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DUGNAD 
Tirsdag 6.juni gjennomfører vi en tiltrengt dugnad på Stasjonen. 
Det som står på programmet er  maling, vasking og rydding 
innvendig og utvendig.  Vi trenger også noen til vaffelsteking og 
kaffekoking. Vi starter kl 18:00 og holder på til ca 21:00.  
Møteplikt 

Åsgårdstrand dagene 
Styret i HOVK har sagt ja til å delta på Åsgårdstrandsdagene søndag 11. 
med utstilling  fra 12:00 til ca 16:00. Vi håper mange vil delta med sine fine 
kjøretøy, slik at vi får profilert HOVK og hobbyen vår. 
Utstillingen skal være nede i badeparken. Oppmøte på Borre Stasjon kl 
11:15 og avreise til Åsgårdstrand kl 11:30                    Still opp! 
 
”Medlemsmøtet” tirsdag 13. juni, Oppmøte Borre Stasjon kl 17:30 

Grillkveld på bygdetunet tirsdag 14.juni 
Tradisjonen tro er vi er også i år invitert til Larvik-Sandefjord Veteranvogn Klubb (LSVK). 
Vi gjentar gjerne den flotte turen vi hadde i fjor, i forfjor, året før der,…   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. 
 
Vi kjører som tidligere år på rolige veier og tar gamle E18 gjennom SEM og Stokke til Sandefjord og tar 
av R304 mot Kveld ved Haukerød 
 
LVSK holder til i Hedrum Historielags lokaler på Bygdetunet i Kvelde.  Alternativ rute fra E18 ved Larvik. 
Ta RV40 (Lågendalsveien) og 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. 
 

INFORMASJONSMØTE OM LMK FORSIKRING 
Holmestrand, onsdag 14. juni kl. 1900. 
1350 medlemmer i LMK-tilsluttede klubber har siden januar flyttet forsikringer over til Tennant Forsikring. Den siste statistikken 
LMK har bygger på 117 tilbakemeldinger fra medlemmer som har vært i kontakt med Tennant (uansett resultat), viser at de 
som har flyttet alle sine forsikringer har tjent i gjennomsnitt 2 820 kroner! Noen svært få har opplevd å ikke spare mer enn et 
par hundrelapper, men har flyttet forsikringene likevel for å være sikker på at det sitter en representant for LMK ved sin side i 
tilfelle skade.  
  
LMK's utgangspunkt er at kjøretøyet skal raskest 
mulig tilbake på veien igjen. Du skal ikke bare få 
tilbud om en sum penger for skadene på "den gamle 
bilen". I tillegg vet de at noen prosent av premien de 
betaler inn går tilbake til LMK (som eies av 118 
klubber) som bruker store resurser på å påvirke 
myndighetene for å tilrettelegge for utøvelse av vår 
hobby. For tiden er det årsavgiften som er i fokus, 
og LMK har ukentlige kontakter med ulike 
stortingsrepresentanter og myndighetspersoner for 
å få fjernet denne farlige avgiften.  
  
Dette og mye mer får du vite mer om dersom du 
kommer til VW-medlem Hans A. Rygh som bor på 
Kvan i Holmestrand. Se kartet. 
Møtet er for folk fra Nordre Vestfold. Håper mange 
fra HOVK har anledning til å komme. Det er god 
plass der! 
 Hilsen Tom T. Græger, daglig leder LMK 

Overskudds glass fra 
Museumsløpet til salgs

Vi har en del Magnor drammeglass med 
inngravert Horten og Omegn 

Veteranvognklubb, Museumsløpet og 
diverse årstall.
Kr. 50,- pr stk 

Ring Roger på 975 45 001
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”Sommeravslutning” tirsdag 20. juni, kl 18:00 
Grillkveld på Borre Stasjon 
Vi avholder i god tradisjon sommeravslutning for klubbens 
medlemmer med grillkveld på Borre Stasjon. Vi serverer mat og 
drikke. Møt opp til denne grillkvelden, og vi garanterer at du får 
en hyggelig kveld, og at du kanskje blir litt bedre kjent med 
klubbens medlemmer. 
Vi sees og vel møtt. 

MUSEUMSLØPET 
Lørdag 1. juli avholder vi vårt tradisjonelle Museumsløp. I år er 
det 17. gang på rad vi arrangerer dette løpet. Oppmøte er på 
Horten Bilmuseum i god tid før starten kl 11:00, avslutning og 
premieutdeling finer sted på klubbhuset vårt på Borre Stasjon. 
Godt vær er bestilt. 
Løpskommiteen har tatt til etterretning, tilbakemeldinger vi fikk 
ved fjordårets løp, om at rebusene for å komme til neste post 
var litt i vanskeligste laget. I år vil vi derfor dele ut løpskart slik 
at kjøreruta er enkel å følge. Det blir også noen andre mindre 
omlegginger i løpsopplegget. Vi håper endringene vil gjøre at 
Museumsløpet blir et ennå bedre og artigere løp å delta i. De 
som ønsker å delta kan melde sin interesse til Bjørn Munkvold 
tlf. 911 22 968. Det vil være mulig å melde seg på også 
løpsdagen, men da mot en høyere startkontingent 

Klissvåt kjøretur 
Kjøreturen vi skulle ha 23.mai regnet bort. Kun to medlemmer stilte, klare til å dra på tur tiltross været. 
Ellers var det den vanlige gjengen som kom på stasjonen, så det ble kaffe og vafler på her istedenfor. 
Hyggelig ble det uansett. Vi får heller prøve å gjennomføre denne turen senere.  
Medlemsmøtet i mai 
Medlemsmøtet 9. mai var vel besøkt, ca 20 medlemmer stilte opp. Vi startet med klubbrelaterte 
emner som: 
- Forberedelser til ustillingen 21.mai 
- Erfaring med forsikringsbytte til Tennant 
- Deltagelse på Åsgårdstrands dagene, info. 
- Og ellers generell medlemsinfo 
Så ble det kaffe og noe å bite i. 
Etter kaffen bar det ut i bilen til Kjell Olsen fra KVIKK. 
Han forklarte og solgte Autoglym og Penzoil produkter på stedet. 

|                                                                                           MEMBER OF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

              
 
 
 

    Bil, Mc, alle slags motordrevne fremkomstmidler & 
   delemarked. Har du et bra lydanlegg i kjøretøyet   
   ditt? Kom og vis det frem! Det blir hobby brukskunst, 
   antikviteter, glass, porselen, snurrepiperier & lopper. 

 

      Premiering av beste europeer, amcar, truck, mc,  
      publikumsfavoritt og NB! bilstereo/multimedia.  
 

                             Alle er velkommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Kom å se!        Kom å kjøp!         Kom å selg! 

 
 

Pris utstiller:  Kr:  30,-   Selgere:            Kr:  60,- 
Voksne  -   Kr:  10,-    Barn u/15 År - Gratis 

 
 

                                            ARR: ACC Sandefjord 
              Spørsmål rettes til Thor – 907 92302  eller  980 17839  
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K j ø p   o g   S a l g  
Dette er en spalte og service for medlemmene. Her kan 
man gratis sette inn annonser for kjøp og salg av biler, 
deler, utstyr, litteratur og tjenester til veterankjøretøy 
og lignende.  Alle annonser må inneholde informasjon 
om årsmodell, type/merke og pris.  Annonser fra 
kommersielle aktører og ikke medlemmer må det 
betales for (kr 100,-). 

Deadline: 25. hver mnd.   
TLF: 975 45 001, FAX: 3303 9841, Mail: hovk@lmk.no 

TIL SALGS: 
-59 OPEL Kapitän   
Blå og hvit, utvendig og innvendig, god bruksstand, kr 
47000,-.  
Kontakt Anders Bakke 33063075 / 95250317 
 
 
TIL LEIE: 
Verksted til leie på Lofstad, ca 180 m2, 5m takhøyde,  
Kr 5000.- pr mnd.  
Kontakt Vidar Kringlum 952 56 862 
 

Nytt medlem og ny bil 
Vi ønsker Ragnar Aslesen fra Horten 
velkommen som nytt medlem i klubben vår.   
Ragnar har en flott VW 1302 LS Cabriolet 1972 
modell. Bilen er kjøpt fra Borås i Sverige i 
august  2005, der den sto etter restaurering i 
1985 og fram til 2005. Årsak var at kona til 
eieren som fikk den i presang, ikke ville ha den. 
Bilen har i vinter blitt oppgradert hos Unneberg 
Bil. Den er ikke 100 % original. Blant annet 
doble Webere og noe oppdatert 1303 utstyr. 
Bilen er lakkert i Porsche 928 farge. 
 

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

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING 

La Galleria 
Eier: Anders Bakke 
Biltype; Ford Fairlane Victoria 2 dørs Hardtop 
Årsmodell: 1956 
Historikk: Bilen er tatt inn til Norge i 1994. 
Anders kjøpte bilen i Mjøndalen i januar 2006 
Prosjekter: Støtfangere skal skiftes og ny 
innredning er bestilt fra USA. Det nye interiøret 
blir ikke levert før etter sommerferien, så her blir 
det høstarbeide å holde på med. 

K  a  l  e  n  d  e  r 
Dato: Hva: Når: Hvor: Kontakt: 

11 juni 06 Åsgårstandsdagene Utstilling   12:00 Badeparken Vidar, 957 06 677 
13 juni 06 Medlemsmøte: besøke LVSK 17:30 Oppmøte  Borre 

Stasjon 
Vidar, 957 06 677 

14 juni 06 Info.møte LMK forsikring og 
Tennant hos VW klubben 

19:00 Rygh gård, Kvan, 
Holmestrand 

Roger, 975 45 001 

20 juni 06 Sommeravslutning 18:00 Borre Stasjon Vidar, 957 06 677 
25 juni 06 Veterankjøretøytreff 12:00 Stokke Bygdetun  Svein-Erik 928 08 308 
1 juli 06 Museumsløpet 10:00 Horten Bilmuseum Bjørn, 911 22 968 
22 juli 06 Gladløpet i Stavern 13:00 Stavern Fred Olav 958 59 847 
28 aug 06 Neste nummer av Stasjonsposten   Roger, 975 45 001 



 

Stasjonsposten, 29. mai 2006, side 5 

UTSTILLING  
Også i år hadde vi værgudene med oss og ga oss 
fint utstillingsvær, selv om regnet prøvde å 
ødelegge bilgleden søndag morgen. Heldigvis fikk 
vi sol de få timene vi hadde utstilling. 
Over 40 veteranbiler har vært innom, til tross for 
utrygge forhold på værfronten. Vi har hatt en god 
blanding av biler, Engelske, Franske, Tyske og 
Amerikanske, også noen helt gamle. Det var 
lastebil og sportsbiler og helt vanlige biler. 
Søndagens tradisjonelle veterankjøretøyutstilling 
kunne også by på blant annet Automobilbok salg, 
demonstrasjon av polering og chassiset til en 1958 
Jaguar XK150 som er under restaurering  
Vi hadde to kiosker, en med kaffe og vafler og en med pølser og brus. Dette ga noen tusen i 
klubbkassa vår. Mange besøkende kom for å se på kjøredoningene våre og det at vi hadde fått fin 
forhåndsomtale både i Gjengangeren og i Tønsbergs Blad skal vi takke for. TV Vestfold var også 

innom og laget en fin reportasje om utstillingen.  
Alle slags mennesker var på besøk, for her var det er mye 
nostalgi. Folk husker for eksempel at en slik bil var i familien 
for lenge siden eller så har vi noen som er over middels 
interessert i gamle biler. 
Her var det mye kos og bilprat, kjøretøyene ble inspisert og 
diskutert både innvendig og utvendig. 
Takk til deltagere og ikke minst Dag’s Bil og Service som 
demonstreter hva man kan få til med gode produkter og en 
poleringsmaskin. 
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BILBELTE OG BARN UNDER 3 ÅR 
 
Postet 28. April 2006 av TTG  
Barn under 3 år KAN utmerket godt kjøre i veteranbil. Er det montert belter av godkjent kvalitet, kan barn med 
godkjent sikkerhetsutstyr sitte i veteranbil. Dette sier informasjonsrådgiver Bjarte Skarset i Vegdirektoratet til LMK i 
dag - 28. april 2006.  

  

 

KJØRETØYHISTORISK ARKIV 
 
Postet 10. Mars 2006 av TTG  
LMK’s arkiv rommer dokumentasjon på mer 9000 kjøretøy, og tilhører LMK og klubbene. Alle kjøretøy som hadde en 
LMK Forsikring i If ved utgangen av 2005 befinner seg i dette arkivet. I tillegg finnes dokumentasjon på rundt 500 
kjøretøy som i løpet av de siste 15-20 år av ulike grunner som f.eks. salg er tatt ut av LMK's forsikringsordning. 
 
Selv om noen eiere ønsker å fortsette å ha sitt tidligere LMK-forsikrede kjøretøy på vanlig veteranforsikring i IF, vil 
dokumentasjonen tas vare på for ettertiden. Det er flere mulige vinklinger på skrivingen av norsk kjøretøyhistorie, og 
LMK ønsker å være en bidragsyter for ulike seriøse prosjekter ved å stille sitt arkiv til disposisjon for denne typen 
historieskriving.  
Hvis vi skal se litt på dette i et fremtidsperspektiv, vil bruken av arkivet i en slik sammenheng underlegges strenge 
krav. Alle eiere av kjøretøy som tenkes omtalt vil selvfølgelig bli kontaktet for å gi sin eventuelle godkjennelse for 
eventuell bruk av dokumentasjon.  

EUROPA - LOBBYVIRKSOMHET 
 
Postet 28. Mai 2006 av TTG  
For å slippe unna de verste bivirkningene av enkelte EU-direktiv som berører vår hobby, må vi hele tiden drive 
lobbyvirksomhet for å være i forkant av beslutningene. Vi har gjennom vår internasjonale organisasjon FIVA 
klart å få et godt forhold til et par viktige beslutningstakere i EU.  
 
I løpet av våren har FIVA hatt møter med Stephan Tostmann som er seksjonssjef for trafikksikkerhet, og med 
Theodossios Mastrominas som er assisterende seksjonssjef i kulturavdelingen. Det er jo nettopp her vi må 
være. Vi skal tilhøre kultursektoren, og bearbeide samferdselssektoren for å kunne tilrettelegge for bruken av 
kjøretøyene våre. Det er svært viktig at vi oppretter og pleier politiske kontakter i EU for å kunne snakke med 
disse når det er lover og forskrifter i anmarsj som kan bety problemer for vår hobby. 

  

 

  

 

Ledig mekkeplass på Stasjonen 
For mer info ta kontakt med Roger 975 45 001, e-post: hovk@lmk.no 

 

BILERNES  
UNIVERS 
Silkeborg d. 5. maj 2006 
Indbydelse til Bilernes Univers, 
fredag d. 25 august til søndag den 
27. august 2006 i Silkeborg 
År 2006 bliver året, hvor Silkeborg 
blænder op for en spritny bilfestival, 
Bilernes Univers. Festivalen finder 
sted fra den 25. august til den 27. 
august 2006, og der forventes stor 
tilstrømning fra både nær og fjern. 
Bilernes Univers er således også 
tænkt som en årlig tilbagevendende 
begivenhed den sidste weekend i 
august. Det er os derfor en stor 
glæde hermed at kunne invitere jeres 
bilklub til deltagelse i dette års 

ultimative Classic Car Event i 
Silkeborg. Ved dette års festival vil 
fokus være på klassiske engelske biler 
samt biler fra 1966. Festivalen starter 
med et spændende arrangement på 
FDM Jyllandsringen, hvor du får 
mulighed for at køre en tur i din egen 
bil rundt på banen. Festivalen kan 
desuden præsentere både 
SpecialCarEvent med publikumskørsel 
på FDM Jyllandsringen, Hill Climb i 
Gjern Bakker, 4WD i Kalbygård 
Grusgrav, kortegekørsel i den smukke 
natur omkring Silkeborg, samt et 
opvisningsshow med amfibiebiler. 
Sidst men absolut ikke mindst vil der 
blive afholdt stor fest lørdag aften hos 
DanParcs Søhøjlandets Feriecenter 
med alt, hvad dertil hører af god 
mad, hyggeligt samvær, gode 
bilsnakke samt dans og musik. 

10 

Velkommen til Norges største og morsomste løp for veterankjøretøy med kun 
kvinnelige førere. Ta gjerne med mannlig kartleser/passasjer. 
Lørdag 12.- søndag 13. august 2006. 
Løpet er åpent for biler og motorsykler årsmodell 1976 og eldre. 
Påmeldingsfrist: 20. juni 2006.  
 
For nærmere informasjon, se vår hjemmeside:    http://greta.lmk.no/   
evt. kontakt undertegnede tlf. 62 50 53 60, mobil 917 57 937  
 
Arrangør:  GRETA MOLANDERS ÆRESKLUBB   (tilsluttet LMK) 
  v/Reidunn Ingvoldstad, Sverres gate 41, 2317 Hamar, e-post: greta@lmk.no  
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Yderligere information om 
arrangementet kan findes i 
vedhæftede pressemeddelelse samt 
på www.bilernesunivers.dk. Her vil 

det fra den 10. maj også være muligt 
at finde det endelige program samt at 
downloade tilmeldingsblanket til de 

forskellige aktiviteter. Vi glæder os til 
at se jer i Silkeborg til en spændende 
og begivenhedsrig weekend i 
Bilernes Univers! Med venlig hilsen 
Michael Andersen Formand for 
Bilernes Univers 
Programmet byder følgende 
aktiviteter: 
Fredag d. 25. august: 
Kl. 10:00 FDM Jyllandsringen Rundt 
– i egen bil. Kør en tur i din 
klassiske, engelske bil eller i din bil 
fra 1966 og prøv de professionelles 
bane. 
Kl. 16:00 Officiel åbning på Torvet i 
Silkeborg. 
Lørdag d. 26. august: 
Kl. 10:00 SpecialCarEvent på FDM 
Jyllandsringen – publikum kan få en 
passagertur, mod betaling, i 
deltagernes biler 
Kl. 10:00 Hill Climb ved Gjern 
Bakker. Test din sportsvogn på en 
tur rundt i den midtjyske natur, med 
dens finurligheder og overraskende 
momenter. 
Kl. 10:00 4WD i Kalbygård Grusgrav. 
Under kyndig instruktion er der her 

mulighed for at afprøve din 
firhjulstrækker i et udfordrende 
terræn. 
Kl. 19:00 Fest hos DanParcs 
Silkeborg. Intet biltræf uden en 
ordentlig fest. Her lines op med god 
mad, hyggeligt samvær, gode 
bilsnakke samt dans og musik. 
Søndag d. 27. august: 
Kl. 9:00 ”Ud i det grønne”. Der køres i 
kortege ud i den grønne natur på en 
fastlagt rute i det smukke landskab 
omkring Silkeborg. Der indlægges 
pitstop ved Jysk Automobil museum i 
Gjern. 
Kl. 14:00 Opvisningsshow – 
amfibiebiler. Kom og oplev når disse 
noget anderledes køretøjer i bedste 
James Bond stil bevæger sig både til 
lands og vands, når de kører i Havnen 
i Silkeborg. 
I løbet af weekenden bliver der 
biludstillinger og aktiviteter hos en 
række af de lokale bilforhandlere 
i Silkeborg – Bilernes By 
Yderligere oplysninger og tilmelding 
på www.bilernesunivers.dk

 
 

 
 
 
 

 
 

VELKOMMEN TIL 
VETERANCAMPINGTREFF 

 
Torsdag 29.06—Søndag 02.07 

TELNESSANDEN CAMPING 
SELJORD I TELEMARK 

 
ÅPENT FOR ALLE MED 

INTERESSE FOR GAMMEL-
CAMPING 

 
ARRANGØR: 

NORSK VETERAN CAMPING 
LØPENE 3 

3050 MJØNDALEN 
www.veterancamping.no 

Tlf: 32 87 98 60 / 993 74 057 

|Gammelbilens 
Venner             
Agder 

          Motorhistoriske 
Bakke                          
Klubb 
Idrettslag 
 
ønsker veterankjøretøyer hjertelig velkommen til det sjette
MINNELØP RALLYE TRONÅSEN

 

lørdag 12. august 2006  
 

Løpsstart kl. 12.00, fremmøte fra kl. 10.00, senest kl. 11.30
Fremmøte på Lendemoen, Sira. Det blir skiltet fra E 39 

Påmeldingsfrist: 15. juli 2006  
 

Startkontingent: 
Ved forhåndspåmelding kr. 250,- pr. kjøretøy 

Etteranmeldte (etter fristen) kr. 300,- pr. kjøretøy 
Det er satt en begrensning på totalt 250 deltakende kjøretøy 

 

Påmelding: 
Oppgi førers navn/adresse og kjøretøyets merke, årgang og kjennetegn  

og send dette pr. brev til AMK, Astridsvei 2, 4633 Kristiansand 
eller via telefax 38 09 09 64 – eller på e-post beo@losmail.no 
Startkontingenten må være innbetalt til konto 3000 14 41872  

før påmeldingen registreres 
 

Løpsfest: 
Det arrangeres løpsfest med premieutdeling på Grand Hotell i Flekkefjord 

samme kveld kl. 19.30. Pris pr. person kr. 295,- 
Drikkevarer er ikke inkludert i prisen 

Påmelding til løpsfest skjer samtidig med påmelding til løpet 
Betaling av festen skjer direkte til hotellet,  

som også tilbyr overnatting med gode tilbud 
 



 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. 

 
 
 

Ledig annonseplass 
 
 
 

 
 

 

 

 
Bromsveien 7, 3183 Horten 

33 04 93 04 
 
 

 
 

Bromsveien 13, 3183 Horten 
33 04 95 40 

 
 
 

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 1000,- 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 
 

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

 


