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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 

 
3. DESEMBER kl 19:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi avholder vårt tradisjonelle julebord fredag 3.desember kl 19:00. 
Vi serverer juletallerken med 1 stk øl eller mineralvann. 
Kuvertprisen er som i fjor kr. 125,- pr. person. 
 
Drikke etter maten må medbringes 
 
Grunnet plassen på Borre Stasjon må vi som tidligere år begrense antallet til 
maks 30 personer. 
 
Påmelding innen 28.november til: 
• Georg Olsen 330 45 388    eller 
• Bente Spangelid  975 45 123 
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ÅRSBERETNING FOR HOVK 
Styretes beretning for perioden 

1.november 2003 til 31.oktober 2004 
På den ordinære generalforsamlingen 11.november 2003 ble følgende styre valgt: 
 
Styret :  
  Formann : Roger Spangelid 
  Nestformann : Gunnar F. Halvorsen 
  Sekretær : Knut Erik Svendsen  
  Kasserer : Bente Spangelid 
  Styremedlem: Inge Skei 
  Styremedlem: Georg Olsen 
  Varamedlem: Vidar Engebretsen 
 
Festkomité :    Knut Juvodden 
    Georg Olsen 
 
Huskomité :   Gunnar F. Halvorsen 
    Ove Sunde 
    Bente Spangelid 

Tur og løpskomité :  Bjørn Munkvold  
    Anders Bakke  
    Bjørn Kjøraas 
    Jan Nærsnes 
Forsikringskomité :   Ove Sunde 
    Bjørn Kjøraas 
 
Horten Bilmuseums Styre : Knut Juvodden 
    Roger Spangelid 
 
Materialforvalter :  Knut Juvodden  
 
Revisor :   Lars Lunde 
 
Valgkomité :   Ove Sunde 
    Gunnar Rostad 

MEDLEMMER. 
Det er pr. i dag 101 medlemmer i klubben  
 
.... og totalt 103 kjøretøy er registrert i klubb databasen  
(men her mangler det fortsatt mange. Har du registrert dine????) 

 
MØTEVIRKSOMHET. 
Det har også i år vært stor aktivitet, og det har vært organisert møter over 60 kvelder i perioden.   

Medlemsmøter: 
Desember ‘03: 
Vi avholdt vårt tradisjonelle julebord fredag 5.desember 
24 festglade medlemmer og ledsagere deltok på julebordet og etter at juletallerken var fortært, varte festen ut i de 
små timer.  
 
Januar ‘04: 
”Medlemsmøtet” tirsdag 13. januar 2004 
Det ble avholdt et stort informasjonsmøte Sandefjord Motorhotell, Fokserød. 
Medlemmer i Vestfold tilsluttet LMK-klubber var invitert og det var 60-70 personer tilstede. 
Det var 6 medlemmer tilstede fra HOVK. 
 
Februar ‘04: 
”Medlemsmøtet” tirsdag 10. februar 
Vi viste en opplærings video om sveising og reparasjoner av tynnplater på bil. Så ble det kaffe, kaker og hyggeprat.  
Mars ‘04: 
Det ble ikke avholdt ”Medlemsmøtet” i mars. 

April ‘04: 
Medlemsmøte 20. 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.  
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.  
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Mai ‘04:  
Medlemsmøtet” tirsdag 11. mai  
Erling Storstrøm fra Chevrolet Registeret - Norge presentere seg og sitt virke for 15 frammøtte medlemmer og et 
par utenforstående Chevrolet entusiaster. Det ble presenteret et fint foredrag om Chevrolet i Norge  og video fra et 
bilmuseum i Australia.  
Hyggelig samvær, kaffe og noe å bite i ble det også. 
 
Utstilling 16. mai. 
Horten og Omegn Veteranvognklubb 
avholdt sin årlige veteranbilutstilling på 
Borre Stasjon. 
Omtrent 55 ekvipasjer deltok i strålende 
vær utenfor den lille gamle vakre 
jernbanestasjonen på Kirkebakken. Her 
var det biler og motorsykler fra 1920 
årene og opp til 1970 tallet, men med 
hovedvekt på biler fra 50 og 60 tallet. 
Utstillingen viste et ganske 
representativt utvalg av bredden i 
klubbens bilpark, gammel luksus fra 
BMW, Mercedes og Cadillac, sportsbiler 
fra MG, Morgan og Jaguar og mer 
hverdagslige biler som Ford Anglia, 
Vauxhall Viva og Volvo’er. Helt i tråd med dagens motto: “Mangfold er morsomt”. 
Praten gikk livlig mellom gammelbil/mc entusiaster og tilskuere. Her ble det diskutert, demonstrert og vist fram 
blankpolerte motorer, kalesjer og andre finesser og rare løsninger på de forskjellige kjøretøyene.  Det er sjel i de 
gamle kjøretøyene og så er det så hyggelig å slå av en prat med gammelbil/mc entusiaster var en av 
kommentarene vi hørte og det var sikkert de noen hundre som kom innom for å beskue de blankpolerte 
kjøretøyene også enige i. 
 
Juni ‘04 : 
”Medlemsmøtet” juni: Grillkveld på bygdetunet tirsdag 8.juni 
Vi gjentok den flotte turen vi hadde i fjor og besøkte Larvik-Sandefjord Veteranvogn Klubb dem på deres klubbhus i 
Kvelde. Vi stilte med 10 gammelbiler og hadde en fin kjøretur i strålende vær på gamle E18 før vi tok av på 
småveier over til Kvelde ved Sandefjord. Vel framme ble det grilling, bilprat og et hyggelig sosialt samvær. Totalt 
var det ca 40 ekvipasjer, alt fra en Harley Davidson med karbidlykter til mer moderne sportsbiler fra begynnelsen 
av 70 tallet. 

 

                   
 
 
 
”Sommeravslutning” tirsdag 22. juni 
Grillkveld på Borre Stasjon 
Vi avholdt i god tradisjon sommeravslutning for 
klubbens medlemmer med grillkveld på Borre 
Stasjon. Vi rigget til langbord med nyinnkjøpte 
sittebenker. Det var ca 25 tilstede som koste seg 
i det fine været. 
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Juli ‘04:   
Museumsløpet 3.juli  
Museumsløpet ble attangert for 16 gang. 30 biler deltok i fint sommervær. For mage er det blitt en tradisjon å delta 
på Museumsløpet og også i år hadde vi mange besøkende. Takk til løpskommiteen som la opp til en artig løype og 
rebusser som var en skikkelig utfordring for de fleste.  

                 
August ‘04: 
Det ble ikke avholdt noe offisielt medlemsmøte i 
august. 
September ‘04: 
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. 
 
”Medlemsmøtet” tirsdag 14. september,  
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. 
 

 
 
 
Oktober ‘04: 
”Medlemsmøtet” tirsdag 12.oktober. 
Vi var invitert på ”Jaguarsjebesøk ”hos Per Lie Andersen. Per har en flott garasje/ mekkeplass nede i Fyllinga i 
Horten 
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For de16 fremmøtte var det to fine Jaguarer å se på, den ene under restaurering. 
Det ble kaffe, kaker og bilprat på Stasjonen etterpå. 

     

Styremøter: 
Det har blitt avholdt 3 styremøter i perioden. Alle disse har blitt avholdt på klubbhuset. 
 
 Tirsdagsmøter: 
Tirsdagsmøtene har blitt avholdt de aller fleste tirsdager med hyggelig og uformell prat på klubbhuset. Mange har 
på disse møtene vært flinke til å stille opp med veterankjøretøy.  Det har vært servering av kaffe og kaker. 
 

TURER OG LØP. 

Museumsløpet 

Det 16ende Museumsløpet ble gjennomført lørdag 3. juli 
i godt sommervær, med 30 startende biler. Starten var 
også i år lagt til Horten Bilmuseum og ruta var lagt til 
små idylliske veier, med innslag av varierte poster og 
aktiviteter. Mål var Borre Stasjon 
Maten ble i år servert umiddelbart etter innkomst.  Alle 
sjåfører og løpsmedhjelpere har mottatt Museumsløpets 
deltagerbevis, et håndlaget krystallglass fra Magnor med 
inngravert logo og årstall. Vi takker løpskommite og alle 
frivillige for en kjempe innsats.  
 
Andre Aktiviteter. 
Stasjonsposten 
– Stasjonsposten har hatt 8 utgivelser siste år.  
– Stasjonsposten blir sendt ut til samtlige medlemmer, til våre sponsorer og til 9 samarbeidende klubber. 
– Stasjonsposten blir også sent Nasjonalbiblioteket for arkivering. 
– Stasjonsposten blir sendt elektronisk som ”.pdf” fil til medlemmer, klubber, aviser (Gjengangeren, Tønsberg 

Blad). Totalt har 35 meldt seg på denne tjenesten. 
 
Web side 
– Noen små oppdateringer er utført på våre internettsider. Adressen er: http://hovk.lmk.no/ 
 
For styret, Horten 2/11-04 
Roger Spangelid(s) 
Forman 
 
Resultat regnskap  
 
Inntekter 
Medlemskontigent (inkl. OCR giro) 29775,00
Renter 5582,00
Annet (brussalg/pant/klistremerker/julebord 9929,00
Bilemblem 400,00
Sponsorstøtte 4800,00
Sum 50486,00
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Utgifter 
Hus 12265,00
Porto 8744,00
Blader (Norsk Motorveteran)/Video/Classic 1270,00
Diverse: Gressklipper, bensin, utebenker, wire, lås, kontorrekvisita, kasseskrin, bilderamme, 
avfallsbøtte,, brus, 28198,43

Bankgebyr 77,50
Museumsløp 3088,15

Sum 53643,08
 
Inntekter 50486,00
Utgifter 53643,08
Overskudd/Underskudd -3157,08
 
Balanseregnskap 
Beholdninger 31.10.03     Kasse 982,50
Beholdninger 31.10.03     Bank 154422,77
Beholdninger 31.10.03     Bilemblem 3600,00
Forskudd medl kont 2004 -300,00
Oveskudd/Underskudd -3157,08
Lager reduksjon Bilemblem -400,00
Sum 155148,19
 
Beholdninger 31.10.04  Kasse 1575,50
Beholdninger 31.10.04  Bank 150672,69
Beholdninger 31.10.04  Bilemblem 3200,00
Forskudd medl kont 2005 -300,00
Sum 155148,19
 

Regnskap for Borre Stasjon 2004  
Inntekter   
Inntekter, Horten Husflidslag, leie 12000,00
Horten Husflidslag, kommunale avgifter 2245,00
Utleie av lokaler til Horten og Omegn 
Turistforening 10000,00
Utleie av lokaler til Horten og Omegn 
Masjklubb 450,00
Utleie av mekkeplass  3800,00
Sum 28495,00
   
Utgifter  
Skagerak energi 10920,50
Kommunale avgifter 3810,50
NSB Eiendom AS 24000,00
IF Forsikring 2029,00
Sum 40760,00
  
Inntekter 28495,00
Utgifter 40760,00
Drift av klubbhus Borre Stasjon -12265,00

Regnskap Museumsløpet 2004 
 

Inntekter: 
Startkontigent 9930,00
Salg kiosk 1578,00
Sum 11508,00
  
Utgifter: 
Premier Magnor Glassverk 6721,00
Holes Delikatesse / Spar 
Mat 7875,15
Sum 14596,15
 
Inntekter 11508,00
Utgifter 14596,15
Underskudd 3088,15
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Referat fra generalforsamlingen i 
Horten og Omegn Veteranvognklubb 

9.nov. 2004 kl .1900 
Generalforsamlingen ble avholdt i klubbens lokaler (Gamle Borre jernbanestasjon).  
Av klubbens 101 medlemmer møtte 16 på generalforsamlingen. Møtet ble administrert av klubbens 
formann Roger Spangelid.  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling. 
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. 
 
Sak 2: Godkjenning av dagsorden. 
Dagsorden ble godkjent uten kommentarer. 
 
Sak 3: Valg av møteleder. 
Roger Spangelid ble valgt til å lede møtet. 
 
Sak 4: Valg av referent. 
Roger Spangelid ble valgt til referent. 
 
Sak 5: Gjennomgang av årsberetningen for 2004. 
Formann presenterte klubbens årsberetning med slide-show av de viktigste begivenhetene. 
 
Sak 6: Gjennomgang av regnskap og revisorberetning. 
Formann gjennomgikk de enkelte postene i regnskapet samt spesifiserte regnskaper for klubbhuset og 
museumsløpet. 
 
Formann leste deretter revisjonsberetningen. 
 
Regnskapet for 2004 ble godkjent av generalsamlingen i henhold til revisors anbefaling. 
 
Sak 7: Valg av styre og underkomiteer. 
Det nye styret og underkomiteer vil være som følger: 

Styret :   
 Formann : Roger Spangelid Gjenvalg 

 Nestformann  Gunnar F. Halvorsen Ikke på valg 

 Sekretær : Gunnar Rostad Ny 

 Kasserer : Bente Spangelid Gjenvalg 

 Styremedlem: Inge Skei Gjenvalg 

 Styremedlem: Georg Olsen Gjenvalg 

 Varamedlem: Vidar Engebretsen Gjenvalg 
 
Festkomité: Knut Juvodden Gjenvalg  Knut Juvodden Ikke på valg  

 Georg Olsen Gjenvalg  

Horten 
Bilmuseums 
Styre : Roger Spangelid Ikke på valg  

        

Huskomité : Gunnar F. Halvorsen Ikke på valg  Material-
forvalter : Knut Juvodden Gjenvalg  

 Inge Skei Ny      

 Bente Spangelid Gjenvalg  Revisor : Lars Lunde Ikke på valg  

        

Tur og  Bjørn Munkvold Ikke på valg  Valgkomité : Gunnar Rostad Ikke på valg  

løpskomité: Anders Bakke Ikke på valg   Ove Sunde Gjenvalg  

 Bjørn Kjøraas Ikke på valg      

 Jan Nærsnes Ikke på valg      
 
Sak 8: Medlemskontigent: 
Kontingenten for 2005 ble fastsatt til kr 300,- 
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Sak 9: Innkomne forslag: 
 
1) HOVK bør legge om regnskapsåret til helt kalenderår, dvs. avholde generalforsamling medio februar. 
 
Forslaget er stilt for å lette regnskapsføringen ved å ikke ha avvikende regnskapsår.  
Det ble påpekt under diskusjonen at man tidligere hadde endret til nåværende regnskapsår /årsmøte fordi man 
ønsket å ha bedre tid til å forberede neste års aktiviteter (for eksempel Museumsløpet.) 
Resultat: Dette forslaget medfører en vedtektsendring og kan derfor ikke endres uten videre. Forslaget er i 
samsvar med forslag til endringer av vedtektene stilt av Vedtektsendrings komiteen ( se nedenfor) og blir overført 
dit. 
 
2) Regnskapsførsel innebærer såpass mye arbeid og ansvar for større pengebeløp, at jeg mener kasserer bør ha 
en godtgjørelse på kr. 2000,- pr. år. (Gjeldende fra året som har gått/ eventuelt kommende år.) 
Etter en diskusjon ble forslaget tatt opp til votering. 
Resultat: Forslaget ble vedtatt med 13 stemmer for forslaget, 2 stemmer mot og 1 blank stemme. 
 
Sak 10: Vedtektsemdringer: 
En komité bestående av Bjarne Sanne, Inge Skei og Roger Spangelid har revidert klubben vedtekter og kommer 
med følgende forslag: 
 
Forslag til reviderte vedtekter i Horten Og Omegn Veteranvognklubb 
-1. Klubbens navn er Horten og Omegn Veteranvognklubb. 
-2. Klubbens formål er: 
a- å anspore til oppsporing, erverving, restaurering og bevaring av motorkjøretøyer av klassiske årganger 
og/eller teknisk/historisk interesse. 
b- å sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøyer. 
c- å arbeide for et aktivt miljø innad og utad, for å stimulere medlemmenes og utenforståendes interesse for 
eldre biler. Herunder medlemsmøter, sammenkomster. billøp, kontakt med lokalpressen o.s.v. 
d- å gi medlemmene et bedre lokalt tilbud for motorhistorisk virksomhet. 
e- å arbeide for å gi medlemmene bedre muligheter i arbeidet med å restaurere og vedlikeholde eldre 
motorkjøretøyer. 
 
- 3. Som medlemmer kan opptas alle personer med motorhistorisk interesse. Innmelding skjer skriftlig på 
fastsatt skjema og løper fra den dato innbetaling av første medlemskontingent er mottatt. 
 
- 4. Styret kan ekskludere et medlem dersom fortsatt medlemskap viser seg uønsket. Medlemmer som ikke 
oppfyller sine forpliktelser, som setter seg utover foreningens lover, unnlater å etterkomme pålegg fra foreningens 
styre, bryter kontrakt eller avtale inngått med foreningen eller på annen måte opptrer slik at foreningen anses 
skadelidende, kan ekskluderes. Før vedtak om eksklusjon skal medlemmet få anledning til å utale seg skriftlig 
innen 14 dager til styret. Vedtak om eksklusjon fattes av styret og gis øyeblikkelig virkning.  
 
-5. Utmeldelse må skje skriftlig til styret. Manglende betaling av kontingent etter to gangers purring vil 
automatisk føre til utmeldelse av foreningen. 
Adresse endringer må meddeles styret  
 
- 6. Medlemskontingent fastsettes hvert år av generalforsamlingen, etter forslag fra styret, og forfaller hvert år 
til betaling innen utgangen av mars måned i kontingentåret. Generalforsamlingen kan fastsette redusert kontingent 
for visse grupper. 
 
- 7. Styret består av Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer 
og et styremedlem. Styret velges av generalforsamlingen for et tidsrom av to år. Styreleder velges særskilt for hvert 
år. Nestleder og kasserer er på valg det ene året og sekretær og et styremedlem det andre året.  
 
For styret velges hvert år to varamenn for et tidsrom av to år. Hvert år er et av medlemmene på valg 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede, men beslutninger i et slikt styremøte må være 
enstemmige. Ellers gjelder alminnelig flertallsbeslutning i styret. Hvert medlem har en stemme, men ved 
stemmelikhet gjør styrelederens dobbelt stemme utslaget. 
 
Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal og ellers så ofte det finner grunn til det. Det føres protokoll over 
styrets forhandlinger. 
 
Styret kan oppnevne komiteer og har forøvrig myndighet til - innen rammen av lovene - å beslutte og å sette i verk 
alt som ikke etter lovene er tillagt generalforsamlingen. 
 
- 8. De løpende forretninger ivaretas av styrelederen og sekretæren. Gjelder det saker av særlig viktighet - og 
som det haster slik med at de ikke på forhånd kan behandles i styremøte - bør de underhånden forelegges så 



Stasjonsposten, 16. november 2004, side 10 

mange styremedlemmer som mulig for avgjørelsen treffes. Saken skal i alle tilfelle refereres ved første styremøte. 
Klubben forpliktes ved underskrift av styrelederen og et av styremedlemmene. 
 
- 9. Styret sammenkaller og bestemmer stedet for generalforsamlinger og medlemsmøter. 
 
Den ordinære generalforsamling - som innkalles med 14 dagers varsel og avholdes i februar måned - behandler 
 
a- Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått. 
b- Revidert regnskap for foregående regnskapsår, 1. jan – 31. des. 
c- Andre saker som ønskes behandlet, og som styret innen 1. desember har fått skriftlig varsel om å fremme. 
(Forslag om lovendring, Se pkt. 10.) 
d- Valg av styreleder, medlemmer i styret og varamedlem. 
e- Valg av komitémedlemmer 
f- Ansettelse eller valg av revisor og eventuelt fastsettelse av hans godtgjørelse. 
g- Fastsettelse av medlemskontingent 
 
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel, når styret finner grunn til det eller når 
minst 1/4 del av medlemmene forlanger det 
 
Varselfristen løper f. o. m. den dag skriftlig innkallelse er levert postvesenet.  
 
Det kan ikke behandles andre saker enn de som er nevnt i innkallelsen. 
 
Det nye styret fungerer fra generalforsamlingens avslutning. 
 
- 10. Forslag til forandring av disse vedtekter må være styret i hende innen 1. desember hvis det skal bli behandlet 
på første generalforsamling. For at lovendring skal finne sted, må forslaget vedtas med 2/3 stemmeflertall og minst 
1/2 av foreningens medlemmer må være representert. Møter ikke tilstrekkelig mange medlemmer ved første gangs 
behandling, kan forslaget forelegges ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling der avgjørelse tas med 2/3 
av de da avgitte stemmer. 
 
Styret kan dog alitid fremme forslag om vedtektsendringer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 
Forslaget må i tilfelle vare kunngjort for medlemmene minst en måned for møtet holdes. 
 
- 11 Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om vedtektsendring i pkt.10. 
 
Den generalforsamling som bestemmer oppløsning avgjort med vanlig flertall hvorledes klubbens eiendeler skal 
avhendes. 
 
- 12 Det arrangeres månedlige medlemsmøter fra september til og med april. Sekretæren sender 
møteinnkallelse med angivelse av program. 
 
- 13 Forannevnte vedtekter er vedtatt ved konstituering av klubben 9. januar 1980 med senere tilføyelser og 
endringer i medlemsmøter 6. februar og 5. mars 1980, ved generalforsamling 9. februar 1994 og ved 
generalforsamling xx-xxxxx 2005. 
 
 
Horten 15/11-2004 
Roger Spangelid 
referent 

 

SALG Bilemblemer 
HOVKs fine bilemblemer, kun 6 stk igjen,  

kr. 400,- pr. stk  

Ring Roger på 975 45 001 
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MER AKTIVITET PÅ WWW.LMK.NO 
 
Postet 21. Oktober 2004 av TTG  
Det skal igangsettes et arbeid for å øke aktiviteten på LMK’s internettsider. Formann i Chevroletregisteret, 
Erling Storstrøm har tatt på seg oppgaven med å skape en bedre tjeneste for medlemmer av de klubber som 
ikke tilbyr ”forum” på klubbsiden.  
LMK Forum skal være et nettsted der medlemmer og andre interesserte kan utveksle informasjon om de 
kjøretøy de ønsker. Herunder menes kjøp og salg, deler, tips om verksted, råd og vink om reparasjoner, og 
og generelt alt som har relevans til kjøretøyet.  
Opelregisteret er på LMK Forum allerede svært flittige i sin kommunikasjon under mappen ”Opel”. LMK 
satser nå på å dekke behovene for litt uformell skravling og rådgivning for dem som ikke har et forum-tilbud 
fra før.  
Erling Storstrøm tar gjerne mot tips om merker og emner som bør være representert. Send inn ønsker om 
dette på post@lmk.no 
 

  

GODE RESULTATER 
 
Postet 23. Oktober 2004 av TTG  
Så langt i år er tendensen (ifølge tall fra IF) at det blir stadig flere som tegner LMK-Forsikring, og færre som 
faller fra. LMK har i løpet av de siste 14 månedene generelt satset mye på å gi informasjon om 
forsikringsordningen, og har snakket utførlig om forsikringer på de informasjonsmøter som er blitt holdt rundt 
omkring i landet. 
 
LMK sentralt får også svært mange henvendelser daglig om forsikringer. Både fra enkeltpersoner som 
ønsker forsikring, og fra klubber som kommer med innspill til forbedringer og utvidelser av ordningen. Ikke 
minst er det siste verdifullt i henhold til å tilpasse forsikringstilbudet til de behov klubbene ser. 
 
Vår erfaring er at enkeltmedlemmene er svært opptatte av å ta vare på denne ordningen som de sparer mye 
penger på. NOK 395 i årspremie for full kasko (inntil NOK 150.000/250.000) og fri kjørelengde over hele 
Europa er et uslåelig tilbud, men det betinger også at alle legger seg litt i selen for å holde skadeprosenten 
nede. Få skader bidrar til å holde denne premien på dagens nivå.  

  

 
 

K  a  l  e  n  d  e  r 
Dato: Hva: Når: Hvor: Kontakt: 
Fredag 
3.des 

HOVK Julebord  19:00 Borre Stasjon  Se side 2 

Lørdag 
8.jan 

HOVK 25år! 
Jubileumsfest 

19:00 Borre Stasjon Info kommer senere 

8.feb HOVK medlemsmøte: 
Garasjebesøk 

  Info kommer senere 

8.mar HOVK Toppmøte: 
Vi inviterer alle jentene i 
klubben til Pizza kveld  

19:00 Borre Stasjon  

12.apr HOVK medlemsmøte:  19:00 Borre Stasjon Info kommer senere 
10.mai HOVK medlemsmøte: 19:00 Borre Stasjon Info kommer senere 
Søndag 
15.mai 

HOVK Utstilling 
 
 

12:00- 
16:00 

Borre Stasjon  

 

Med forbehold om mulige feil. 

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING 



 Til 
 
 
 
 
 

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

 
MiroNor 

Roger Spangelid 
Tlf: 97545001, Fax: 33039841 

 
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. 

 
 

 
 

 

 
Bromsveien 7, 3183 Horten 

33 04 93 04 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 

 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 
 

 
 
 

Ledig annonseplass 
 

 
 
 

Ledig annonseplass 
 

Reklame i STASJONSPOSTEN 
Som dere ser er denne 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  Roger  på 975 45 001 eller  e-post: hovk@lmk.no 

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


