Tønsberg av 

Ragnar Krøger (som jobber med "Kysten"-turen og arrangementsopplegget), Kjell 

Martin Fjellstad (økonomi), Jan Vidar Stenhaug (informasjon/PR), Arne Helgestad, 

Frode Foyn, Knut Kløw, Leif Kåre Lauritsen, Richard Sommerstad, Trond Terjesen, 

Bjørn Segrov (sekretær) pluss meg selv. 

 

Mer om dette senere, men det er fint om vi alle holder av dagene i mai og kan være 

med på dugnaden dette blir! 

 

I julehilsenen i fjor skrev jeg at vi håpet det normaliserer seg utover i 2021, så vi kan 

holde møter og reise på turer igjen. Det kan jeg bare gjenta, etter det som i ettertankens 

kranke blekhet fortoner seg som en forhastet gjenåpning av samfunnet i september i 

år. 

 

På vegne av styret vil jeg med disse ordene ønske alle medlemmene med familier en 

riktig god jul og et godt nytt bussår i 2022. Vi håper på bedre tider slik at normal 

aktivitet i foreningen vår kan gjenopptas! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Svein M. Syversen 

Leder      

 

  



Vedlagt noen bilder fra julemøtet på Flykafeen 2. desember. 

 

 

 



 

 



 

 



 
 
  


