– Kultur på hjul.

Motorkonvoien 2019 - Kultur på hjul.
Motorkonvoien 2019 er et samarbeid mellom organisasjonene AMCAR og LMK.
AMCAR organiserer sammen med LMK opp mot 100.000 utøvere av kjøretøyhobbyen,
og ønsker med konvoien å rette fokus på det frivillige nasjonale arbeidet som utføres
av de som har kjøretøy som hobby; klubbene og organisasjonene. Det å ta vare på
rullende motorhistoriske objekter er kulturvern på lik linje med øvrig kulturarbeid
underlagt kulturminneplaner.
Motorkonvoien 2019 vil passere samtlige regioner i Norge og ender opp på
Motortreffet 2019 på Lillehammer, den 7. juni. Motorkonvoien 2019 blir også et stort
innslag to dager senere under åpningen av Nasjonalt Kjøretøyhistorisk Museum
på Hunderfossen den 9. juni. Museet representerer en offisiell nasjonal aksept
av det massive arbeidet som skjer på frivillig basis ute blant medlemmene og
kjøretøyklubbene hos AMCAR og LMK.

Langs ruten til Lillehammer vil Motorkonvoien møte politikere og
myndighetspersoner.
AMCAR og LMK har følgende spørsmål, tema til diskusjon, til de fremmøtte:
•

Hva vil man gjøre for å bidra til at motorhistoriske- og hobbykjøretøy
ivaretas i fremtiden?

•

Unntak fra kjøreforbud og bilfrie soner


•

Unntak fra urimelige bruksavgifter som rammer kjøretøyhobbyen


Hvis vi ikke tar vare på kjøretøyhobbyen og de motorhistoriske kjøretøyene blir Norge
et fattigere samfunn i fremtiden. Kjøretøyene har vært en viktig del av utviklingen
av det Norge vi kjenner i dag. AMCAR og LMK mener derfor alle har et felles
nasjonalt ansvar for at også kommende generasjoner kan ta del i denne historien.
Gamle kjøretøy som hobby gir mening for mange og skaper også stor glede og
anerkjennelse blant mange lokalt og nasjonalt. En verdi og historie vi må ta vare på
for fremtidige generasjoner

•

AMCAR og LMK vil derfor arbeide for at kulturformidlingen rundt den norske
kjøretøyhistorien aksepteres og tas hensyn til i utviklingen av samfunnet. Vi vil gjøre
dette gjennom å sikre gode rammebetingelser for aktiv deltagelse i bruk og vern av
kjøretøy i Norge.

•

Retten til fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy og hobbykjøretøy i
Norge.



•

Unntak fra fremtidige kjøreforbud og bilfrie soner.

•

Unngå urimelige avgifter/forskrifter som hemmer utøvelsen av
kulturvernet.

•

Tilgang til lokaler hvor kunnskap kan videreformidles –
kjøretøyvernsenter.

•

Utdanning innen yrkesfag rettet mot utdøende vernefag.

•

Tilgang til et etanolfritt drivstoff.

– Kultur på hjul.

Jobbe for at yrkesfaget og håndverkstradisjonene, som
vedlikehold og restaurering av eldre kjøretøy, ikke dør ut.

Sikringskvalitet/Etanolfritt drivstoff – tilgang i alle landets distrikter.


•

At det legges til rette for det lag- og foreningsarbeidet,
den frivillighet og den kulturminnevernet kjøretøyhobbyen
representerer. Det er viktig med et sted å være og at man
er en naturlig og synlig del av kulturlivet.

Offentlige opplæringsprogrammer – skole/yrkesfag


•

Trenger man bruksavgifter fra veterankjøretøy om
kveldene og i helgene?

Et sted å være

Avgjørende blir da:
•

At det tas hensyn til kjøretøyhobbyen når regulerende tiltak
planlegges

Sikre at alle landets distrikter fører etanolfritt drivstoff, og
at dette blir lovpålagt.

Selvkjøreretten – ansvarsrett til å kjøre sitt eget kjøretøy


Retten til selv å kunne føre sitt eget kjøretøy uten hensyn
til om det har moderne automatiserte eller autonome
systemer.
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7.-9. JUNI I OLYMPIAPARKEN

Fredag 7. juni

Ankomst/innsjekking i Olympiaparken fra kl. 10:00
– 24:00
Innsjekk camping 12:00 – 22:00
Flere kiosk/utsalgssteder inne på området
Serveringstelt med salg av varmmat, øl og vin 12:00
- 01:00
Tilgang til vaskeplass i Olympiaparken 10:00 –
22:00
Oppstilling av kjøretøy 12:00 – 24:00
Busstransport til og fra Lillehammer sentrum &
hoteller 16:00 – 24:00
Døgnåpent sekretariat/vakthold
Program/underholdning
Motorsirkus “Wall of Death” 12:00 – 20:00
Band/musikk 12:00 – 18:00
Firmastands åpent 12:00 – 22:00
Get Rhythm (Johnny Cash-sound), og Perry Dear
and the Deerstalkers på hovedscene 18:00 – 24:00
Kåseritelt
Flere bok/motor-relaterte kåseri fra kl. 16:00 –
20:00

hoteller 10:00 – 24:00
Døgnåpent sekretariat/vakthold
Program/underholdning
Firmastands åpent 10:00 – 18:00
Motorsirkus “Wall of Death” 10:00 – 18:00
Band/bakgrunnsmusikk 12:00 – 18:00
Bilpresentasjoner over rampe 16:00 – 18:00
Utvelgelse av kjøretøy til spesialutstilling på
Hunderfossen 16:00 – 18:00
Get Rhythm (Johnny Cash-sound) og Perry Dear
and the Deerstalkers på hovedscene 18:00 – 24:00
Jubileumsmiddag LMK 19:30 (Birkebeinerhallen)
Kurs/seminarer i Birkebeinerhallen
StyreWeb-kurs/introduksjon 10:15 – 12:00
AMCAR: Bilhobbyens utfordringer: 12:15 – 13:30
LMK: Kulturarv 13:45 – 15:00
Kåseritelt
Bok/motor-relaterte kåseri 11:00 – 17:00

Søndag 9. juni

Lørdag 8. juni

Arrangementsstart/opplining 08:00
Innsjekk camping 10:00 – 22:00
Tilgang til vaskeplass i Olympiaparken 08:00 –
18:00
Frokostservering i Birkebeinerhallen 07:30 – 10:00
Åpent serveringstelt mat- og ølutsalg 10:00 – 01:00
Flere kiosk/utsalgssteder inne på området
Busstransport til og fra Lillehammer sentrum &

Frokostservering i Birkebeinerhallen fra kl. 07:30
– 10:00
Offisiell åpning av Kjøretøyhistorisk Museum på
Hunderfossen
08:30 Puljekjøring til Hunderfossen
09:00 Puljekjøring til Hunderfossen
09:30 Puljekjøring til Hunderfossen
10:00 – 16:00 Busstransport til og fra
Hunderfossen-Olympiaparken
12:00 Offisiell åpning av Norsk Kjøretøyhistorisk
Museum på Hunderfossen.

Teknisk arrangør: Lillehammer Veteranvogn Klubb, i samarbeid med LMK og AMCAR
Info tlf.: 919 18 007, e-post: lillehammerveteranvognklubb@hotmail.no

Ønsker ditt firma stand på Motortreffet, ring 91385830
•
•
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•
•

