
VESTLANDSTREFFET 2020 
BVK 40-års jubileumsløp

40
1980 - 2020

Foreløpig program 
19.-21.juni 
I tre dager skal vi være vertskap for årets Vestlandstreff, og da 
nytter vi anledningen til å invitere ikke bare Gammelbilens 
Venner og Haugaland Veteranvogn Klubb, men også venner i 
andre klubber som det er naturlig å inkludere i en 
bursdagsfeiring. Bildet øverst til høyre er en indikasjon på at 
dette skal feires med den grad av verdighet vi og våre venner 
fortjener. 

Fredag 19. juni 

12.00 -  18.00 Ankomst Bergen, parkering på    
  Festningskaien. Kjøretøyene står her hele   
  perioden under bevoktning hele døgnet. 
19.00 - 24.00 Øl og hornmusikk på Bergens Gamle 
  Hovedbrandstasjon. Storbrannsuppe og   
  drikke selges. God stemning garantert! 

Lørdag 20. juni 

09.00 - 10.30 Start BVK 40-års jubileumsløp fra   
  Festningskaien 
13.00 - 14.00 Mål BVK 40-års jubileumsløp på    
  Festningskaien sammen med Mercedes-Benz 
  Klubb Norge sitt Stjerneløp og Askøy Amcar  
  Klubb jubileumsløp. 
14.00 - 18.00 Samferdselshistorisk dag, hvor våre kjøretøy  
  utgjør en utstilling. Historiske skip, busser og 
  brannbiler. Parade og underholdning ved   
  Festningskaien. 
19.00 - 01.00 Festgalla i Håkonshallen, Bergenhus Festning 
   (pent aftenantrekk/bunad/mørk dress). 

Søndag 21. juni  

10.30 - 16.30 Bergen Heritage Tour. Vi hentes av   
  veteranbusser ved hotellet og kjøres til   
  Midttun stasjon hvor vi fraktes videre til   
  Garnes stasjon med damptog langs gamle  
  Vossebanen. På Garnes går vi ombord i   
  ruteskipene DS Stord og DS Oster for reise  
  tilbake til Festningskaien. 
18.00 - 21.00 For overnattingsgjester til mandag, byr vi på  
  kaffe og omvisning ved Bergens Tekniske   
  Museum, BVK sitt tilholdssted i Bergen. 

Nyttig informasjon 
Arrangementet vil være vår bevegelse sitt bidrag til byens 950-
års jubileum. Sammen med blant andre Fjordabaatane, Tide 
veteranbuss stiftelse og Bergen Brandkorps Historielag snur vi 
Bergen på hodet i samferdselens tegn. 

Høydepunktet i vårt jubileumsår blir vår festgalla i Norges 
flotteste offentlige bygning - Håkonshallen - en gildehall fra 
1200-tallet. Foruten deltagerne på Vestlandstreffet inviteres 
også representanter for Stortinget, Vestland fylke , Bergen 
kommune, og andre dignitærer som er av betydning for kultur 
på hjul og kulturvern. 

Søndagens rundtur med veteranbuss, damptog og dampskip, 
er en rundtur som er i særklasse i verdenssammenheng, som vi 
håper alle vil få med seg, sammen med medlemmer i våre 
samarbeidsklubber i regionen. 

Om kort tid legges detaljert informasjon om påmelding ut på 
klubbens hjemmeside; bvkn.no. Der vil man finne priser og 
frister, hotellavtaler og annet nyttig. 
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