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”Medlemsmøtet” Tirsdag 10. februar kl 19:00. 
 
 
Medlemsmøtet blir todelt. 
Vi starter med en opplærings video 
om sveising og reparasjoner av 
tynnplater på bil (Engelsk tale og 
tekst)  
 
Så blir det ”bilde framsyning” ved 
Gunnar Rostad fra diverse turer og 
løp, blant annet fra Vossarudl’n 
2002.  
 
Kaffe og noe å bite i blir det også. 
 
Håper at mange vil komme! 
 

LMK INFORMASJONSMØTE 
 
Det ble avholdt et stort informasjonsmøte Sandefjord Motorhotell, Fokserød,  
tirsdag 13. januar 2004. 
 
Medlemmer i Vestfold tilsluttet LMK-klubber var invitert og det var 60-70 
personer tilstede. 
Det var 6 medlemmer fra HOVK 
  
Dagsorden var delt inn i to temaer: 
 

1. Hva kan LMK gjøre for meg? 
2. LMK Forsikring 

 
Nyansatt daglig leder Tom T. Græger, LMK forsikringsansvarlige Carl Henrik 
Størmer, IFs spesialist på veterankjøretøy Ola Hegseth informerte om 
temaene og svarte på spørsmål om forsikringsordingene. 
 
En fullstendig presentasjon er hengt opp på LMK tavla på Borre Stasjon. 
 
Det var et interessant møte som flere burde ha funnet veien til ! 



 

STASJONS POSTEN 
Medlemsblad for  

HORTEN OG OMEGN VETERANVOGNKLUBB 

 

Vossarudl'n 2004 
Er du interessert i å bli med på vårens vakreste eventyr i Voss 20.mai-23.mai? 
 

Bli med HOVK på tur til ”Vossarudl’n 2004”! 
 
Knut Erik Svendsen vil være primusmotor for denne turen. Vi prøver å legge opp 
et opplegg noe i likhet med turen i 2002. 
Turen til Voss vil bli en to dagers tur med overnatting (torsdag+ fredag). 
Selve ”Vossarudl’n” løpet er på lørdag med påfølgende festmiddag på kvelden og 
overnatting, mest sannsynlig på Stalheim hotell. Retur til Horten på søndag. 
 

Ta kontakt med Knut Erik på telefon 33 07 82 66 
og senest  innen 27. februar. 

 
- Voss, 25. Mai 2002. - 

  
- Vossarudl'n 2002, 25. Mai 2002. +18C - 

2002 ©  Svein Ulvund Voss Now!  

 
 
 

Reklame i STASJONSPOSTEN 
 

Som dere ser er siste sida i STASJONSPOSTEN nå delt inn ti annonsefelter. Disse er 
tenkt solgt til firmaer for  kroner.800,- per stykk per år, for å finansiere utsendelsen 
av STASJONSPOSTEN. 
 
Vi er på jakt etter flere annonsører og ber medlemmene om å hjelpe oss med å finne 
disse. Kontakt  formann Roger  på  975 45 001 eller  e-post: hovk@lmk.no 
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HOVK’s FORMANN I EKSIL del II 
I forrige Stasjonsposten skrev jeg følgende: 
>>Klubbens formann Roger må på grunn av jobbmuligheter i eget 
nystartet firma (MiroNor) tilbringe de værste vintermånedene i 
sydlige Frankrike <<  
Vel, ….. det ble ikke helt slik.  Januar og det meste av februar har 
jeg måttet dele med dere her i Norge, måkt snø og alt det der du 
vet.  Det har vært forsinkelser i prosjektet jeg jobber i som er 
grunnen til dette. 
Våren er heller ikke så verst i syd Frankrike har jeg hørt. Cadillac 
bil-museumet og vin slottet vil nok være der fremdeles og 
kanskje det blir mulighet til å se noen veteran kjøretøy på veien 
også. 
Kommer tilbake i senere nummer med mer. 
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SALG Bilemblemer 
 
HOVKs fine bilemblemer er fremdeles tilsalgs! 

kun kr. 400,- pr. stk 

7 stk på lager, så her er det først til mølla osv.... 
Bestilling - Ring Roger (975 45 001) eller Bente (975 45 123) 

 
 

PS. Vi har også fine innvendige klistre merker til bilvinduet a kr. 15,- 
 

 

Ledig Mekkeplass 
Gunnar Rostad har flyttet bilen hjem og derfor har vi en ledig mekkeplass i 
pakkhuset på Borre Stasjon. 
Mekkeplassen er best egnet for en liten eller mellomstor bil eller en eller to 
motorsykkler 
Biler med lengde mer enn ca. 4,5 meter vil antagelig bli vanskelig å få inn pga 
plasseringen av porten. 
 

Pris kr 1200,- pr halvår. 
Henvendelse til formann. 
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ALDER INGEN HINDRING FOR BRANNBILENE 
 

 
Postet 4. Februar 2004 av TTG  

I en rekke norske kommuner rykker brannvesenet ut med veteranbiler. 130 
norske brannbiler er 30 år eller eldre. 
Det er flere veteran-brannbiler i aktiv tjeneste der ute enn de fleste aner.  
Gilde, røde og krommede fullastet med slanger og barske karer raser 
veterankjøretøyene forbi i full utrykning. Ikke noe gamlehjem der i gården! 

 

Det er jo ingen optimal situasjon at deler av 
befolkninger er avhengige av at 40 år gamle 
kjøretøy skal komme frem i tide for å kunne 
redde verdier og kanskje menneskeliv. Men det 
viser at godt vedlikehold i tillegg til bruk gir både 
kraft og vitalitet. 

-Vi har fått flere henvendelser fra veteranbilforeninger som vil kjøpe brannbilene 
våre. Det er flaut. Vi kan jo ikke selge dem. Det er jo de eneste vi har, sier 
brannsjef Rasmus Ekroll i Sande kommune i Troms. Frem til i år har 
brannvesenet i Sande måttet klare seg med en Fargo fra 1965 og en Dodge fra 
1968. 

Museumskandidater  
Det er ingen lover eller forskrifter som sier når en brannbil er for gammel. Derfor 
står brannbiler fra både 1930- og 1940-tallet på den norske beredskapslisten i 
dag 

Sakset fra   
ref.:   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article.jhtml?articleID=699364 
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K  a  l  e  n  d  e  r 
Dato: Hva: Når: Hvor: Kontakt: 
10.feb HOVK medlemsmøte 

Video om sveising på bil 
19:00 Borre Stasjon  

9.mar HOVK medlemsmøte 
 

19:00 Borre Stasjon  

13.apr HOVK medlemsmøte 
 

19:00 Borre Stasjon  

8.mai Vårmarkedet,.   Ekeberg Oslo Mer informajon: 
www.norskveteranvognklubb 

 
11.mai 

HOVK medlemsmøte: 
Chevrolet Registeret – Norge  
Kommer på besøk 
(foredrag og videovisning) 

 
19:00 

 
Borre Stasjon 

 
Roger SPANGELID 
975 45 001 

16.mai Utstilling på Borre Stasjon 12:00 Borre Stasjon  
22.mai Vossa Rudl'n. Kontakt Stig Kåre Trå 

t: 56 50 85 77,  eller Ruth Kristin Trå 
t: 56 51 86 67 

 Voss Knut Erik Svendsen 
33 07 82 66  

 
23.mai Vårmønstring  Tønsberg TAK 
 
26 juni 

Sunnfjord Veteranvogn Klubb 
NORGESLØPET 2004 
(www.svk.lmk.no) 

09:00 Førde Pål A. Dahl 
907 26 095 

3.juli MUSEUMSLØPET  Horten 
Bilmuseum 

Bjørn Munkvold 
333 27 582 

 
2.-4.juli  

VETERAN CAMPINGTREFF  Blefjell Camping  
Hovin, Tinn i 
Telemark 

TLF:  
32 87 98 60 / 
980 88 577 

4.juli Slottsfjelløpet  Tønsberg TAK 
10.juli Sjøorm-løpet.   Seljord i 

Telemark 
Kontakt Åsmund Bringsås, 
m: 99 22 94 80 

Med forbehold om mulige feil. 
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Vi støtter Horten og Omegn Veteranvognklubb 
 

 
MiroNor 
Management for hire 

975 45 001 
 

 
TK-Trading AS, Knatten, 3180 NYKIRKE 

Tlf. 33 07 82 66,    Fax. 33 07 80 84 
Kvalitetsfyrverkeri til alle anledninger hele året. 
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