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BENSINPUMPE PROSJEKT

DUGNAD
Besøk av LSVK

Brødrene Hanssens Auto på Nøtterøy

MUSEUMSLØPET
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

Eldrekjøring 21 august kl 18:00
Vi tar med oss pensjonistene fra Åsgårdstrand Eldresenter på en liten kjøretur i
distriktet og så blir det kaker og kaffe på Stasjonen. I år er det 11. gang vi tar
denne turen som de eldre setter så pris på.
Oppmøte på Borre Stasjon kl 17:30 og avreise til eldresenteret i Åsgårdstrand
17:45

Grillkveld med LSVK
Tirsdag 29.august fra klokken 18:00, arrangerer vi grillkveld på Borre Stasjon. Vi får besøk
av Larvik og Sandefjord Veteranvognklubb (ank. Ca 19:00). Formann har bestilt pent vær, så
det regner vi med at er i orden og at vi kan være ute, hvis ikke kan vi jo være inne.
Her blir det bilprat, hyggelig sosialt samvær med våre venner fra sydfylket og ikke minst
grilling. Ta gjerne med din bedre halvdel, kone, samboer og eller bare ”poden”. Vi garanterer
en hyggelig kveld og at dere kanskje blir bedre kjent med klubbens medlemmer.
Det er fint om du kan stille med ”gammelbilen” eller motorsykkelen.
Klubben sponser mat og drikke.

Bensinpumpe prosjekt.
Vårt nye medlem Hans Eckdahl har vært sjenerøs og donert en
gammel bensinpumpe til klubben. Det er en Gilbarco pumpe og er
antagelig fra midt på 50 tallet. Pumpen har vært i Hans Eckdahls
eie i mye over 20 år, men aldri vært installert . Denne pumpen har
levert ESSO Diesel en gang i tiden og ser man på dagsprisen på kr
2,69 så er det en stund siden den var i
aktiv bruk. Pumpen er helt komplett, men
må pusses opp for å komme tilbake til
sine glansdager med nylakkede blanke
paneler i klare sterke farger.
Dette kan være et fint opp-pussings
prosjekt for medlemmene i vinter og vi håper flere vil delta i dette
prosjektet.

DUGNAD
Tirsdag 6.juni hadde vi en tiltrengt dugnad på
Stasjonen. Kun 7 av 100 medlemmer stilte og det synes
vi er for dårlig. Tiltross for et labert oppmøte klarte vi å
få gjennomført det viktigste av det som sto på planen.
Og for å få gjennomført de andre tiltrengte oppgavene
har enkelt medlemmer trådt til og tatt noen malings og vedlikeholdsoppgaver på
dagtid. Vi håper at flere stiller og hjelper til ved neste dugnad, som blir en gang
til høsten. Uansett, takk til de som møtte opp!
....og til de som ikke var der: still opp på neste dugnad, vi trenger også din hjelp!

Åsgårdstrand dagene
Klubben profilerte seg under Åsgårdstrandsdagene med en liten
framsyning av medlemmenes biler. Det ble en mini utstilling i
strålende vær med 15 fine kjøretøy. Dette er en kjempebra måte å
vise fram klubben og hobby’n vår. Mange var innom utstillingen,
”nøytraktet” kjøredoningene og pratet med eiere og klubbens
styreleder. Resultatet etter denne dagen var flere nye medlemmer
og det setter vi pris på!
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Grillkveld på bygdetunet
Tradisjonen tro dro vi også i år til bygdetunet i Kvelde andre tirsdagen i juni. Her var vi invitert til LarvikSandefjord Veteranvogn Klubb (LSVK) til grillkveld. I supert sommervær tok 12 HOVK medlemmer
kjøreturen i 8 gammelbiler ned til Kvelde. Dette var en fin kjøretur på smale og rolige veier. Vel fremme
ble vi møtt av våre hyggelige venner i LSVK. Her var parkeringa stapp full av gammelbiler og jeg vil
tippe at det var ca 70 personer med på grillinga. Nydelig grillmat ble servert i lange baner. Her ble det
bilprat, ”skitprat” og hyggeprat. Dette var en meget trivelig kveld. Vi takker LSVK for at vi fikk komme!
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MUSEUMSLØPET
For 18. gang ble Museumsløpet arrangert lørdag 1 juli. Værguden var med oss og vi
kunne ikke hatt bedre sommervær. 46 ekvipasjer deltok i år. For mange er det en
tradisjon å delta på Museumsløpet og også i år var det en hovedvekt av deltager fra
andre klubber.

Parkeringen på Bilmuseet var helt full av deltagerbiler før start og praten gikk livlig
mellom både nye og gamle kjente. Endringene i løpsopplegget ble godt mottatt og det
var kun en som måtte bryte løpet. Det var en T-Ford som fikk problemer med
bakakslingen. Løpstraseen var fin, ca 75 km og hadde utnyttet muligheten til en tur
innom Møringa og Flyfabrikken. Også i år var
postene artige, varierte og ikke alle var like enkle å
løse.
Rundturen endte som vanlig opp på Borre Stasjon
og her ble det servert speketallerken til deltagerne.
Vi hadde også rigget til en liten kiosk for skuelystne
som kom for å se på de fine kjøredoningene og
andre som trengte ekstraforsyninger.
Geir Johansen i en 1929 Ford A, stakk av med
seieren etter at alle poengene var talt opp. Han fikk
1280 poeng. På de neste plassene kom Jan Roger
Sand Olsen, 2.plass med 1166 poeng. Også han i en
skikkelig gammel bil, en 1927 Buick. På 3.plass kom
Matias Wilhelmsen i en 1966 Ford Taunus 17M
Super.
Takk til Løpskomiteen for et fint løp, med utfordringer
for de fleste på de forskjellige postene
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Brødrene Hanssens Auto på Nøtterøy
Vi besøker Brødrene Hanssens Auto tirsdag 5. september. Vi kjører ”gammelbil” og oppmøte på Borre
Stasjonen kl 17:30, avreise kl 18:00.
Interessegruppen Brødrene Hanssens Auto er stiftet med det formål å arbeide for å bevare og å
restaurere anlegget til tidl. Brødrene Hanssens Auto på Stangeby. Restaureringsarbeidet skal skje i
samarbeid med fylkeskonservator og i tråd med dennes retningslinjer.
Plane er å sette anlegget tilbake til den stand det var på slutten av førtiårene. Anlegget på Stangby er
bygget i funkisstil og tegningene er signert av Asbjørn Langås i 1946.
Still opp på en morsom tur.
”Uten gammelbil” sa du, møt opp på stasjonen og sitt på med noen da vel!
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Sommeravslutning på Borre Stasjon.
Vi avholdt i god tradisjon sommeravslutning for klubbens medlemmer
med grillkveld på Borre Stasjon 20 juni. 25 glade medlemmer og
ledsager møtte opp på stasjonen, tiltross for at det var VM fotball på
skjermen. Langbord var rigget opp inntil pakkhuset på perrongen.
Været var som bestilt og vi koste oss i sola og nøt utsikten mot
Borrevannet. Praten gikk livlig rundt bordet og alle koste seg med
pølser og koteletter i lange baner. Gjengangeren var også innom og
laget en fin reportasje om klubben.

Overskudds glass fra
Museumsl øpet til salgs
Vi har en del Magnor drammeglass med
inngravert Horten og Omegn
Veteranvognklubb, Museumsl øpet og
diverse årstall.
Kr. 50, - pr stk
Ring Roger p å 975 45 001

K a l e n d e r
Dato:

Hva:

Når:

Hvor:

Kontakt:

29 aug

Vi får besøk av LSVK:
Grillkveld på Stasjonen
Kjøretur: Vi reiser og besøker
Br. Hansens Auto på Nøtterøy
(De som lager programmet
Kardang på TV Vestfold)
Medlemsmøte
Høstmarked på Ekeberg
Vi besøker Horten Bilmuseum

19:00

Borre Stasjon

Vidar 975 06 677

17:30

Oppmøte Borre
Stasjon
Avreise 18:00

Vidar 975 06 677

19:00

Borre Stasjon
Ekeberg, OSLO
Horten Bilmuseum

Vidar 975 06 677
NVK
Vidar 975 06 677

5 sept

12 sept
16 sept
19 sept

19:00

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

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING
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La Galleria
Eier: Trond Skilnand
Biltype; Mercury Monterey Convertible
Årsmodell: 1961
Motor: V8, 352 cid, Cruiseomatic, ca 275 Hk
Historikk: Karosseribytte fra 1980 på norsk ramme.
Dette er en ”Movie-Car”, bilen har vært med i flere
spillefilmer. Trond kjøpte denne bilen høsten 2005
Prosjekter: Denne bilen trenger kjærlig omsorg og
noe generell oppgradering

Kjøp

og

Salg

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

Nye medlemer er
Vi ønsker velkommen til våre nye medlemer i
klubben vår.
Kaare Thoresen, Åsgårdstrand
Øistein Elnæs, Nykirke
Hans Christian Eckdahl, Borre

Tirsdagskvelder

Selv om det har vært sommerferie er det en
del trofaste medlemmer som dropper fotball
VM, båt eller strand-liv for å komme innom på
tirsdagskveldene.

BORRE STASJON
Vi har tegnet en tiårs leiekontrakt med Borre
Vikinglag for leie av andre etasje på Borre
Stasjon. De overtok lokalene fra 1.juni i år.
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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
Ledig annonseplass
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

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
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