
 

 

BLI MED TIL ÅRETS STØRSTE ARRANGEMENT FOR ENTUSIASTER  

 
 
 
 

BERGEN VETERANVOGN KLUBB INVITERER TIL 
INFORMASJONSMØTE OM MOTORKONVOIEN 2019 

 

 
 
 
Motorkonvoien 2019 er opptakten til Motortreffet 2019, som arrangeres for første gang på Lillehammer, 
7.-9. juni, 2019. 
 
Det hele startet med en invitasjon til klubbene tilsluttet Amcar og LMK om å være tilstede når det nye 
Norsk Kjøretøyhistorisk museum på Hunderfossen åpnes søndag 9. juni. Fordi det er valg i år, og begge 
organisasjonene har bilpolitiske hjertesaker, ble det foreslått å gjenta Motorkonvoien fra 2017, for å vinne 
oppmerksomhet blant landets politikere mens man kjører mot et felles mål. 
 
Motorkonvoien er lagt opp med flere utgangspunkt, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Det blir 
flere konvoier, som alle ender på Lillehammer, fredag den 7. juni. Man starter fra Finnmark den 1. juni, 
mens vi i Bergen starter kjøringen den 6. juni, osv. 
 
For hvert utgangspunkt er det valgt en masterklubb. Fra Bergen er BVK masterklubb, og ansvarlig for 
utforming av turen mellom Bergen og Lillehammer. Underveis stopper man og da er det pilotklubber som 
ivaretar konvoien på stedet. Konvoiene kan kjøres av alle hobbykjøretøy uansett alder, og man kan selv 
velge hvor langt eller kort man vil kjøre. Håpet er selvsagt at flest mulig finner veien til Lillehammer, men 
det er ingenting i veien for å følge fra sentrum til Trengereid, eller fra Voss til Gudvangen osv. 
 
På hvert stoppested er tanken at det formidles et likelydende bilpolitisk budskap til lokalpolitikere på 
stedet. Ellers vektlegges det sosiale, slik at dette blir en hyggelig og gøy opplevelse for alle. Vårt program er 
planlagt omtrent som følger (vi tar gjerne imot kreative forslag og innspill): 
 
5. juni - Bergen 
 
Arrangement i sentrum, der bevegelsen kan vise en bredde og engasjement til de politikerne som blir 
invitert. Etterpå kan vi ta en felles cruising i byen. 
 
6. juni - Bergen - Voss - Fagernes 
 
Konvoien starter. Første etappe blir til Voss hvor en pilotklubb organiserer plass og opplegg. Vi fortsetter til 
Fagernes over Filefjell med en rast underveis. På Fagernes, hvor vi overnatter, vil pilotklubb fra Valdres 
hjelpe oss med et opplegg i sentrum. 
 



 

 

 
 
7. juni - Fagernes - Lillehammer 
 
Konvoien fortsetter mot Gjøvik, der vi slutter oss til konvoien fra Stavanger og Haugesund. Sammen 
fortsetter vi til Olympiaparken på Lillehammer. Der ender Motorkonvoien 2019, og Motortreffet 2019 
starter. 
 
7. - 9. juni - Olympiaparken Lillehammer 
 
Motortreffet 2019. Dette blir et nasjonalt treff, hvor målsettingen er en entusiast festival for hele familien - 
uten sidestykke her til lands. Det er åpent for medlemmer av alle de 265 klubbene tilsluttet Amcar og LMK.  
 
Det er plass til mer enn 4000 kjøretøy. Programmet på Motortreffet 2019 er ikke klart, men det jobbes 
kontinuerlig med innhold og underholdning for alle generasjoner. Amcar og LMK har lagt, og fortsetter i 
fellesskap å legge mye arbeid ned i dette, som - om det blir en suksess - er tenkt gjentatt. 
 
19. februar - Bergen 
 
Vi inviterer alle klubber i Bergensregionen til et informasjonsmøte om Motorkonvoien på tirsdag 19. 
februar kl. 19.00. Møtet holdes på BI campus Bergen (Gamle Mjellem & Karlsen vis á vis fotballbanen på 
Møhlenpris). Man kan parkerer på Bergens Tekniske Museum og spasere ned (tar 3 minutter), alternativt 
er det avgiftsparkering på området rundt BI. Spørsmål kan rettes til undertegnede. Send gjerne spørsmål 
på mail på forhånd. Vi håper mange vil stille. 
 

 
Med vennlig hilsen;  

 
Carl Harbitz-Rasmussen 

for BVK, Motorkonvoien og Motortreffet 2019 
pilotcarl@gmail.com 

Mobil 91385830 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se kart neste side.  



 

 

 

 


