Bergen Veteranvogn Klubb inviterer til deltakelse i Motorkonvoien
2019 og BVK tur til Lillehammer for å delta i
åpningen av Nasjonalt Motorhistorisk Museum 9. juni 2019.

Onsdag 5. juni: Start Motorkonvoien 2019 fra sted i Bergen.
Dette blir en markering på sentralt sted i Bergen, sannsynligvis i
Vågsbunnen på Korskirkealmenning og tilstøtende gater. Der
prøver vi å samle så mange kjøretøy som mulig. Dette blir et
ettermiddag/kveldsarrangement. Etter dette reiser man hjem
og de som skal kjøre Motorkonvoien pakker kjøretøyet til neste
dag.

Fredag kveld: Samling av alle på Olympiaparken i Lillehammer offisielt program. Enten går vi eller shuttlebuss fra hotellet.
Lørdag 8. juni:
Veterankjøretøyløp for de som ønsker det. Løpene starter fra
Gjøvik og Hamar på samme tid. Det er ingen påmelding her.
Info ligger etter dette dokumentet.

Om ruten:
Vi skal kjøre om Voss på grunn av vårt gode samarbeide med
Køyretøy Historisk Klubb Voss.

Det meste vil foregå i Olympiaparken på Lillehammer denne
dagen. Norges største samling av veteran/entusiast kjøretøy
noensinne. Konserter. Bespisning m.v. Det blir også feiring av
LMKs 40 års jubileum.

Da blir ruten ca slik (klokkeslett og mer detaljer er under utarbeiding og vil komme senere):

Søndag 9. juni:

Torsdag 6. juni
Avreise fra sted i Bergensregionen ca. kl 09:00. Det ser ut til å
bli fra Øyrane Torg pga parkeringsmuligheter og at man slipper
mange lyskryss o.l.
Ankomst Voss og utstilling av veterankjøretøyer sammen med
KHKV i Voss sentrum.
Her spiser vi lunsj i form av picnic. Man bringer altså med seg
mat til dette, eller løper et sted på Voss og kjøper.
Avreise Voss. Vi kjører gjennom Lærdalstunnelen og tar en
stopp på rasteplassen etter den. Vi kjører så over Fillefjell og
ankommer Fagernes ca kl 16:30.
Her blir det overnatting på Scandic Valdres

Nasjonal Motordag med Norges største motortreff og åpning av
Nasjonalt Kjøretøyhistorisk Museum. Det vil bli shuttle busser til
museet. Kongebilutstilling der våre to kongebiler inngår.

Mandag 10. juni:
HJEMTUR
Den offisielle hjemturen blir nå allikevel mandag 10. juni. Dette
pga at vi nå har fått vite at den offisielle åpningen av museet er
kl 12 på søndagen. Stengetid er kl 18:00. For at vi skal få glede
av å se på museet så har vi bestemt oss for å IKKE reise hjem
søndag. Da ville dette bare blitt en stressopplevelse.

Her skal vi treffe Valdres Veteranvogners Venner og ha en felles
Komiteen har nå bestemt at vi IKKE stopper i Eidfjord. Det pasutstilling og markering sammen med dem på Fagernes. Middag
set dårlig for mange, så vi har kansellert bestillingene der.
a la carte individuelt.
Vi kjører da direkte hjem fra Lillehammer, med innlagte pauser.
Fredag 7. juni
Det er selvsagt åpent for at andre som har fulgt konvoien østCa kl 11:00: Avreise fra Fagernes
over også følger oss vestover igjen.
Vi kjører til Gjøvik og slutter oss sammen med Gammelbilens
Venner og konvoien fra Rogaland, samt Toten Gammelbilklubb. Tidspunkt for avreise blir vel kl 10 eller 11. Nøyaktig tid kommer.
Det blir lunsj og felles kjøring til Lillehammer.
LMK og Amcar har leid hele Birkebeiner Stadion, og planen er at
alle parkerer bilene der. Hvis vi får endret hotell til Lillehammer
sentrum så sjekker vi inn på hotellet vårt med det samme vi
kommer til Lillehammer.

Hotell, måltider og priser
Dette blir en tur som den enkelte må dekke. Det blir heller ikke booket samlede måltider på overnattingsstedene, da det er vanskelig å få til hos disse, og om det skulle la seg gjøre så vil det fordyre overnattingen
ganske mye. Slik vi nå legger opp til det kan du spise på hotellets a la carte meny, gå et annet sted eller bare
gå på et gatekjøkken om du vil.
Overnattingspriser pr. april 2019:



Scandic Valdres, Fagernes: kr. 1.190,- dobbeltrom, kr. 890,- enkeltrom,- pr. natt
Scandic Hafjell, Øyer: kr. 1.370,- dobbeltrom, kr. 1.170,- enkeltrom pr. natt
(kr. 4.110,- / 3.510,- for tre netter)

Totalt for hele turen til Lillehammer vil hotell beløpe seg til enten kr. 5.300,- / kr. 4.400,- (3 netter Hafjell) pr.
rom.

Hotell er booket for de påmeldte.
Spørsmål kan rettes til:
Lars Olav Lofthus på email:
laoll@online.no eller
SMS til 47611283.
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Her er et innskannet bilde av informasjon vi fikk om løpet, eller løpene, på lørdag 8. juni. Legg merke til at
det ikke er noen påmelding. Det er faktisk bare å stille opp om man vil være med.
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