
Covid-19 (Corona) og BVK -  

Statusrapport – oppdatert 30. mai 

Vaksineringen er kommet til en god del av våre medlemmer, men 

Bergen har hatt strengere regler enn nasjonalt frem til nå, dvs. 31. mai. 

Da skal vi tydeligvis over på nasjonale regler. Smitten har gått ned og i 

skrivende stund er det kun registrert én ny smittet i går. 

Så er det noe nytt om hva som vil skje i BVK fremover? 

Oppdatering etter styremøte 25. mai: 

Aktiviteter i juni 

 

Vi lurte litt på å ha lygarmøte utendørs på BTM 25. mai, men pga. 

årsmøte i BTM på vår egentlige møtedag, onsdag 26. mai, så ble det 

styremøte den dagen. Været var nå heller ikke det beste. 

Tirsdag 1. juni derimot, da drar vi til med et lygarmøte/medlemsmøte i 

form av en kjøretur til Os og besøker tidligere formann og kasserer Kjell 

Røen og hans kone Tine. Dvs. vi skal ikke inn til de, men på en stor 

plass med god plass til kjøretøy rett nedenom huset deres. Der kan vi ha 

picnic og samtidig sørge for å holde de påkrevde avstander. Tider og 

oppmøtested ligger på vår webside. 

Nasjonal Motordag er neste. Allerede søndag 6. juni møtes vi på 

Bontelabo for å så kjøre et par cruisingrunder gjennom byn, før vi samles 

utendørs på BTM. Se under aktiviteter for detaljer. Husk flagg på 

kjøretøyet, hvis du har. 

Etter dette så vil vi prøve å få til utendørs Lygarmøter på BTM. Det 

kommer oppdatering på websiden og sikkert også SMS når dette blir noe 

av. 

Noen skal til Vestlandstreffet på Rennesøy nord for Stavanger. Der vil vi 

organisere felles kjøring på fredagen. Vi vet fortsatt ikke om det blir 

gjennomført i full regi, dette pga pandemien, men GBV har sagt til oss at 

de vil uansett gjennomføre en kjøretur gjennom løypen som enkleste 

utvei. 

Følg ellers med på websiden for aktiviteter som måtte komme. 

Styret BVK 


