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”Medlemsmøtet” Tirsdag 11. Mai kl 19:00. 
 
Chevrolet Registeret – Norge kommer på besøk til oss på dette møtet 
Vi møtes på Borre Stasjon som vanlig. Erling Storstrøm fra Chevrolet Registeret vil 
presentere seg og sitt virke, her blir det foredrag om Chevrolet i Norge  og 
videovisning.  
Ta gjerne med en Chevrolet interessert bekjent også. 
Hyggelig samvær, kaffe og noe å bite i blir det også. 
 
Håper at mange vil komme! 
 

 

UTSTILLING søndag 16. mai kl. 12:00 - 16:00 
 
Vi holder vår tradisjonelle utstilling på Borre Stasjon.  
Det hadde vært fint om så mange som mulig tok turen innom for å vise fram kjøredoningen og 
slå av en hyggelig prat med andre gammelbil/mc entusiaster.   
 
Kom med den veteran kjøredoningen du har enten det er en motorsykkel, moped, bil, lastebil 
eller buss. Her er det mangfoldet som er morsomt. 
Vi lager en liten kiosk med salg av brus, pølser, vafler og kaffe. 
 

              
 
Ta med familien til en koselig dag på Borre Stasjon 

PS. For de som skal stille ut. Oppmøte kl.11:00 

Vi   sees ! 
 

HUSK MUSEUMSLØPET 3.Juni! 
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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,- 
 

 
 

La Galleria 
 

La Galleria er en ny 
spalte for medlammer 
som vil vise fram bilen 
sin og skrive noen korte 
ord om den.  
Send inn ditt bidrag til 
redaktøren. 
 
 I dette nummeret er det 
Bente og Roger’s 
Cadillac som er 
avbildet. 
 
Cadillac Coupe type 6237, 1956 model. Den er produsert 20. juli 1956 og har vært 
i operativ drift i USA fram til september 1981 og da på Florida skilter. Den er 
restaurert i Fredrikstad og registrert første gang i Norge i juni 1992.  
Den har en 6 liters V8 motor på 285hk , har en totalvekt på 2600 kg og   
klarer 0-100km/t på 10,7 sek.  
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HOVK’s FORMANN I EKSIL del IV 
Nedleggelsen av Alcatel Space Norway her i Horten førte meg til 
Frankrike for noen hektiske måneder både i november /desember 
2003 og i februar /mars 2004. Jeg har jobbet hos morselskapet 
Alcatel Space I Toulouse med ferdigstillelse av prosjektet  
AMC 15 /16. Det vil si leveranse av 2stk Interconnect Processor  
bokser en til hver satellitt AMC15 og AMC16. En IP boks er en 40kg 
tung boks og som koster omtrent 40 millioner norske kroner. 

Min jobb var å lede slutt-testene av 
disse boksene. Her var det vibrasjons-
tester, mekanisk sjokk test, termisk 
vakuum test og EMC test. Alt arbeide 
ble utført i bygningen med  

”The BIG Boobies” 
 

 
 
Alle testene forgikk etter et 
24 timers skift program, så 
det ble veldig mye jobbing til 
alle døgnets tider og lite tid til  
å se seg rundt.  
Søndag 7. mars var det 
roligere med testene så jeg 
fikk tid til en tur opp til landsbyen Cadillac og bil-museumet i La 
Reole. Det var gode 2 timer å kjøre fra Toulouse og opp til det syd 
østlige Bourdoux området. Her var det mye å se på turen opp. Vin 
gårder og slott, et enormt atomkraftverk, gamle ervervige 
bygninger for å nevne noe.   
Bil-museumet i La Reole ble åpnet i 1991, basert på to samlinger, 
en med biler og motorsykkler og en med landbruksmaskiner. 
Senere har samlingene blitt utvidet med militære effekter og 
kjøretøy og med en modell-jernbane avdeling. På neste side 
kommer en del bilder fra museumet. 
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AUBURN SPEEDER 851 
1935 

PEUGEOT  BB type BP1 
1913 

De Dion Bouton 1906 

Spotsbiler i ”French Blue”
Bugatti først og BSA  

SIMA VIOLET 1927
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I Toulouse bare noen hundre meter fra leiligheten min var det en 
meget spesiell utstilling av ”spektakulære” maskiner. Dette var 
maskiner som var brukt i filmer, parader etc. Her var det 
snømaskiner, røykmaskiner, applauderings maskiner, 
vinserveringsmaskin, pianokastemaskin, badekarbil, moped med 
WC som sete, eggkanon og mange andre rare maskiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roger S 
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Medlemsmøtet i april 
17 medlemmer stilte opp på Borre 
Stasjon for å få informasjon og tips 
om bilpleie og bilpleieprodukter.  
Mette Heiberg Olsen fra Kvikk 
Batterier Horten stilte som vanlig 
villig opp og lærte oss alt om 
Autoglym bilpleieprodukter med 
stor entusiasme. Her var det litt å 
lære for enhver, både om hvilke 
produkter man bør bruke og ikke 
minst om de man skal holde seg unna og la så i kjøkkenbenken.  
Det var anledning til å kjøpe produkter på møtet med en hyggelig rabatt og 
handelen gikk livlig. Her fikk de kjøpt det de trenger for å få en skinnende 
bil til HOVK’s utstilling den 16. mai. 

 
Det ble kaffe og vafler og trivelig prat rundt bordene. 
Vi avsluttet møtet med en liten kort (amatør) video fra bilmuseet i La Reole 
i Frankriket som Roger hadde filmet.  
Her var det flere interessante biler, så videoen måtte kjøres om igjen og 
stoppes på strategiske steder så vi kunne studere detaljene bedre. 
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Utleie er risiko 
  
Sommeren og utleiesesongen står for døren. Men det kan bli svært dyrt å leie ut ditt kjøretøy til bryllup eller 
lignende dersom du ikke holder deg innenfor regelverket. LMK-Forsikringen åpner ikke for denne typen 
virksomhet. Å stille opp når naboens datter gifter seg, eller for din egen familie i en lignende situasjon er 
akseptabelt. Men tjener du penger på kjøring for ukjente eller perifere bekjentskaper, så kjører du på eget 
ansvar. 
Erhversmessig utleie av eget kjøretøy krever offentlig løyve, et kjøretøy som er i absolutt forskriftsmessig stand, 
samt en fullverdig, ordinær bilforsikring som også dekker dette ansvarsområdet.  
Er ikke dette i orden vil du stå som personlig ansvarlig for konsekvensene av ulykker og andre hendelser som 
resulterer i skade på person og eiendom. Det kan bli millionbeløp. 
LMK- eller annen veteranforsikring dekker ikke ansvar eller skader ved erhversmessig utleie. 
  
Signalet til myndigheter og offentligheten generelt bør kanskje også være at vi satser masse tid og penger på 
restaurering og vedlikehold for bevaring av kulturhistoriske objekter, ikke utleie. 
 
 
 

Storm P 
Klubben har mottatt 6stk Storm P 
plakater fra Folke-Jonassen på 
Horten Standard. Plakatene er fra 
en Ford kampanje i 1975.  

               
De kollektive trafikmidler skal nu gjøres mere  attraktive;  
i de nye tog vil sædene for eksempel blive indrettet efter  
publikums ønske 
 

 

Kan De ikke komme videre?  
Næh - passageren er for tung! 
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UTENLANDSTUR MED KJØRETØY OVER 50 ÅR 
 

Postet 15. Mars 2004 av TTG  

Mange eiere opplever dårlig informasjon og mange rykter om hvilke regler som gjelder dersom 
man planlegger en tur til utlandet i sitt kjøretøy som er 50 år eller eldre. Det er siden 2002 (Lov 
om Kulturminner) et generelt forbud for salg/eksport av kjøretøy og deler over 50 år. Men ifølge 
tollmyndighetene kan du som skal på utenlandstur med ditt 50 år gamle kjøretøy kunne reise 
helt uten papirmølle av noe slag.  
Så lenge kjøretøyet ikke skal være ute av landet i mer enn 1 år, skal du ikke henvende deg til 
tollmyndighetene eller foreta deg noe i det hele tatt.  

 
I forskriften er det altså gjort unntak for opphold i inntill 12 måneder. Selvfølgelig er det mulig å å 
likevel bli stoppet av en toller som ikke er oppdatert. Da er det bare å henvise til § 3 i Lov om 
Kulturminner, og gi bånn gass...... 
 

God tur!!! 
 

Batterilade nytt 
Dette et nytt produkt i Norge som setter en ny standard for 
behandling av 6-12 volt blybatterier. Disse produktene er for både 
bil / mc/ båt etc. stort sett alt som bruker blybatterier. 
Pulsteknologien vekker døde sulfaterte batterier til live, det øker 
også levetiden ca 3 x ganger. For veteranbiler er dette 
produktet perfekt. Når veteranbiler settes inn på høsten kobler 
man redipuls til batteriet og kobler ac adaperet til strøm nettet på 
våren kobler man av og batteriet er renset for sulfat og toppladet 
100%.Det finnes ikke noe annet produkt som utfører dette. 
 
Pulsteknologien renser batteri blyplater samtidig som de 
vedlikeholdslader avhengig av produkt. Disse produktene er helt 

nye i Norge, og vil revolusjonere måten å behandle blybatterier på. 
 
Last ned test fra Exide Sønnak http://www.nordic-powertech.com/Exide.doc  
  
Vi kan gi deres medlemmer 15% rabatt på våre produkter. 
For mer informasjon kontakt Nordic Powertech ANS, Ole Morten Rismyhr 
E-mail: ole@nordic-powertech.com eller telefon Mob : +47 99 33 44 53 

www.nordic-powertech.com 
 
 
 

HUSK TUR TIL LARVIK OG SANDEFJORD VETERANVOGN KUBB 
8.JUNI
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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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K  a  l  e  n  d  e  r 
Dato: Hva: Når: Hvor: Kontakt: 
8.mai Vårmarkedet,.   Ekeberg Oslo www.norskveteranvognklubb 
 
11.mai 

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

 
19:00 

 
Borre Stasjon 

 
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  

 
22.mai Brukt / Delemarked 08:00-

16:00 
Seljord  35065240 

23.mai Hobbykjøretøyets dag 10:00-
15:00 

Hof 
Samfunnshus 

Toyota Crown Club og 
Hof Amcar Club 

23.mai Vårmønstring  Tønsberg  
08.juni HOVK medlemsmøte: 

Tur til Larvik og Sandefjord 
Veteranvogn kubb 

18:00 Oppmøte  
Borre Stasjon 

975 45 001 

20.juni Høytorp Fort i Mysen  Mysen 90 18 80 58 /  90 57 73 78 
 
26 juni 

Sunnfjord Veteranvogn 
Klubb 
NORGESLØPET 2004 

09:00 Førde 907 26 095 
www.svk.lmk.no 

3.juli MUSEUMSLØPET  Horten 
Bilmuseum 

Bjørn Munkvold 
333 27 582 

 
2.-4.juli  

VETERAN 
CAMPINGTREFF 

 Blefjell Camping  
Hovin 

32 87 98 60 / 
980 88 577 

4.juli Slottsfjelløpet  Tønsberg  
10.juli Sjøorm-løpet.   Seljord  99 22 94 80 
17.juli LVSK Gladløpet i Stavern  Stavern  
10.aug HOVK medlemsmøte: 19:00   
14.aug Kongsbergknekken  Kongsberg  
21.aug Spiral-løpet 2004 10:00 Drammen park 32878576 / 

905 19 083 (etter 17:00) 
21-22.aug Greta Molander’s Æresløp 

(Kun kvinnelige førere) 
09:00 Østre torg 

Hamar 
Tlf: 62532764 / 62577779 
Påmelding før 20.juni 

22.aug LVSK Grevlingeløpet  Start i Sandefjord  
07.sept HOVK medlemsmøte: 19:00   
12.okt HOVK medlemsmøte: 19:00   
11.nov HOVK medlemsmøte: 19:00   
14.des HOVK medlemsmøte: 19:00   

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. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 
 
 

 
 

Telf. +47 33330606
Mob: +47 90630606

Karl Fredrik Skjæggestad Fax: +47 33317373
www.unneberg-bil.no Basbergvn.82

E-post: karl@unneberg-bil.no 3114 Tønsberg

Unneberg Bil & Maskin

Deler til: MG,VW,Mini,Triumph,Jaguar og Austin Healey
Karroseri arb.på klassisk bil,Salmaker arb.og vinter lagring

 


