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

Nr 19
10.juni.2005

HOVK
25 ÅR

LMK nytt

JUBILEUMSMARKERING
MEDLEMSMØTER

INNKALLING TIL KJØRETUR

Grillkveld på bygdetunet
Horten og Omegn Veteranvogn Klubb har 25 års jubileum i år!

Innspill til ”STASJONS POSTEN”:
Har du innspill til vårt skriv til medlemmene (det du leser i akkurat nå) ring redaksjonen 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” tirsdag 14. juni, Oppmøte Borre Stasjon kl 17:30

Grillkveld på bygdetunet tirsdag 14.juni
Vi er også i år invitert til Larvik-Sandefjord Veteranvogn Klubb (LSVK).
Vi gjentar gjerne den flotte turen vi hadde i fjor og i forfjor og besøker vi dem på deres klubbhus i
Kvelde. Her blir det grilling, bilprat og et hyggelig sosialt samvær.
Vi kjører fra Borre Stasjon i ”gammelbil”, oppmøte kl 17:30.(avgang 17:45) Har du ikke noe å kjøre
med, kom allikevel og sitt på med noen av oss andre.
LSVK holder til i Hedrum Historielags lokaler på Bygdetunet i Kvelde. Fra RV40 (Lågendalsveien), ta
inn mot Kvelde ved ESSO. Første gård på venstre hånd er Bygdetunet, ca 200m fra RV40.
Møtelokalene ligger i første etasje på låvebygningen, mot veien, inngang fra tunet.

JUBILEUMSMARKERING 18. juni kl 13:00
I anledning 25 års markeringen inviterer vi til åpent hus på Borre Stasjonen. Vi servere kake og
kaffe. Ta med veterankjøredoningen og møt opp. Har du ikke bil, kom allikevel.

Medlemsmøtet i mai

Kjøretur med veteranbiler til Karlsviksodden
Været var ikke så bra før vi dro på tur. Det var antydning til regn i lufta, men 8 biler og 13 personer
stilte opp til en liten veteranbil utflukt. Da vi startet klarnet det opp og vi fikk en kjempefin tur i sol og
godt vær. Kjøreturen gikk fra Borre Stasjon via Åsgårdstrand, Vold og til Karlsvikodden.
Her fant vi oss et langbord i sola med god utsikt til fjorden. Kaffe, kaker og nystekte vafler kom på
bordet og praten gikk livlig.
Vi var skikkelig heldig med været for det kom noen regndrypp når vi dro hjemover.
Dette blei en fin tur som frister til gjentakelse. Vi takker Svenn Hansen som var planlegger og turleder
for denne turen.

Forsidebilde: 1927 LaSalle
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Søndag 22. mai:

UTSTILLING
Ca 35 ekvipasjer deltok på vår
tradisjonelle mai utstilling på Borre
Stasjon. Været var ganske grått og kalt
når vi startet, med solen brøyt gjennom
etter hvert. Her var det biler fra 1930
årene og oppover, men hovedsakelig
fra 50, 60 og 70 tallet.
Det var fint at så mange tok turen
innom, tiltross været, for å vise fram
kjøredoningen og slå av en hyggelig
prat med andre gammelbil/mc
entusiaster.
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K a l e n d e r
Dato:
14.juni

Hva:
HOVK medlemsmøte:
Grillkveld hos LSVK:

Når:
17:30

Hvor:
Vi kjører fra
Borre Stasjon
Borre Stasjon

Kontakt:
975 45 001

Lørdag
18.juni

HOVK 25års jubileumsfeiring

29.mai

Tyrigrava Classic

10:00

Tyrigrava kro i
Oppegård kommune

2.juli

HOVK Museumsløpet
TAK: Slottsfjelløpet
Norgesløpet 2005 / Sjøorm løpet
Gladløpet i Stavern (LSVK)
Kjøretøyhistorisk utstilling
Eidsvollbygningen
Biri-markedet
Romeriksløpet
Grevlingeløpet (LSVK)
TAK marked
NVK: Ekebergmarkedet

10:00

Horten Bilmuseum 911 22 968

10:00

Tønsberg
333 21 634
Dyrskuplassen Seljord 99229480
958 59 847
Eidsvoll
922 84 234

3.juni
9. juli
23.juli
31.juli
6.aug
20.aug
21.aug
27.aug
17.sep

975 45 001
901 88 058

Biri
922 84 234
334 75 500
Tønsberg
Ekeberg

Med forbehold om mulige feil mht tid og sted, sjekk selv før du drar i vei!

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 redaksjonen på 975 45 001 eller e-post: hovk@lmk.no

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING
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IF UT - LMK FORSIKRING INN
Postet 25. Mai 2005 av TTG

Avtalen mellom LMK og det finskeide selskapet If avsluttes formelt 31.12.2005.
If ønsket å fjerne 40 % av den godtgjørelsen LMK og klubbene får. På tross av de gode resultatene som
oppnås, og det omfattende arbeidet besiktigelsesmenn og klubbene nedlegger i forsikringsordningen.
Dette kunne ikke landsmøtet godta, og instruerte LMK å finne nye samarbeidspartnere dersom If
opprettholdt sitt store krav.
If sto på sitt, og som en konsekvens av dette forsøkte If å si opp avtalen allerede fra 1. april i år! LMK
anså dette som et klart brudd på avtalen, og forsikringsgiganten måtte gi seg på dette.
Nå løper alt som vanlig frem til og med 31.12.2005 inntil LMK Forsikring trår i kraft. Det blir en forsikring
som ikke har til hensikt å heve premiene raskt etter billig "lokkemat". LMK og klubbene håper at så
mange som mulig ser at dette vil bli et rimeligere tilbud, og ønsker å slutte opp om LMK Forsikring!
Forsikringstakere med hovedforfall i år vil få fornyet sine eksisterende forsikringer på vanlig måte til den
vanlige premien siden If plikter å drifte ordningen frem til neste hovedforfall i 2006. Da kan din
kjøretøyforsikring overføres til LMK’s egen LMK Forsikring som er under etablering, og som i praksis vil
fungere som et forsikringsselskap som styres av klubbene via LMK.
LMK Forsikring vil videreføre de ulike kjøretøyforsikringene med nye samarbeidspartnere, og med
samme vilkår som tidligere. Premiene vil også være like lave som før, og har du andre skadeforsikringer
som f.eks. hus, hytte, båt m.m. vil du også få videreført disse for samme - eller til og med enda lavere premie! Dette gjelder også for ulike typer andre ulykkesforsikringer.
Medlemmer av LMK-tilsluttede klubber vil med den nye
ordningen få tilbud om forsikring direkte fra LMK. Dette ligner
på den suksessrike modellen som vår svenske
broderorganisasjon (Motorhistoriska Riksforbundet) har driftet
i mange år.
Det vil si at når du vil snakke med forsikringsselskapet ditt,
får du snakke med en person som arbeider direkte for LMK
og som både kan forsikring og motorhistoriske kjøretøy. Det
vet vi mange har savnet.
Vanlig Helforsikring, Blivende Klassiker, Restaurering-,
Lager- og Oppstillingsforsikring vil du fortsatt tegne gjennom
klubben.
I klartekst betyr dette at både LMK og klubbene får større
muligheter til å skreddersy rimelige og gode forsikringer slik
at de passer til klubbmedlemmenes behov. Nå vil vi også få
mulighet til å etablere forsikringer som kan omfatte for
eksempel ombygde og/eller customiserte kjøretøy.
I løpet av sommeren/tidlig høst blir det klart hvordan LMK vil drifte denne nye ordningen. LMK har lenge
ønsket å etablere en fleksibel LMK Forsikring, og vi er glade for at dette kan skje allerede i 2006. Det blir
sendt ut mer informasjon om etableringen av LMK Forsikring med én gang dette foreligger.
Vi som er i den motorhistoriske bevegelse anses som en gruppe som tar godt vare på ting. Det ser vi
også i alle skadestatistikker. Dette er et stort fortrinn som via LMK Forsikring skal gi oss lave premier slik
at vi har mest mulig igjen til å bruke på kjøretøyene våre!
LMK kommer ut med mer informasjon om tidspunkter og navn så snart disse foreligger.

URETTFERDIG FORMUESBESKATNING
Postet 25. Mai 2005 av TTG

Den urettferdige formuesbeskatningen for eiere av historiske kjøretøy er et av temaene LMK i over et år
har diskutert med politikere og regjeringen. LMK har ikke kapasitet til å fronte hvert enkelt tilfelle ovenfor
ligningskontor eller Stortinget – det ville heller ikke vært riktig fremgangsmåte. LMK arbeider i stedet for
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at kjøretøyer eldre enn 30 år generelt skal fritas for formuesbeskatning.
Reglene er at kjøretøy eldre enn 30 år skal skjønnslignes. Det enkelte ligningskontor avgjør om eiere av
historiske kjøretøy skal beskattes, eller om den sum som er oppført skal kontrolleres – og eventuelt
endres. Dessverre har LMK grunn til å tro at det brukes lister med utgangspunkt i helt andre verdier og
som vurderer kjøretøy i en langt bedre tilstand enn de kjøretøy som skal beskattes.
Det merkelige er at noen ligningskontor sjekker antatt salgsverdi, mens andre gjør dette ikke. Dette betyr
ganske enkelt at det er din bostedsadresse som avgjør om hvor mye skatt du skal betale. En svært
urettferdig ordning. I tillegg er det et argument at land vi ofte sammenligner oss med (Sverige, Danmark
og Finland) har fjernet denne beskatningen.

LMK har hatt en god dialog med både Samferdselskomiteens leder Petter Løvik (H) samt medlem av
Finanskomiteen, Svein O. Flåtten (H). Vi ble anbefalt å søke om foretrede for Finanskomiteen i
forbindelse med komiteens høringer i november 2004, men i oktober ble det på grunn av stor pågang
avgjort at foretrede kun ble gitt til de organisasjoner som var direkte omtalt i statsbudsjettet. LMK fikk
likevel Finanskomiteens sekretær til å dele ut et notat om skjønnsligningen til alle Finanskomiteens
medlemmer.
I samarbeid med LMK gjør nå Vestfoldklubbene Horten og Omegn Veteranvogn Klubb, LarvikSandefjord Veteranvognklubb og Tønsberg Automobilklub et fremstøt mot Stortinget. Klubbene utfordrer
Høyres medlem i Stortingets Finanskomitee, Svein O. Flåtten (Vestfold) til å ta opp denne saken i egen
partigruppe samt Finanskomiteen. Det sendes nå et brev direkte til Finanskomiteen. Flåtten samarbeider
med LMK om dette, og LMK kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger reaksjoner.

HUSK MUSEUMSLØPET 2. JULI 2005

SALG Bilemblemer
HOVKs fine bilemblemer, kun 3 stk igjen,

kr. 400,- pr. stk
Ring Roger på 975 45 001
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Brev til klubben

Vi gjentar suksessen fra i fjor; masse folk, stor
stemning og handel!

Til Klubben
05.05.2005
Med bakgrunn i ordningen for
støtteoppkjøp av litteratur relatert
til norsk motorhistorie er det med stor
glede at LMK kan sende ut enda en bok
til klubben. Boken om ”Trikken og andre
gode busser fra Drammensområdet ”
forfatet av Nils Zimmermann og Jan
Helmen oppfyller de krav som stilles
for a komme inn under denne ordningen.
Styret og daglig leder ønsker alle god
lesning fra utvalgte historier om
kollektivtrafikken i den eneste byen i
verden som kaller bussen sin for
trikk…...
Med hilsen LMK
Kjetil Fuhr styreformann
Tom T. Græger daglig leder

Arr: Agder Motorhistoriske Klubb og Birkenes IL
fotballgruppe i samarbeid med Birkenes
kommune kulturkontoret

Pakke til klubben:
Til Horten og Omegn Veteranvognklubb
PLAKETT
Gratulerer så mye med jubileet, og
måtte fortsatt mange gode år med
innsats for den motorhistoriske
bevegelse ligge foran dere.
Vedlagt er LMK’s plakett til
jubilanten, og styret og daglig leder
hilser på vegne av alle LMK’s
medlemsklubber!
Med motorhistorisk ærbødighet
Tom T. Græger daglig leder

E-post til klubben:
SØRLANDETS STØRSTE DELE- OG
BRUKTMARKED
Lørdag 20. aug. 2005, kl. 09:00 – 17:00
Birkenesparken, Birkeland (14 km NV for
Lillesand)
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Til

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

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.

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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