STASJONS POSTEN
Medlemsblad for Horten og Omegn Veteranvognklubb
Borre Stasjon, Kirkebakken 1C, 3184 Horten

GARASJEBESØK

Nr 14
06.okt.2004

LMK nytt

Klubb besøk
INNKALLING TIL ÅRSMØTET

Eldrekjøring

Inspill til ”STASJONS POSTEN”:
Har du innspill til vårt skriv til medlemmene (det du leser i akkurat nå) ring formann på 975 45 001 eller send
e-post til hovk@lmk.no. Det kan være hvis du har skaffet deg et nytt veterankjøretøy eller andre morsomme
ting, kanskje turer eller løp du har vært deltager i.
Opplag 120 eks, Redaksjon: Roger Spangelid (975 45 001), E-post : hovk@lmk.no

Medlemsmøtet i oktober:

”Jaguarsjebesøk ”

Tirsdag 12.oktober 2004, klokken 19:00, er vi invitert på garasjebesøk til Per Lie Andersen.
Her er det to Jaguarer å se på, den ene under restaurering.
Per holder til i Fyllinga i Moloveien 10 (Stor blå garasjdør).
Dersom du ikke vet hvor det er, så ring 90910152 og spør etter veien.
Kaffe og kaker tar vi på Stasjonen etterpå.

BESØK AV LSVK
I god tradisjon fikk vi besøk av Larvik-Sandefjord
Veteranvogn Klubb på Borre Stasjon til grillkveld.
Totalt var det ca 35 gammelbiler og ca 50 personer som
deltok. Vi var heldige med været så vi benket oss ned
ute på vårt 9 meter lange langbord.

Georg og Roger grillet koteletter, hamburgere og pølser i
lange baner. Praten gikk livlig rundt bordet og ikke minst
rundt bilene. Dette ble en kjempe hyggelig kveld, og vi
har blir enda bedre kjent med våre venner fra LSVK og
også våre egne medlemmer.
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
I HORTEN OG OMEGN VETERANVOGNKLUBB
9. NOVEMBER 2004

Det innkalles med dette til ordinær Generalforsamling kl 19:00 på Borre stasjon
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av referent og møteleder
4. Årsberetning 2003/2004 (Kommer i neste nummer av Stasjonsposten)
5. Regnskap og revisorberetning
6. Ansvarsfrihet for avgående styre
7. Valg av styre og underkomiteer
8. Endringer av vedtekter / regnskapsår
9. Eventuelt
Saker som skal taes opp på årsmøtet må være styret ihende senest 2 uker før årsmøtet.
Vi oppfordrer så mange medlemmer som mulig til å møte denne dagen.

Spesialtilbud til
medlemmer i HOVK.
Vi forhandler flotte trø biler i veteranbil utførelse for barn fra
3 til 8-9 år
Bilene er solid konstruert i stål. De er behandlet med blyfri,
ripebestandig lakk og har detaljer i krom. Bilene har justerbare
pedaler og solide gummi hjul.
Dette er trø biler som er mye større og romsligere enn andre
biler i markedet, og de er de eneste her i landet av denne
typen/størrelsen.
Vi har flere farger og varianter, for å se mer:
http://www.barnerommet.no/pedal_biler/pedalbiler.htm
Bilene er ca. 110 cm. lange, ca. 55 cm. brede og veier vel 20
kg.
Prisen er kr. 3300 + frakt.
Vi ønsker imidlertid å tilby disse til medlemmer av veteranbilklubben for kr. 3000 inklusiv frakt.
Vi har også flotte gåbiler for mindre barn. Disse kan leveres for kr. 1250 inklusiv frakt.
Medlemmer som ønsker å bestille kan sende oss en bestilling på mail til bestilling@barnerommet.no og merke
denne spesialtilbud veteranbilklubb eller ringe oss på telefon 66 84 71 40.
barnerommet.no AS, Postboks 162, 1376 Billingstad. Tlf: 66 84 71 40, Fax: 66 85 91 18, e-mail:
post@barnerommet.no, Internett: http://barnerommet.no
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Eldrekjøring
Tirsdag 7.september var det kjøring av eldre fra
eldresenteret i Åsgårdstrand for 9. året på rad
og aldri før har vi stilt med så mange biler.
Vi var 13 biler, så vi tok med oss personalet fra
eldresenteret også for å få fylt opp alle.

Også i år tok vi en fin liten rundtur i Horten. Vi
tok dem med slik at de kunne få se en del av de
tingene de skrives om i avisene. Det var
gravearbeider i Torggata, det nye sykehjemmet
ved indre havn og nytt landgangstårn på
fergeleiet for å nevne noe. Vi var også oppe i Skavlifeltet og inspiserte, så det ble en fin liten
kjøretur med de eldre, på steder mange aldrig tidligere hadde vært. Så ble det kaffe og kaker på
Borre Stasjon, før vi returnerte til Åsgårdstrand. Dette ble en veldig koselig kveld som de eldre
satte veldig stor pris på og de gleder seg allerede til neste års tur.

SALG Bilemblemer
HOVKs fine bilemblemer, kun 6 stk igjen,
så her er det først til mølla osv.... Ring Roger på 975 45 001

kr. 400,- pr. stk
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K a l e n d e r
Dato:
12.okt
9.nov

HOVK årsmøte:

19:00

Hvor:
Moloveien 10
Horten
Borre Stasjon

Fredag
3.des
14.des
Lørdag
8.jan
8.feb

HOVK Julebord

19:00

Borre Stasjon

Info kommer senere

HOVK medlemsmøte:
HOVK 25år!
Jubileumsfest

19:00
19:00

Borre Stasjon
Borre Stasjon

Info kommer senere
Info kommer senere

8.mar
12.apr
10.mai
Søndag
15.mai

Hva:

Når:
19:00

HOVK medlemsmøte:
Garasjebesøk

HOVK medlemsmøte:
Garasjebesøk
HOVK Toppmøte:
Vi inviterer alle jentene i
klubben til Pizza kveld
HOVK medlemsmøte:
HOVK medlemsmøte:
HOVK Utstilling

Kontakt:
Roger : 97545001
Roger : 97545001

Info kommer senere
19:00

Borre Stasjon

12:0016:00

Borre Stasjon

Med forbehold om mulige feil.

Fra MGA dagen 2004 på Rignes gård

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING
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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TIDSRIKTIGE SKILT - 2005
Postet 17. September 2004 av TTG

Vegdirektoratet opplyser til LMK at den nye forskriften om skiltbytte fører til at datasystemet må omprogrammeres
for å kunne behandle bestillinger av tidsriktig kjennemerke etter 1. april 1971. Dette arbeidet er ikke forventet
avsluttet før i desember. Det vil si at skiltordningen kommer i gang – forhåpentligvis allerede fra januar.
LMK opplyser for ordens skyld at det behøves ingen søknad for disse kjennemerkene, kun oppmøte på
trafikkstasjonen for bestilling. Via data bestiller så trafikkstasjonen kjennemerker/skilt fra leverandør. Når disse er
ferdige må de gamle skiltene leveres inn på trafikkstasjonen idet de nye utleveres.
Når det gjelder kjennemerker før 1.april 1971 ligger det fortsatt an til at rutinene vil bli å søke via LMK før
kjennemerket kan registreres på trafikkstasjonene. Denne ordningen vil ikke komme i gang før datasystemet er
oppdatert og klar til å behandle bestillinger av kjennemerker fra etter 1. april 1971.
Merk at dette er for de som har byttet til gamle kjennemerker en gang tidligere, men som av ulike grunner nå
ønsker et tidsriktig kjennemerke til sitt veterankjøretøy. De som for første gang anskaffer et veteranskilt til sitt
kjøretøy behøver altså ikke søke LMK om dette, men kan henvende seg direkte til nærmeste trafikkstasjon.

MER OM BRYLLUPSKJØRING
Du skal kunne bruke ditt LMK-forsikrede kjøretøy i bryllupskjøring, fødselsdagsfeiringer eller andre arrangementer
selv om du får betalt for kjøringen. LMK har i løpet av året fått flere henvendelser om dette, og gitt til svar at
kjøretøy forsikret via LMK ikke kan brukes til ervervsmessig kjøring.
Henvendelser til både klubber og LMK viser at begrepet ”ervervsmessig kjøring” krever en nærmere forklaring slik
at misforståelser unngås.
Ervervsmessig kjøring er det samme som utleie av kjøretøy satt i
system. Bevisst satsing på denne typen oppdrag gjennom
annonsering eller via medlemskap/avtale med en organisasjon eller
gruppe som har til formål å formidle/skaffe slike oppdrag er ikke
godkjent. Skader oppstått i en slik sammenheng dekkes ikke av
LMK’s forsikringer.
Derimot er en henvendelse til deg som privatperson eller via klubben
om kjøring mot et vederlag ikke å anse som ervervsmessig kjøring.
De beløp som vanligvis gis mellom privatpersoner som
kompensasjon/betaling for pussing og polering av en bil, venting i
timevis utenfor kirke og fotograf i tillegg til etterarbeidet som følger
(riskorn, søle m.m.), er normalt ikke av en størrelsesorden som gjør at
dette kommer inn under kategorien ”ervervsmessig kjøring”.
Bryllup og andre typer feiring der hovedpersonene ønsker å la seg frakte til alters eller jubileumsarrangement er en
glimrende anledning for det motorhistoriske miljøet å vise seg frem på. Festkledde jubilanter og brudepar i flotte
dresser og lekker silke og tyll er et syn som blir lagt merke til av alle tilskuere – og spesielt dersom disse befordres i
et standsmessig veterankjøretøy.
Det er klart at vi skal synes. Både til hverdags og fest!!

BESIKTIGELSE VED EIERSKIFTE.
Det har vært litt uklare rutiner på om det skal foretas besiktigelse av et kjøretøy som allerede er LMK-forsikret når
kjøper er kvalifisert til å få LMK-Forsikring. Kan den eksisterende dokumentasjonen og de gamle bildene fortsatt
brukes?
Hovedregelen er at ny besiktigelse skal finne sted når kjøretøy skifter eier. Unntak er når selger kan legge ved kopi
av forrige besiktigelse som dokumenterer at kjøretøyet er besiktiget i løpet av de siste 24 måneder før
overdragelsen. Selger må også avgi skriftlig erklæring om at kjøretøyet er av samme utførelse og i samme tilstand
som ved siste besiktigelse. Kopier av begge dokumenter må vedlegges kjøpers søknad om LMK-Forsikring.

Stasjonsposten, 6. oktober 2004, side 6

Nytt medlem:
Martin Røed, Åsgårdstrand
Martin har en Rover 3500 V8 .

Ønskes Leid
Garasje til en 1956 Cadillac ønskes leid.

HOVK ønsker Martin velkommen som nytt
medlem i klubben og håper han vil finne seg til
rette blant likesinnede

Garasjen ønskes brukt til vinterlagring og noe
lettere restaureringsarbeid.
Minimumsmål er 6,5 X 3 meter
Garasje med plass til flere veteranbiler biler (2-4)
er også interresant.
E-post til klubben):

TØMMERHENGER
ETTERLYSES

Ring formann Roger på 975 45 001

Hei,
Hvis dere har anledning til å spørre på medlemsmøte
i HOVK e.l: Jeg jakter på en en-akslet Isachsen ( eller
tilsvarende) tømmerhenger fra 40-50 tallet. Den skal
brukes bak en 49 GMC så 20" hjul og bredde 2.002.20m burde være ideelt.
På forhånd mange takk..
Mvh
Viggo Holt
viho@statoil.com
viggo.holt@bluezone.no
Mobil: 920 96886

TIL SALGS
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Til

Returadresse:
Horten og Omegn Veteranvognklubb
Kirkebakken 1C, 3184 Borre

Vi støtter Horten og Omegn Veteranvognklubb:

MiroNor
Management for hire
975 45 001
Deler til: Cadillac,MG,Mini,Triumph, Austin Healy og MX5

TK-Trading AS, Knatten, 3180 NYKIRKE
Tlf. 33 07 82 66, Fax. 33 07 80 84
Kvalitetsfyrverkeri til alle anledninger hele året.

Unneberg Bil & Maskin

Karl Fredrik Skjæggestad
www.unneberg-bil.no

Telf. +47 33330606
Mob: +47 90630606
Fax: +47 33317373
Basbergvn.82

E-post: karl@unneberg-bil.no
3114 Tønsberg
Deler til: MG,VW,Mini,Triumph,Jaguar og Austin Healey
Karroseri arb.på klassisk bil,Salmaker arb.og vinter lagring

Bromsveien 7, 3183 Horten
33 04 93 04

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass
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