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Hjulstillings kveld! 
 

Medlemsmøtet i september 4. oktober 2005, kl 18:00, hos Volvo i Tønsberg 
 
Denne måneden tar vi medlemsmøtet en uke tidligere enn ”normalen”. 
Vi har blitt invitert av Tore Hem til en hjulstillings kveld for å lære litt mer om dette temaet. 
Har du spørsmål eller problemer med forstilling /bakstilling på veteranbilen din er dette kvelden å ta 
opp disse spørsmålene. Det blir også anledning til å ta med seg sitt veterankjøretøy for å få sjekket 
dette. Tore klarer nok en 5-6 biler denne kvelden. Eventuelle justeringer og/eller reparasjoner må taes 
på et senere tidspunkt mot en avtalt gunstig pris. 
 
Det blir kaffe og kaker også, så her er det bare å stille opp til en lærerik og morsom kveld. 

 
Vi samles på Borre stasjon og kjører samlet kl 17:30 til Volvo (Bil-Service) i Tønsberg. 
 
Vel møtt! 
 

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

HOVK 
25 ÅR 
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Tur til Hagmannsparken 
Felles kjøretur med veteranbiler fra ”Stasjonen” 
tirsdag 30 Aug. 
 
I strålende sensommervær tok vi en kveldstur til 
Hagmannsparken i Holmestrand. Dette var skikkelig 
populært, så hele 17 veteranbiler deltok. Noen 
hadde med seg hele familien, så vi ble riktig mange 
der vi satt å koste oss i kveldssola helt nede i 
vannkanten. Jeg tror det var ca 30 personer og et 
par hunder. Kaffe, vafler, kaker og brus var med. 
Dette ble en meget vellykket tur.  
Takk til turleder Svenn Hansen! 

 
 

Eldrekjøring, 10 års jubileum 
 

Tirsdag 6.september var det kjøring av 
eldre fra eldresenteret i Åsgårdstrand for 
tiende året på rad. Vi tok en liten kjøretur i 
fint vær fra Åsgårdstrand via Adal til 
Skoppum, så over Nykirke ned til Løvøya, så 
rundt indre havn og brygga før vi satte turen 
til Borre Stasjon. Her ble det kaffe og nydelig 
bløtekake (se bilde) som Berit fra 
eldresenteret spanderte. Som takk for 
kjøreturen fikk klubben to fine bilder fra den 
aller første ”eldrekjøreturen” for 10 år siden. 
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Medlemsmøtet i September 

BESØK AV LSVK 
Tirsdag 13.september arrangerte vi i god tradisjon grillkveld på Borre Stasjon hvor Larvik og 
Sandefjord Veteranvogn Klubb som vanlig var invitert. 
Totalt var det mellom 25 og 30 gammelbiler og ca 50 personer som deltok. Vi var ganske heldige 
med været, så vi benket oss ned ute på vårt lange langbord. Regnet hang litt i lufta så noen 
benyttet anledningen til å sitte inne. 
Georg grillet koteletter, hamburgere og pølser i lange baner og jeg tror alle ble mette. Praten gikk 
livlig rundt bordet og ikke minst rundt bilene. Dette ble en kjempe hyggelig kveld, og vi har blitt 
enda bedre kjent med våre venner fra LSVK og også våre egne medlemmer. 

 

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Nye medlemmer: 
 
Bent Einrud, Skoppum 
Roger Backstrøm, Horten 
 
HOVK ønsker begge velkommen som nye 
medlemmer i klubben og håper de vil finne 
seg til rette blant likesinnede. 

 
 

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 

 

K  a  l  e  n  d  e  r 
Dato: Hva: Når: Hvor: Kontakt: 
4. okt Medlemsmøte 18:00 Volvo i Tønsberg Roger 97545001 
8. nov Medlemsmøte   Borre Stasjon  
FRE 2.des Julebord  Borre Stasjon  
     



 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 
 
 
 
 

 

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


