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Besøk av LSVK
Brødrene Hanssens Auto på Nøtterøy

Damenes
aften

LMK NYTT
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Forsidebilde: Einar Dag flytter i ”FIA” til stasjonen. FIA er en FIAT 514 fra 1931

Medlemsmøte
10 oktober er det medlemsmøte på Borre Stasjon. Vi begynner med medlemssaker
og så blir det et kåseri om forgasser ved Per Teien. Kaffe og noe å bite i blir det
også. Vi starter som vanlig klokken 19:00.

Damenes aften.
Vi inviterer alle jentene i klubben (med kavalèr ) på Pizza kveld. 24 oktober klokken 19:00.
For de som ikke er sjåfører kan det vanke et glass rødvin eller to. Vi regner
med at jentekvelden også i år vil trekke flere mannlige medlemmer enn
normalt, så vi kjøper inn ekstra med mat.
Velkommen!

Eldrekjøring 22 august
Ved oppmøte på klubben til eldrekjøring for 11. året på rad hadde vi
samlet 10 biler til turen.
Til dette tiltaket er det aldri vanskelig å få med oss frivillige, for disse
turene gir like mye til de som kjører eller blir kjørt.
Det var 16 eldre som ville på tur i år og et par av damene hadde vært
med på alle turene siden starten i 1995.
Vi som var for mange eller uten kjøretøy for øyeblikket hjalp til å stelle i
stand inne på stasjonen.
Turen gikk først til Strandparken,så innom havna på vei
til Karljohansvern hvor det nå er åpent helt frem til ytterste
broen.Turen gikk videre via nedre keisemark til Apenes,så videre via
Bekkajordet opp til knudsrødveien og Laskenlia. Vi brukte vel en drøy
time på rundturen og da vi kom til klubblokale på Borre Stasjon ble
det kaffe og kaker. Praten gikk livlig rundt kaffebordene om stedene
de hadde besøkt på turen, om forandringene fra da de var noen år
yngre og hvordan det er nå.
Klokka fløy fort og det ble tid for oppbrudd og hjemtransport.
Ledsagerne takket pent for turen og det hele på vegne av de gamle
som allerede gledet seg til neste sommer og ny tur.
Det samme gjør vi, for det er alltid hyggelig på disse turene vi har
med Åsgårdstrand Eldresenter.
En stooor takk til alle som var med denne kvelden.

Grillkveld med LSVK
Tirsdag 29.august arrangerte vi grillkveld på Borre Stasjon. Larvik og Sandefjord Veteranvognklubb var invitert
og formann har bestilt pent vær. Og det ble levert som bestilt, det regnet ganske kraftig på formiddagen, men så
klarnet det opp og vi fikk en strålende kveld ute på Stasjonen. LSVK kom mannsterke med 25 veteranbiler og og
fra HOVK var det 12 gammelbiler som stilte. Rund 60 personer ble bespist og grillsjef Georg serverte kotteletter
og pølser i lange baner.
Det ble bilprat, hyggelig sosialt samvær med våre venner fra sydfylket.
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Besøk hos Brødrene Hanssens Auto, Tirsdag 5 september
Vi startet turen til Borgheim fra klubblokale
som vanlig. De som var tidlig ute spendte på
interessen blant medlemmene og hvor
mange som ville komme. Da vi begynte å
kjøre utover var det 19 gammelbiler med og
26 medlemmer. Så oppslutningen til dette
arrangementet var meget god. Da vi kom
fram til Brødrene Hansens Auto ble vi ønsket
velkommen av de ansvarlige for verkstedet
og bensinstasjonen. Vi var imponert over hva
ildsjelene der ute hadde fått til. Brødrene
Hanssens Auto er en stiftelse på 10 personer
(begrenset av Statens vegvesen som eier
bygningene), som til sammen hadde lagt ned
mye over 7000 dugnadstimer og en masse penger på dette. Da stiftelsen overtok bygningene var det fattet rivningsvedtak
på hele eiendommen og bygningenes tilstand sto i stil med dette. Alle vinduer var knuste, noen hadde benyttet bygningene
og spesielt gravene til å dumpe jernskrap, motorer og lignende. Vi ble delt opp i to grupper for en liten omvisning i
bygningene. I verkstedet kom vi først inn i maskin verkstedet hvor det sto dreiebenk, fresebenk, bormaskin og
smergelskive, alt fra ca 1946 da bygningene ble satt opp. Videre kom vi inn i
den store verkstedhallen med 2 kjøreporter, grav og kjettingtaljer i taket.
Lokalet har riklig plass til 4-5 biler. Under hele bygget er det full kjeller, med
flere rom og et intakt delelager til Fiat. Brødrene var en av de største Fiat
forhandlerne i sør Norge og senere solgte de også Borgward og Moskvitch.
Selve bensinstasjonen var satt opp noen år senere enn verkstedet. Den har 3
BP bensinpumper med overbygget tak med en stor BP logo i metall på taket.
Stasjonen har en liten
butikkmed datidens
BP produkter, en nybil
salgsavdeling med
plass til en ustillingsbil
og salgskontor.
På baksiden er det dører til vaskehall og smørehall, men det er
bare smørehallen som er intakt.
Alt er møysommelig satt tilbake til riktig tidsalder. Kjelleren i
bensinstasjonen var gjort om til klubblokale. Vi fra Horten var
mektig imponerte over hva de hadde fått til og hvor ellegant og
nøye alt var, helt ned til minste detalj. Vi takker ”gutta” fra Brødrene
Hanssens Auto så mye for omvisning og velvilje og ikke minst for
kaffe og kaker.
For mer info se: www.bp-stasjon.no
Svenn

Referat fra medlemsmøte 12. september
12 medlemmer var tilstede.
Følgende ble vedtatt:
SAK 1) Rep av bad/wc. Bytte deler av badegulv, legge nytt belegg, male tak og vegger og sette inn ny vask. Denne jobben
er godt i gang.
SAK 2) Vaske, mattslipe og lakke parkett i hovedrommet, jobben vil bli påbegynt når bad/wc er ferdig. Vi trenger folk til
denne jobben.
SAK 3) Vi setter i gang restaurering av bensinpumpa vår. Demontering er i gang, og pumpen vil bli satt tilbake til
tilnærmet original stand.
SAK 4) Regelmessig vask av lokalet vil bli igangsatt, vi har fått til en avtale på denne jobben.
SAK 5) Eventuelt: Vi trenger innspill til stasjonsposten. Ring redaksjonen på tlf. 975 45 001 eller send e-post til
hovk@lmk.no
Referent
Vidar E Tlf 95706677
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Horten Bilmuseum
Vi var 15 medlemmer som deltok ved besøket på Horten Bilmuseum. Vi ankom
museet ca. kl. 1900 og fikk en fin omvisning av Kåre Kjeldsberg. Det startet
med tidlig bilhistorie, 1902 Lohner Porsche med 2 elektromotorer på
7,5kw, videre var det T-Forder og A-Forder, Buick, Jaguar, Opel osv. Her er det
mye fin bilhistorie som kan anbefales. Museet har også en stor modelljernbane
med som bør sees av både barn og voksne.Vi avsluttet besøket i Cafè
Antwerpen med kaffe og film om Norsk Bilhistorie.
Vi takker Kåre Kjeldsberg for en fin omvisning, og Horten Bilmuseum har Åpent
Søndager Fra kl.1200-1500. i vinterhalvåret eller ring Tlf. 33041659 for avtale

.

INFORMASJONSSKRIV fra LMK
Økonomien til LMK's arbeid er avhengig av inntektene som kommer fra den forsikringsordningen som LMK drifter for
klubbene. (Medlemskontingenten var NOK 382.631 for 2005). Det er derfor viktig at klubbene også gjør en innsats for å
spre informasjon om ordningen internt til sine medlemmer. Tenk også på at klubben i tillegg får NOK 100,- for hver type
Helforsikring som tegnes.
Det er svært viktig at vi alle tar et ansvar for å få den nye avtalen med Tennant til å flyte best mulig i den retning vi ønsker.
På denne måten får vi tilført midler til å jobbe videre for hele bevegelsen. Flest mulig bør over til Tennant. I hvert fall
KJØRETØYET må over. Men tenk også på at de 117 konkrete tilbakemeldingene vi har fått fra folk som har fått tilbud, viser
at gjennomsnittsmedlemmet har spart hele 2820 kroner på å flytte alt.
Da kan vi alle med hånden på hjertet si at forsikringen for de aller fleste er en svært god medlemsfordel!
Ha en fortsatt fin høst!
Hilsen Tom T. Græger
Daglig leder LMK

K a l e n d e r
Dato:
10 oktober

Hva:

31 oktober
7 november

Medlemsmøte, Kåseri om
forgasser ved Per Teien
Bilprat og kaffe
Damenes aften. Vi inviterer
alle jentene i klubben ( med
kavalèr ) på Pizza kveld
Bilprat og kaffe
Bilprat og kaffe

14 november

Medlemsmøte

17 oktober
24 oktober

Når:

Hvor:

Kontakt:

Kl 1900

Borre Stasjon

Vidar 957 06 677

Kl 1800
Kl 1900

Borre Stasjon
Borre Stasjon

Vidar 957 06 677
Vidar 957 06 677

Kl 1800
Kl 1800

Borre Stasjon
Borre Stasjon

Vidar 957 06 677
Vidar 957 06 677

Kl 1900

Borre Stasjon

Vidar 957 06 677

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

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING
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VETERANMEKANIKERE OVERALT FOR DEG
Klubbene har til sammen mer enn 400 besiktigelsesmenn
spredt over hele landet. LMK ønsker å gjøre disse
ressurspersonene mer tilgjengelige for klubbmedlemmer som
innehar en LMK Forsikring på sitt kjøretøy.
Du med LMK Helforsikring, Blivende Klassiker eller
Ombygd/modifisert Forsikring vil få tilgang til listen over alle
besiktigelsesmennene. Dette betyr at nesten uansett hvor i
Norge du er på tur, har du gode muligheter for lokal tilgang til
minst én erfaren person med kompetanse på gamle kjøretøy.
Lokalt er ofte besiktigelsesmenn godt kjente i miljøet med
tanke på hvem som har god teknisk innsikt, og hvilke
verksteder som er gode på ulike ting.
Besiktigelsesmennene gjør en kjempeinnsats for miljøet, og er
svært viktige for de 44.400 medlemmene som er tilknyttet de 118 klubbene som eier LMK. Dette er nevenyttige
personer som er faglig dyktige på ulike typer veterankjøretøy.
Med denne listen kan du altså få hjelp ved motorstopp, og/eller assistanse til å få tak i ekstra deler.
Besiktigelsesmennene gjør en kjempe-innsats ved å stå til rådighet for medlemmene for besiktigelse. Mange av
de ”tekniske nomader” er ikke ukjente med timer og et par hundre kilometer i bil for en besiktigelse eller to.
Forsikringstaker må likevel være forberedt på at den lokale besiktigelsesmannen ikke er tilgjengelig. Men da kan
en annen i nærheten kontaktes. Assistanse må man også være forberedt å betale for. Men dette er noe man
avtaler seg imellom. Ved et havari/motorstopp som dekkes av kaskoforsikringen, vil jo disse utgiftene uansett
dekkes av forsikringsselskapet.
LMK vet at besiktigelsesmennene på denne måten bidrar til å gjøre forsikringsordningen enda bedre. Og
klubbmedlemmer med LMK Forsikring vil nå få økt trygghet på sine turer land og strand rundt.
ÅRSAVGIFTEN – SISTE!
LMK ble i brev fra Trond Giske (desember 2005) fortalt at vår forespørsel om hjelp til å fjerne vegavgiften var
oversendt Finansministeren. I januar 2006 fikk vi som svar derfra at dette var en fiskal avgift for å skaffe staten og
ikke spesielt stor. Ikke minst med tanke på hvor høy den vanlige vegavgiften er.
Etter Finansdepartementets brev har det vært utstrakt kontakt med stortingsrepresentanter fra flere partier, og
LMK har fått positiv respons. Høyre skal i høst i budsjettbehandlingen fremme et forslag om å fjerne/redusere den.
Vi sendte i august et nytt brev til Kulturdepartementet som denne gangen mener at det er
Samferdselsdepartementet som er riktig sted for oss.
LMK er av den mening at det bør komme føringer fra Kulturdepartementet om at vi bør unntas vegavgift, eller få
den redusert til det opprinnelige nivå. Men departementale saker dyttes videre dersom det er en mulighet for
det, og den sjansen grep altså Kulturavdelingen begjærlig.
LMK har klaget på dette til Senterpartiets Erling Sande, som i møte med oss på Stortinget i juni mente at
Kulturdepartementet var riktig vei å gå. Han tar nå denne saken med begge departement for å bringe klarhet i
hvor LMK og klubbene hører hjemme.
Det har vært en interdepartemental omorganisering mht. kultursaker, og det er ny mark som skal pløyes. Men
det gjør vi – om vi må!
TIDSPUNKT FOR TRYGGHET
Når du får en Helforsikring, Blivende Klassiker eller Ombygd/modifisert Forsikring på et kjøretøy som er forsikret i
Tennant, eller har en midlertidig forsikringsgaranti, gjelder forsikringen fra den dagen Forsikringsutvalget
godkjenner denne.
Dersom du har et kjøretøy som er forsikret i annet selskap, sender Tennant et tilbud om LMK forsikring der du
signerer en avtale. Standard oppsigelsestid er en måned, og Tennant tar deretter over forsikringsansvaret.

HUSK TOLL PÅ REPARASJON I UTLANDET
Du bør være oppmerksom på at det finnes tollbestemmelser
som kan omfatte deg som har reparert ditt kjøretøy i utlandet.
Reglene er vedtatt av Stortinget, og skal derfor følges. Det
hjelper ikke at man i etterkant hevder å ikke ha kjent til
bestemmelsene, siden du som innbygger plikter å holde deg
oppdatert på tollbestemmelsene. Vi klarer jo å følge med når
for eksempel kvoten økes fra 2 liter vin til 3…?
Mange nytter sumaren til ferie med bil i utlandet. Skulle det skje
eit uhell slik at du må reparere bilen i utlandet vert dette
omfatta av verdigrensa på 6000/3000 kroner. Du må derfor
melde deg for Tollvesenet dersom du har med
varer for meir enn 6000/3000 kroner, inkludert
kostnadene ved å reparere bilen.
Verdigrensa er 6000 kroner dersom du har vært ute av Noreg i meir enn 24 timer. Er du ute av
Noreg mindre enn 24 timer er verdigrensa 3000 kroner. Det betyr at dersom reparasjonen av
bilen aleine kjem på 6000/3000 kroner kan du ikkje ta med andre varer uten å betale toll og
avgifter for disse varene eller for reparasjonen.
Koster reparasjonen av bilen meir enn 6000 kroner må du betale toll og avgifter for heile
kostnaden. Toll og avgifter skal betalast på grensa mellom Noreg og landet du reiser frå. Gå til
raud sone for å deklarere varene hos Tollvesenet.
CD/KASSETTSPILLER
CD-spiller eller kassettspiller i et motorhistorisk kjøretøy gir IKKE grunn til avslag på søknad om en LMK Forsikring. I
de tilfeller der det gis avslag med CD/kassettspiller inkludert i grunnene til dette, vil dette bare være et av flere
momenter. ”Mange bekker små….” osv.
Forsikringsutvalget anmoder likevel om å bytte ut det mer moderne musikkanlegget med et mer tidsriktig. Der
eier likevel velger å beholde musikkanlegget, oppfordres det til å oppbevare dette på et lite synlig sted. Under
setet eller i hanskerommet kan være en idé.
OMBYGD/MODIFISERT
Medlemmer med mer enn et års medlemskap i en LMK-tilsluttet klubb kan søke om forsikring for ombygde og
modifiserte kjøretøy.
Krav og definisjon
Et modifisert/ombygd kjøretøy er ifølge vognkortet 30 år eller mer, og er ikke i samsvar med LMK’s krav til historisk
korrekt utførelse.
Eier er selv ansvarlig for å oppdatere seg på – samt å følge gjeldende forskrifter. Eier rådes til å ta kontakt med
sin lokale trafikkstasjon dersom det oppstår spørsmål eller uklarheter om forhold som hører inn under dette
punktet.
Besiktigelse og rutiner
Klubbene i LMK har tilsammen over 400 kompetente besiktigelsesmenn spredt over hele Norge. Et kjøretøy i
gruppen ombygd/modifisert besiktiges av det eksisterende nettverk av besiktigelses-menn etter de vanlige
prinsipper som går på at kjøretøyet skal være godt
vedlikeholdt og i god stand. Eier bør i forkant av
besiktigelsen skaffe god dokumentasjon. Husk også at
besiktigelsesmannen ikke har noe ansvar for om
kjøretøyet blir godkjent eller ikke.
Vurdering av forsikringssøknader foretas av et spesielt
utvalg som er satt sammen av representanter for flere
merkeklubber. Medlemmenes tilleggskompetanse skal
være høy, og bør dekke flere kjøretøygrupper. Ved
vurderingen av hver enkelt søknad må det utvises skjønn:
•

En modifisering eller ombygging må være av høy
kvalitet og helhetlig gjennomført både teknisk og
estetisk i den stil som er valgt.

Merk at det ikke er nok å bare bytte felger eller motor.
Det må en mer helhetlig tanke bak.
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FORSIKRINGSSUM
(NOK)
Inntil 300 000
Over 300 000
Over 500 000

FORSIKRINGSPREMIER
(NOK)
790
135 for hver 50 000 opp til 500 000
Spesialtarifferes med 2,7 ‰ på beløp
over 500 000

EGENANDELER
Brann-, tyveri- og glasskade
Veihjelp i Norge
Veihjelp i andre land
Øvrige skader

KM
FRI - gyldig over hele Europa
FRI - gyldig over hele Europa
FRI - gyldig over hele Europa
NOK
1 500
200
500
4 000

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

TIL SALGS
Taklampe til Rallybil antagelig fra 50-60tallet.
Orginal i eske. Selges høystbydende.
Tlf.: 911 58 605, Svenn Hansen

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
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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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