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Vi avholder vårt tradisjonelle julebord fredag 2.desember kl 19:00.
• Vi serverer juletallerken med 1 stk øl eller mineralvann.
• Kuvertprisen er kr. 150,- 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 Bente Spangelid 975 45 123
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

Hjulstillingskveld, medlemsmøte i oktober:
Et titals medlemmer stilte opp for å være med på hjulstillingskveld hos Tore Hem på Volvo i Tønsberg.
Tore holdt en kort innledning om hjulstilling generelt og så bar det ut på ”bukken” hvor en del av medlemmenes biler ble
sjekket for mulige feil i forstillingen. Her var det litt av hvert å finne, slitte foringer, slakk i ledd og løse deler. Tore både
fortalte og påpekte hvor viktig det var med rett dekktrykk, så det var et av sjekkpunktene. Ingen passerte dette uten å få fylt i
ekstra luft.
Dette var en interessant kveld og flere fikk tips om ting som bør utbedres i løpet av vintersesongen.
Tid til kaffe og kaker ble det også.
Takk til Tore for at han tok seg tid til oss og ga oss nyttig lærdom.

Videokveld; medlemsmøte i november
Vi hadde medlemsmøte på Stasjonen 8 november. På programmet sto visning av en
video om oppussing av en 1931 modell Cadillac V12. Etter videoen ble det kaffe og
vafler og praten gikk godt rundt bordene.

K a l e n d e r
Dato:

Hva:

Når:

Hvor:

Kontakt:

FRE 2.des
10 Jan. 06
14 Feb. 06

Julebord
Medlemsmøte
Årsmøte

19:00
19:00
19:00

Borre Stasjon
Borre Stasjon
Borre Stasjon

Bente 975 45 123
Roger 975 45 001

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

Postet 11. November 2005 av TTG

Da innkrevingen av personskadeavgiften i
fjor ble overført fra forsikringsselskapene til
staten fryktet mange at dette ville bli en
snik-gjeninnføring av vegavgiften. Frykten
ser dessverre ut til å ha vært reell. Årets
statsbudsjett har endret navn til vegavgift,
og har i tillegg mer enn doblet denne fra
NOK 180 til NOK 365!
En samlet motorhistoriske bevegelse fikk i
sin tid fjernet vegavgiften for kjøretøy eldre
enn 30 år. Den er nå altså gjeninnført, og
det betyr at vi må begynne på nytt. Avgifter
har en tendens til å øke snarere enn det
motsatte, og vi må forsøke å kvele denne
allerede i starten.
Personskadeavgiften ble opprettet på
grunn av at kjøretøy bidrar til økt

Nye medlemmer:
Carl- Henrik Aasen, Åsgårdstrand
Vidar Kringlum, Nykirke

ulykkesstatistikk, og belaster således også
helse- og sykehussektoren i
velferdssamfunnet. Nå blir dette altså
utvannet til en ren inntektskilde for staten
Vårt gjennomsnittsmedlem vedlikeholder
og restaurerer flere kjøretøy ut i fra en
genuin interesse for å bevare.
Medlemmene er i hovedsak også vanlig
lønnsmottaker eller pensjonist, og det
oppleves som svært urettferdig at de skal
få en ytterligere økonomisk belastning for
sitt samfunnsgavnlige arbeid. De museale
gjenstandene istandsettes også i stor grad
med mva-belagte deler som betales av
netto inntekt etter skatt. For en person som
har 4-5 ulike kjøretøy, kanskje flere, vil
faktisk denne økningen merkes godt.
LMK finner det mest fornuftig å knytte en
personskadeavgift opp mot førerkortet,

siden det er nesten umulig – i hvert fall
ulovlig – å kjøre mer en et kjøretøy av
gangen. Samlere og bevarere bør ikke
oppleve det som negativt å restaurere
historiske klenodier.
Vår motorhistoriske bevegelse teller 41 000
medlemmer. Vi mottar ikke én krone av det
offentlige, og ønsker fortsatt å klarer oss
uten det. Det vi ber om er forståelse for vårt
krav om at det skal tilrettelegges for
restaurering, bevaring og vedlikehold av
motorhistoriske kjøretøy i Norge.
Vi har kontakt med Finanskomiteen i denne
saken, og vil også engasjere oss direkte
mot politikere på andre nivåer I tillegg er
media en viktig faktor.

HOVK ønsker begge velkommen som nye medlemmer i
klubben og håper de vil finne seg til rette blant likesinnede
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LMK VALGTE FORSIKRINGSSELSKAPET TENNANT
LMK har på vegne av sine 115
klubber med tilsammen 41.000
medlemmer inngått en svært
gunstig avtale med Tennant
Forsikring. Alle med mer enn et
års medlemskap i en LMK- klubb
vil med 3 forsikringer eller flere få
Totalkunderabatt og 20 % LMKrabatt!
LMK mener at Tennant holder et
høyt nivå på både kundeservice og
skadebehandling.
- Dette er den beste forsikringsavtalen
medlemmene har hatt siden LMK’s
forsikringsordning startet i 1983, sier en
svært fornøyd styreformann i LMK Kjetil
Fuhr. – Tennant så med én gang ut fra
den
lave
skadestatistikken
at
Den beste forsikringsavtalen noensinne etter at LMK Forsikring ble etablert i 1983,
belønningen til medlemmene måtte bli
mener LMK’s forsikringsansvarlig Carl Henrik Størmer og formann Kjetil Fuhr.
lavere premier. I forhandlingene viste
selskapet at de hadde solide bruksbiler er to separate forsikringer), Husk:
kunnskaper om historiske kjøretøy og bolig, innbo, ulykke - voksne/barn, båt, * Du bør kontakte Tennant så tidlig
kjøretøy generelt. Et ubetinget pluss!
hytte, øvrige forsikringer.
som mulig i løpet av januar/februar
uansett når du har hovedforfall.
Tennant Forsikring inngår i det Fra nyttår vil altså LMK’s veteran- * Stortinget har bestemt at du fra 1.
skandinaviske
selskapet
Tennant kjøretøyforsikringene slik du kjenner januar 2006 kostnadsfrist kan bytte
Försäkring AB som har 80 % norske dem i dag fortsette i Tennant. Den forsikringsselskap midt i avtaleeiere. Selskapet har 70 ansatte og hyggelige forskjellen er at rabattene blir perioden og få tilbake alt du har til
større for deg med mer enn et års gode
46.000 kunder.
uten
å
betale
gebyr.
Mange kjenner Tennant Forsikring via gyldig medlemskap i en LMK-tilsluttet * Vi har gjort det enkelt; Tennant
Toyota Forsikring som flere bransjeblad klubb! Servicenivået er upåklagelig; flytter alle forsikringene for deg!
omtaler
som
den
beste Ring Tennant – og de flytter alle
forsikringene for deg!
nybilforsikringen i Norge i dag.
NB; LMK Forsikringer (Hel-, Rest.-,
Tennant Forsikring AS:
- Tennant er et tradisjonsrikt og lite Lager etc.) er fra før sterkt subsidiert,
Postboks
418, Sentrum
forsikringsselskap med røtter i Norge og derfor regnes LMK-rabatten på 20
0103
OSLO
helt tilbake til 1922, sier daglig leder i % ikke av denne lave premien.
Tel:
22
47 91 10
Tennant Forsikring, Ruben Vatnan. –
Fax:
22
33
35 15
LMK
og
klubbene
oppfordrer
alle
til
å
LMK’s
klubbmedlemmer
er
en
kontakte
Tennant
for
en
gjennomgang
kundeservice@tennant.no
kundetype som passer inn i vår filosofi
som er ”skreddersydde forsikringer for av forsikringene sine. Det eneste du
forsiktige personer”. Men det er lenge risikerer er å spare penger!
LMK GARANTERER KONTINUITET
til januar - og derfor har Tennant
Med den nye samarbeidsavtalen får vi
KVALITET
Forsikring organisert et godt tilbud til
Tennant har internt utpekt personer tilrettelagt forsikringsordningen for hele
klubbmedlemmer allerede fra i dag!
som skal ha LMK som spesialområde, det motorhistoriske miljøet.
og har oppnevnt en skadeansvarlig Avtalemessig og økonomisk blir dette
LMK-RABATTEN
som kjenner veteranmiljøet og LMK. samarbeidet stabilt og forutsigbart ved
Det er 20 % rabatt for de som har mer
LMK’s skadebehandler Bjørn Krogvig at avtaleperioden er 3 år.
enn et års gyldig medlemskap i en
skal ha tett kontakt med Tennant på Vi er overbeviste om at du vil få en
LMK-tilsluttet klubb. Den kommer oppå
skadesiden for gi deg en kvalitativ og hyggelig
overraskelse
for
både
den gode Totalkunderabatten du får
trygg saksbehandling.
lommebok og kjøretøy når du kontakter
vad å samle tre forsikringer eller mer!
Forsikringer du kan ”mikse” er:
En annen viktig faktor er at det blant Tennant for et tilbud.
LMK-forsikringer,
veterankjøretøy styret og ledelsen i Tennant er en Ring i dag!
(standard veteran), bruksbil (to
genuin interesse for veterankjøretøy.
Vennlig hilsen fra oss i styret i LMK

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING
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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

Ledig annonseplass

Bromsveien 7, 3183 Horten
33 04 93 04

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

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
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