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Innspill til ”STASJONS POSTEN”:
Har du innspill til vårt skriv til medlemmene (det du leser i akkurat nå) ring redaksjonen på morten@naes.no 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 125 eks, Redaksjon: Morten Næs og Knut Bugaarden. E-post: hovk@lmk.no

Styret og redaksjonen informerer
I dette nummeret av Stasjonsposten har vi reportasjer fra flere spennende klubb-arrangement og arrangement
hvor medlemmer har deltatt. På grunn av begrenset plass vil noen av disse bli presentert i neste nummer.
Årets Museumsløp ble en stor suksess, vi har deltatt på kulturmyldring i Horten, hatt biler på teaterforestillinger,
gjennomført den årlige eldrekjøringen med Åsgårdstrand Eldresenter, vi har hatt grillkveld med LSVK og vært
på 2 garasjebesøk. I snitt har disse arrangementene vært godt besøkt, men vi ser gjerne at flere deltar på våre
samlinger. Den uformelle praten og den gode stemningen er en flott avveksling for mange i en ellers så hektisk
hverdag. Garasjebesøk er spennende og vi oppfordrer flere til å invitere til dette!

Kalender
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

14. okt.
21. okt.
28. okt.
4. nov.

kl. 18:30
kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 18:30

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

11. nov.
18. nov.
25. nov.
28. nov.
2. des.
9. des.
16. des.

kl. 18:30
kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 19:00
kl. 18:00
kl. 18:00
kl. 18:00

Medlemsmøte
Bilprat og kaffe
Damenes aften
Garasjebesøk hos Per Lie Andersen,
Falkensten
Medlemsmøte
Bilprat og kaffe
Bilprat og kaffe
Julebord
Bilprat og kaffe
Bilprat og kaffe
Bilprat og kaffe

I forkant av garasjebesøk etc. vil det bli sendt ut informasjon på e-post med mer detaljer.
Kalenderen er også lagt ut på klubben hjemmeside: http://hovk.lmk.no/ - følg med her.

Damenes aften og julebord
Vi minner spesielt om damenes aften (pizzaservering) 28. oktober kl 18:00 og årets julebord som i
år avholdes fredag 28. november på Gamle Gannestad (inngang ved varmtvannsbassenget) kl.
19:00. Vi har valgt et større lokale slik at det blir bedre plass til å innta et hyggelig måltid og mulighet
for en svingom. Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Påmelding til julebordet
skjer til Vidar Engebretsen eller på eget skjema som henger i klubblokalet.

Bruk klubbens hjemmeside
På klubbens hjemmeside finner du siste nummer av Stasjonsposten i farger. Adressen er http://hovk.lmk.no/

HAR DU E-POST?
Ønsker du Stasjonsposten i farger (PDF dokument) send en e-post til Morten på følgende adresse
morten@naes.no

Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår:
Hans-Erik Grytnes, Horten
Øyvind Haugestad, Sundbyfoss
Steinar Frellumstad, Horten
Knut Juvodden, Horten
Roy Ludvig Juvodden, Horten
Einar Liverød, Horten

ARRANGEMENTER
Nedenfor kan du lese om arrangementer som enten er i regi av klubben eller andre interessante arrangementer
som medlemmer ønsker å informere om. Vi oppfordrer alle til å bidra her.
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Museumsløpet 2008 arrangert for 20 gang
Museumsløpet 2008 gikk av stabelen 28. juni i flott solskinn og ble i år arrangert for 20.
gang. Det startet etter tradisjonen på Horten Bilmuseum og Kjeldsberg åpnet igjen
dørene og ga oss oppgaver inne på museet. Hele 47 ekvipasjer kom i mål på
klubblokalene våre på Borre stasjon omtrent tre timer etter starten. Løypa var en ca. 57
km lang runde som hadde 9 poenggivende poster med varierte aktiviteter og oppgaver.
En bonusoppgave ble levert ut og kun 3 oppmerksomme ekvipasjer ble belønnet med
riktig svar. Nytt av året var servering av grillmat. Dette falt i smak hos deltakerene og
koteletter og grillpølser gikk ned på høykant mellom blankpolerte biler av alle slag.
I konkurransen om førsteplassen var det også i år tett mellom de øverste. Av maksimalt
1170 poeng fikk Frode Henriksen i sin Austin Healey hele 965 poeng. Han svarte riktig
på bonusoppgaven og snek seg forbi Jonas Wilhelmsen med 906 poeng på andre
plass. Ole Haug sikret seg siste pallplass med 815 poeng bare 17 poeng foran
fjerdeplassen. Poengene fordelte seg pent utover og endte på 170 poeng for sistemann. For de som lurte på
løsningen på bonus oppgaven "Hvem har "rømt" fra sirkus, hva gjør han og hvor er han?", kan vi røpe at det var
bjørnen på toppen av fontenen på Horten Torv som sjonglerer med en ball. På Borre Stasjon fikk de 47
deltagende bilene besøk av et titalls veteraner som koste seg i sola. Det er moro å se at folk er så flinke med
bilene sine, og at noen også kler seg tidsriktig med bilen. Det sto utstilt noen hundre timer med blankpolering på
Stasjonsområdet. Vi må rette en takk til alle som var med å hjelpe til med arrangementet. Postene ble som
vanlig besatt med proffe postmannskaper, grillerene grillet flere titalls kilo koteletter og mange fikset og ordnet i
kulissene slik at alt gikk knirkefritt. Ingen nevnt og ingen glemt. Takk for innsatsen til både arrangører og
deltakere som fikk Museumsløpet 2008 til å bli et fint 20-årsjubileum. (av Martin Kjøraas)

Oppsettingen ”FLUKTEN” etter Artur Omres roman på Karljohansvern har vært
en suksess og vi har vært med
Horten og Omegn Veteranvognklubb har stilt med både bil og sjåfør på denne suksessfulle
forestillingen. Forestillingen var lagt opp som en vandreforestilling hvor publikum gikk mellom
flere scener. I tillegg til utrolig flinke skuespillere fra Grenland Friteater og Masken i Horten deltok
veteran-båter, -motorsykkel og -biler i forestillingen. Bjørn Nilsen-Aas lånte ut sin 1928 A-Ford
Phaeton. Svenn Hansen har vært sjåfør i mange av scenene og på alle forestillingene. Han har
også kjørt den gamle lastebilen som var med i forestillingen.

Eldrekjøring med Åsgårdstrand Eldresenter
Tirsdag 19. august var det igjen klart for den årlige eldrekjøringen med Åsgårdstrand Eldresenter. 15 glade
personer ble kjørt rundt i Åsgårdstrand og Horten. Det var 13. året som dette arrangementet ble holdt og det er
et populært tiltak. Været var ikke helt med oss denne dagen og regnet styrtet ned når vi ankom klubblokalet
etter en times kjøretur. Her ble det servert kaffe og hjemmebakte krabelurer etter oppskrift fra gamle baker
Thorsen i Åsgårdstrand. Praten gikk livlig rundt bordene og i takketalen fra senteret ble det ønsket at dette
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tradisjonelle treffet gjennomføres igjen til neste år. Klubben fikk utdelt konfekt og applaus for den hyggelige
kvelden. Deretter ble alle kjørt hjem til sine boliger.

Kulturmyldring
Lørdag 23. august stilte 10 biler opp i forbindelse med Kulturmyldringen i Horten. Vi fikk plassert bilene fint ved
inngangspartiet til området og mange besøkende tok seg tid til å beundre de ulike kjøretøyene. Vi fikk vervet et
par nye medlemmer også. Takk til alle som stilte opp denne dagen.

Grillkveld med Larvik og Sandefjord Veteranvognklubb
Tirsdag 26. august fikk vi besøk av LSVK. Vi besøkte LSVK på Hedrum Bygdetun i juni og nå var det vår tur til
å stille opp. 35 biler og nesten 60 entusiaster var på plass. Det var veldig hyggelig at så mange tok seg turen til
Borre stasjon i det fine været. Mange spennende biler dukket opp og bil og motor ble diskutert ut over kvelden.
Georg og hans gode hjelpere stod for grillingen. Takk for innsatsen!

Garasjebesøk hos Knut Erik Svendsen
Tirsdag 2. september hadde vi høstens første garasjebesøk. Knut Erik Svendsen på Nykirke stilte velvillig opp
og åpnet garasjene sine for medlemmene. 25 medlemmer møtte opp og det ble ganske trangt på tunet med
alle bilene. Knut Erik har en bra samling av ulike biler og motorsykler fra forskjellige perioder. Spesielt ble hans
Marcos tatt til nøyere ettersyn av alle. Etter omvisning ble det servert nydelig lapskaus og hjemmebakt kake på
låven. Vi takker Knut Erik og familien for en flott kveld.
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Andre arrangementer medlemmer har deltatt på:
Tjolöholm slott
HOVK arrangerte en svært vellykket tur til Tjolöholm i år. Etterpå skrev Lars Lunde en
reportasje for Mercedes-Benz klubben som vi gjengir her:
Sveriges beste (?) veteranbilshow finner nå sted 3 mil sør for Gøteborg i slutten av mai.
I motsetning til Båstad, som var litt langt unna, er dette nå innen rekkevidde. For å delta
som tilskuer i år måtte vi ta en overnatting i Gøteborgsdistriktet for å være på Tjolöholm
når de åpnet på søndag (kl 10 til 16). For å gi et bilde av selve kjøredistansen så bruker
man 4 timer fra Moss (finbilfart), evt. 3 timer for de som liker å snakke med herrer i
uniform. Avkjøringen fra E6 er godt skiltet.
Det koster penger å komme inn. 250 SEK for 2 voksne + parkering. Det er det verdt!
Du blir møtt av rundt 1000 (?) pent organiserte samlerbiler, delemarked og diverse show. Selve slottet er en
opplevelse (selv om det bare er 100 år gammelt), og det er en fin badestrand på baksiden (åpen for allmuen).
Mercedes-Benz Klubben Sverige var selvsagt representert med eget utstillingsområde. De tok gjerne imot biler
fra Norge også, men da må det avtales med dem på forhånd! Biler som skal delta i utstillingen samles på
bestemte steder ca kl. 08-09, og alle må være kjørt inn og plassert innen kl. 09. Litt senere åpnes området for
publikum, og da er all inn- og utkjøring på selve utstillingen stengt til kl 16.
Parkering for publikum er imidlertid åpen hele tiden, på adskilt område. Dette var svært godt organisert i likhet
med alt annet på området – og når en nordmann sammenligner arrangementet med opplegget på Ekeberg, vel,
det er rom for forbedringer hos oss, for å si det forsiktig.
Som publikummer er det egentlig liten vits å komme i en samlebil, da man bare forlater denne på parkeringen
og tar med seg campingstoler inn på de fine områdene rundt slottet – og koser seg der.
Ellers er det vel bare å nyte bildene fra årets arrangement – de viser et bittelite utsnitt av mangfoldet på
området.

La Galleria
Vi har fått Jan Meisingset til å fortelle litt om sin spesielle Mercury:
”Min Mercury Meteor Rideau 500 2 dørs HT er antakelig Norges eneste eksemplar, og muligens også eneste
eksemplaret i hele Scandinavia? Dette er en jubileumsmodell som i 1973 kun ble produsert i et opplag på ca
1455 stk, så dermed er denne modellen ganske sjelden i dag. Bilen ble tatt inn til Norge i 1979 som flyttegods
fra Canada. Mercury`n ble kjøpt og registrert i Vancouver i British Colombia/Canada i 1973. Bilen har en V8`r
på 6,5 l og 400 cui, ca 260 hk. Motoren ble totaloverhalt hos Sarpsborg Motorverksted for ca. 5 år siden, og har
ikke ruslet mer enn ca 500 mil siden. Bremser og radiator m.m er også overhalt, så det er kun mindre
påkostninger som har vært nødvendig i seinere tid. Bilen ble også omlakkert tidlig på 1980 tallet, og ser brukbar
ut selv i dag.”
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Kjøp

og

Salg

Dette er en spalte 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 koster kr. 100,Deadline: 10 dager før utgivelsesdato
TLF: 905 32032, Mail: morten@naes.no

Til klubblokalet ønskes:

Bil tilsalgs:
1936 International
1/2 tonns pickup

Restaureringsprosjekt i deler. Restaurering
påbegynt.
Tlf: 90 97 58 58

•

Stor suppekjele (+ 20 l)

•

Pølsekoker

•

Microbølgeovn

”Mekke”lokale
ønskes i Horten

Kontakt:
Vidar Engebretsen
Tel: 95 70 66 77

Kontakt:
Roger Spangelid
Tel: 97 54 50 01

Volvo- og Saab deler til salgs:
Klubben har en del ”nye” deler til Volvo (antakelig på midten av 60-tallet) og Saab
(1970-1972). Møt opp på tirsdagsmøtene og ta delene i nærmere øyesyn.

GENERELL INFORMASJON
Internet tips!
Denne spalten skal formidle gode tips om nyttige linker, hvordan bruke søkeverktøy, bruk av forum etc. Dette er
et tilbud til de av medlemmene som har tilgang til Internet, men vi håper det skal bidra til at flere anskaffer dette
verktøyet mange ikke klarer seg uten. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med tips til denne spalten –
send en e-post til redaksjonen.
•

De fleste kjenner og benytter www.finn.no eller www.autodb.no for kjøp og salg av biler. www.finn.no
har også en meget god ”agent” løsning som automatisk sender e-post hver morgen basert på dine
søkeord. Du kan også bygge opp dine egne lister over biler du vil se nærmere på. Her vil det gå enkelt
frem om bilen er solgt eller satt inaktiv.

•

Andre interessante linker:
o http://veteranborsen.no/category.php?categoryID=12&annonse_type=1
o http://www.norskveteranvognklubb.no/
o http://www.sportsvogn.no/links.htm
o http://www.classiccars.se/
o http://www.motors.ebay.com/

•

Trenger du hjelp til omregninger? Forsøk denne: http://home.online.no/~helgnil/
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LOBBY OG ØKONOMI PÅ LANDSMØTET 2008

18 Mar 2008

Vegdirektoratet, Kulturdepartementet og Stortinget seiler opp som de statlige institusjoner som er nødt til å forstå den
kulturhistoriske verdien i det arbeid den motorhistoriske bevegelse utfører. Målrettet lobbyvirksomhet i tillegg til å ha et sunt
blikk på organisasjonens budsjettbalanse er hovedinnholdet i de instrukser klubbene ga styret på landsmøtet for LMK lørdag 8.
mars.

”Styret føler at klubbene har et godt fokus på de utfordringer som ligger foran oss mht å få tilrettelagt for utøvelsen av vår
hobby.” sier formann i LMK, Kjetil Fuhr. ”De siste års utvikling innenfor lovgivningen med enkelte uheldige utslag for vår
gruppe, viser at vi er nødt til å profesjonalisere oss enda mer for å få tatt de nødvendige grep mht informasjon og påvirkning
ovenfor beslutningstagerne. LMK er nødt til å skape en offentlig forståelse av at vårt arbeid beriker norsk kultur. Ikke slik det
virker som at mange embetsmenn og politikere tror; mye skrik og hyl om fjerning av skatter og avgifter for å fylle egen
lommebok!”
De siste årene har LMK brukt en god del av egenkapitalen for å opprettholde aktiviteten i påvente av at inntektene fra
forsikringsordningen skal øke. Sammen med Tennant Forsikring er det nå bygget opp en god økonomisk plattform å arbeide ut
fra, men det mangler fortsatt inntekter for å dekke kostnadene. Styret presenterte en oversikt over inntekter for 2006, 2007
samt en oversikt over inntekter av forsikringsordningen i 2008 og 2009. Landsmøtet sa seg fornøyd med den gjenomgangen
som ble gitt, og mener at styret ved å ansette Per Bjørnstad som forsikringsansvarlig ved LMK’s kontor har styrket satsningen
på forsikringsordningen.
Klubbenes unisone holdning er at de kan bidra mer til LMK’s økonomi ved å være flinkere til å informere internt om den store
medlemsfordelen forsikringsordningen er for det enkelte medlem. I tillegg gir dette også bedre økonomi til LMK’s arbeid.
Mange av klubbene innrømmet en noe dårlig holdning her, men ga uttrykk for god vilje til å rette opp denne skjevheten.
Klubbene forpliktet seg til å spre informasjon om det spesialsydde tilbudsskjemaet som Bjørnstad har utarbeidet for at
enkeltmedlemmene i alle klubber kan fylle ut og sende inn. I tillegg vil klubbene legge ut skjema eller link til skjemaet på
klubbens internettsider. Den lastes også ned fra www.lmk.no.
Klubbene avsluttet debatten om økonomien ved å vedta en økning av kontingenten for 2009. Opp NOK 10 til NOK 20. Flere
klubber bemerket at dette var i utgangspunktet ment å være kun for 2009, og ville vurdere å sette den ned til NOK 10 (for
2010) på neste landsmøte.

Det ser ut til at Teknisk Museum var et sted de aller fleste delegater følte var et kvalitativt og geografisk akseptabelt sted å
avikle årsmøtene, og styret vil på sitt neste møte vurdere dette stedet også for landsmøtet i 2009.
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Til

Returadresse:
Horten og Omegn Veteranvognklubb
Kirkebakken 1C, 3184 Borre

Vi støtter Horten og Omegn Veteranvognklubb:

Multiluft AS er et ingeniør- og blikkenslagerfirma lokalisert i
Horten. Vi utfører en rekke tjenester innen ventilasjon,
kjøling og blikkenslagarbeider.
Vi tar på oss oppdrag med alt fra nybygg, med prosjektering
og gjennomføring, til oppgradering eller service av
eksisterende anlegg.
Vi tar deg hele veien mot et bedre inneklima!

TK-Trading AS, Knatten, 3180 NYKIRKE
Tlf. 33 07 82 66, Fax. 33 07 80 84
Kvalitetsfyrverkeri til alle anledninger hele året.

Tomtegata 6, 3183 HORTEN – telefon: 33 02 00 80

Ledig annonseplass

Bromsveien 7, 3183 Horten
33 04 93 04

Vestfoldgata 20 , 3080 HOLMESTRAND
Tel: 938 01 430 (Tommy) www.racingservice.no

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 1.000,- 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 905 32032 eller e-post: hovk@lmk.no
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