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Godt Nytt Jubileumsår 
Horten og Omegn Veteranvogn Klubb har 25 års jubileum i år! 

 
Vi inviterer til en liten første jubileums sammenkomst tirsdag 11.januar, kl 19:00 
på Borre Stasjon og spanderer bløtkake og kaffe. 
Alle oppfordres til å ta med seg fotoalbum eller lignende slik at vi kan bruke 
kvelden på hyggelig prat og mimring over de 25 årene som er gått. 
 
Etter flere forslag fra medlemmene har styret bestemt å flytte den planlagte jubileumsmiddagen 
til et senere tidspunkt og som er mer i den aktive sesongen for vår hobby og slik at vi kan 
benytte oss av de fine ute fasilitetene vi har og at vi kan ha med oss våre kjære klenodier. 
 
 

Ventilstøy fra Formann  
Horten og Omegn Veteranvogn Klubb har 25 års jubileum og formann bør si noen ”kloke” ord.  
Det første jag vil si er: GRATULERER med dagen og med året, HOVK! 
25 år, er mange år…. jeg som formann har kun vært medlem de siste 9 åra, så jeg har ikke den hele og 
fulle ballasten. Det var aktive ildsjeler som startet klubben vår 9.janauar 1980. Det var ildsjeler som flyttet 
inn på Borre Stasjon og pusset den gamle bygningen opp. Det var entusiaster som sto på for hobbyen 
vår, for klubben vår og for Stasjonen vår. I den perioden jeg har vært i klubben har HOVK hatt en 
medlemsmasse på ca 100 medlemmer, en del aktive og mange ikke spesielt aktive. … og andelen ikke 
aktive har stadig steget. Formenn og styrer før vårt har forsøkt å bedre dette, uten helt å lykkes. 
Styret og jeg har de siste 2 årene lagt ned mye arbeid for å få opp aktiviteten i klubben, få bedre 
informasjonsflyt og meldinger ut til medlemmene gjennom Stasjonsposten, men antallet aktive 
medlemmer har fremdeles ikke gått opp. Men dette til tross – det viktigste er å se fremover!  
Så, i jubileumsåret vil jeg utfordre dere alle, kom med innspill til hvordan dere vil at klubben skal utvikle 
seg videre. 
Det er vi alle som skal drive klubben framover de neste 25 årene! 
 
Stasjonsposten har stort sett kommet regelmessig ut de siste 2 årene med 15 nummer. Dette skal være 
informasjonskanalen i klubben vår. Den blir sendt ut både som trykksak og elektronisk på e-mail.  Jeg vil 
takke de som sendt bidrag til Stasjonsposten og jeg vil igjen utfordre dere andre. Stasjonsposten kan bli 
tykkere, mer utfyllende og mer engasjerende med flere innspill.  
 
I vår teknologiske verden skjer tingene meget fort, og derfor bør våre nettsider justeres i forhold til dette. 
Denne jobben har vi ikke hatt kapasitet til og det fører til statiske sider som er lite informative. Så er det 
noen der ute som har lyst til å jobbe med klubbens nettsider, ta kontakt med undertegnede. 
 
Et Riktig GODT NYTT JUBILEUMSÅR ønskes dere alle og Happy Motoring! 
 
Roger 
 
 

Innspill 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. 
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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 
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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


