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Styret og redaksjonen informerer
Vi har akkurat lagt bak oss noen hektiske måneder hvor vi har arrangert den årlige utstillingen på Borre Stasjon,
deltatt på Åsgårdstrandsdagene, grillkveld hos Larvik- og Sandefjord Veteranvognklubb og arrangert
Museumsløpet 2009.
HOVK utstillingen ble en kjempesuksess med over 140 kjøretøy og masse mennesker. Nedenfor kan du lese
mer om aktivitetene våre.

Kalender
Kalenderen er nå en kopi av den du finner på nettsidene våre. Kalenderen på hjemmesiden vil alltid
være oppdatert og hvis du trykker på kalenderen nedenfor vil du komme direkte til kalenderen på
hjemmesiden.

I forkant vil det bli sendt ut e-post om aktivitetene, men følg med på hjemmesidene!
Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår:
Koldbjørn Skjærseth, Åsgårdstrand
Truls Sanaker, Horten
Hans Bertil Lundin, Horten
Fred Oddvar Høiby, Horten
Glenn Kristensen, Tønsberg

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.

Besøk hos BilXtra i Holmestrand
Tirsdag 21. april var vi invitert til bilutstyrbutikken BilXtra i Holmestrand. BilXtra har holdt til på toppen
av ”fjellet” i mange år og har et bredt utvalg av bilutstyr. 14 medlemmer møtte opp for en orientering
hva BilXtra kan tilby. Det ble servert vafler og kaffe og det var spesielt gode tilbud denne kvelden. Du
kan lese mer om BilXtra her: http://www.bilxtra.no/

Motorshow hos Proff Bildeler
Motorshow hos Proff Bildeler har blitt en tradisjon i begynnelsen av mai. Som det ble opplyst på
medlemsmøtet i april har Proff Bildeler fått ny eier og vi er spent å se hva dette betyr for butikken
fremover. 2. mai stilte et 20-talls biler utenfor butikken. Her var det et vidt spenn fra nyere biler, til en
Packard fra 30-tallet. Noen motorsykler samt en gammel DBS sykkel fant også veien til Horten denne
dagen.

Dugnad
Tirsdag 5. april var det dugnad i HOVKs lokaler på Borre Stasjon. Det møtte fram i overkant av 10
personer i det strålende vår været. Det ble rydda både inne og ute og
søppel ble fjerna fra området rundt stasjonen. Det var også spredte
forsøk på løvraking, men en sterk vind gjorde dette vanskelig.
Bildet viser en glad gjeng som nettopp har klargjort grillen til
sommerens mange grillkvelder.
Dessuten fikk Stiga traktoren en luftetur for å bevise at den var klar
for ennå et år i plenklippingens tjeneste. Gunnar ga alle de
frammøtte en innføring i hvordan traktoren skulle startes,
bruksanvisning er laget og hengt opp der traktoren står inne i
verkstedet. Etter endt arbeid var det samling inne der det ble servert
varme vafler / is og kaffe. Det smakte nydelig!

Den årlige bilutstillingen vår
Torsdag 22. mai var det igjen tid for den årlige bilutstillingen på Gamle Borre Stasjon. I år hadde vi
lagt en del arbeid i markedsføringen og det flotte været samt at det var fridag gjorde nok sitt til at vi fikk
ny besøksrekord. Vi fikk en veldig bra omtale i Gjengangeren forut for utstillingen. Denne kan du lese
på vår hjemmeside. Over 140 kjøretøy kom innom stasjonsområdet i løpet av dagen og til tider var det
så fullt at vi neste måtte avvise kjøretøy. Heldigvis løste det seg ved at noen måtte reise tidlig. I tillegg
kom det mange nysgjerrige tilskuere som fikk se en utrolig flott samling av kjøretøy. Her fikk vi se alt
fra gamle 30-tallere til hotrod, europeere, store amerikanere, motorsykler og restaureringsobjekter.
Gunnar viste velvillig frem sin Jaguar som er under restaurering og mange skuelystne beundret bilen
og kom med mange spørsmål. Sverre Christoffersen viste også frem sin nyrestaurerte Buick 1938
hvor vi også fikk se bilder fra restaureringen. Kiosksalget gikk veldig bra og et pent overskudd bidrar
positivt til klubbkassa. Vi takker alle som var med å gjøre denne dagen så vellykket. Du vil finne flere
bilder fra utstillingen på våre hjemmesider.

Åsgårdstrandsdagene
Søndag 14. juni stillte 13 biler fra klubben til utstilling i forbindelse med Åsgårstrandsdagene 2009. I
tillegg dukket det opp et par Jaguarer fra Jaguarklubben! Bilene ble parkert i badeparken og mange
nysgjerrige tilskuere benyttet anledningen til å ta bilene næmere i øyesyn og mange spørsmål dukket
opp. Været var på sitt beste denne dagen og vi bidro til å gjøre Åsgårdstrandsdagene til en flott
kulturbegivenhet i kommunen.

Besøk hos Classic Corner
Tirsdag 16. juni stilte 13 biler og 18 medlemmer hos Classic Corner i Våle. Classic Corner skal være et
samlingspunkt i Vestfold for veteran-bil interesserte. Forretningsideen er kjøp og salg av veteranbiler
og utstyr til disse. Denne tirsdagen fikk vi se et utvalg av deres biler samt tilbud på poleringsutstyr og
noe verktøy. I utstillingslokalet var det flere spennende biler til salgs - blant annet var det en ’64 BMW
700 LS Luxus, ’72 Reliant, ’61 Mercedes 230SL og ’61 BMW Isetta. En sjelden ’72 Fiat 130 er også til
salgs.

I tillegg var Jan’s modellbiler tilstede og flere benyttet sjansen til å skaffe seg en miniatyrutgave av
bilen. Vi takker Classic Corner for at vi fikk komme og vi har allerede fått vite at det blir en ny
anledning 8. september. Du kan også lese mer om Classic Corner på deres hjemmeside
www.classiccorner.no

Andre arrangementer:
Hobbykjøretøyets dag i Hof
Søndag 24. mai arrangerte Hof og Omegn Amcar Club (HOAC) bilutstilling på parkeringsplassen
utenfor samfunnshuset i Hof. Flere av medlemmene stilte denne dagen og over 150 biler dukket opp i
løpet av denne søndagen. I år var det som vanlig stor spredning på typer kjøretøy, fra
messingkjøretøy, militærkjøretøy, europeere og store amerikanere. Det er ikke krav til at kjøretøyene
skal være veteran og derfor så vi også flere nyere biler, blant annet en Ford Shelby GT (signert på
hanskerommet av den legendariske Carrol Shelby). Car of the Show gikk til en meget flott ’32 Ford
som var i en soft custom utgave. Vi håper flere medlemmer stiller neste år!

Kjøp

og

Salg

Dette er en 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 koster kr. 100,Annonsene legges også ut på www.hovk.no under ”Kjøp og salg”
Neste deadline: 1. oktober
Kontakt: Morten Næs - tlf: 905 32032, e-post: post@hovk.no

GENERELL INFORMASJON
Internet tips
Vi henstiller alle medlemmene til å følge med på hjemmesidene våre og å komme med tips til evt.
forbedringer eller artikler.
Denne gangen vil vi gi noen tips om nyttige sider hvor du kan finne deler til din bil:
•
•
•
•
•

www.norrlandscustom.com (bildeler og utstyr - spesielt til amerikanere)
www.mekonomen.no
(kanskje ikke så mye deler til grombilen, men enkelt å finne detaljer
fra vognkortet direkte på WEB)
www.x-parts.se
(startere og dynamoer)
www.agenturaffaren.se
(gummilister)
www.skiltfabrikken.no
(tidsriktige veterankjennemerker)

Tips til søndagsturer eller hyggelige spisesteder!
Noen medlemmer har etterlyst tips til søndagsturer og/eller hyggelige spisesteder. Her oppfordrer vi
medlemmene til å tipse redaksjonen!
•
•

•

For de som ønsker en litt lengre tur kan mange anbefale Blaafarveverket på Åmot i Modum. Mer
info finner dere på www.blaa.no.
Hva med en gammeldags ”picknic” med nistekurv og et pledd? Ikke så ofte vi ser slikt om dagen,
men de fleste husker vel hvor populært dette var.

Eller hva med å lage mat på motoren – dere som var på Ekeberg i våres fikk en demonstrasjon på
dette! Eieren av bilen har egenproduserte pølsekokere til T-Ford til salgs. Det finnes også egne
kokebøker for dette.

3 NYE KLUBBER

13 Feb 2009

• Citroen SM Klubb Norge
• The Rolls-Royce Enthusiasts’ Club
• Kawasaki Triples Club of Norway
Dette gir landsforbundet en ytterlig styrkning av både ”mål og vekt”. Ikke minst er spennvidden imponerende og viser at det
er naturlig å samle ulike grupperinger under en felles paraply som LMK.
Dersom man ser på medlemsutviklingen for året 2008, økte antallet klubber til 132 (i dag 135), og det samlede medlemstall
var 50.000. De nye klubbene som kom inn i fjor var:
• BMW Car Club Norway
• Cadillac Club of Norway
• NordTroms Motorhistoriske
• Tromsø Kjøretøyhistorisk forening, autovis
• Vauxhallnorge
Dersom representanter for alle 8 klubber møter opp på landsmøtet i mars blir det utvilsomt stor sjanse for et minneverdig og
fargerikt felleskap!

LMK OM "MOTORHISTORISK FORBUND NORGE"

03 Mar 2009

(3.3.2009) Styret i LMK ønsker med denne kunngjøring å redegjøre for vår kjennskap til Motorhistorisk Forbund Norge www.mfnorge.no. (Heretter kalt MFN).
MFN dukker for oss opp som troll av eske i begynnelsen av uke 9 (ca. 23-24 februar). Styret var helt uforberedt på dette
initiativet fra Cato Benham, grunnlegger og ansvarlig redaktør av bladet Klassiker`n. Det er vår klare oppfatning at ingen i
hverken LMK`s styre eller administrasjon står bak dette initiativet.
Et samlet styre i LMK stiller seg avventende til MFN, vel vitende om at store ord og fagre løfter er lett å formidle.
Når LMK`s Landsmøte 2009 går til valg på bla. ny formann skal det være uten tvil om at Kjetil Fuhr`s avgjørelse om å tre
tilbake ikke er tatt på bakgrunn av opprettelsen av MFN. Denne pressemeldingen blir sent ut for å klare opp i flommen av
rykter som nå verserer. Styret skal være fult beredt til å besvare spørsmål på landsmøtet 7. mars og ta en evt. debatt videre
derfra.

FORSIKRINGSORDNINGEN ENDRET

14 May 2009

LMKs styre har de siste 9 ukene hatt en kontinuerlig prosess for å imøtekomme landsmøtets ønske om en revisjon av
forsikringsordningen. Styret håper at klubbene nå sørger for at klubbmedlemmene informeres godt via klubb- og
medlemsmøter, medlemsblad, internett og e-post. Skriv ut brosjyren som du finner i vedlegget, og gjør gjerne en tosidig
utskrift så begge sider kommer på hver side av et enkelt A4 ark.
De viktigste endringene er:
•

•

•
•

Hovedstrømsbryter er ikke lenger påkrevet, men anbefales likevel på det sterkeste.
Eier kan for Helforsikring selv gjøre besiktigelse av sitt kjøretøy med verdi opp til 250.000,- (1959 mod. og eldre) og
150.000,- (1960 mod. og nyere). Besiktigelsen må bevitnes av en person som selv har en LMK Helforsikring. Vitnet
signerer på skjemaet med navn, samt med reg. nr. på sitt eget helforsikret kjøretøy pluss navn på sin LMK-klubb. Er
kjøretøyets verdi høyere enn de overnevnte grenser, skal det utføres besiktigelse av en besiktigelsesperson fra en
LMK-klubb. For ombygd/modifisert og blivende klassiker vil det fortsatt bli besiktigelse av besiktigelsesperson.
Det er åpnet for mer tidstypiske endringer og bruks-slitasje/patina fra kjøretøyets driftsperiode kan godkjennes. Det
lempes også noe på krav vedrørende dekk og felg ved at kravets utgangspunkt nå er at felg- og dekkdimensjon skal
være i harmoni med kjøretøyets konstruksjon og historie.
For å få en blivende klassiker (BK) må søker ha en LMK helforsikring enten på bil eller på Mc. Dersom det søkes BK i
annen gruppe enn det man har helforsikring i, må man kunne vise til brukskjøretøy i samme klasse som det søkes BK
for. Bil med forsikringssum på over kr. 150.000 må ha FG godkjent alarm, alternativt originalt montert alarmanlegg.
Originalt alarmanlegg skal selvfølgelig fungere uansett forsikringssum.

Kort sagt så gjøres søknadsrutinene mye enklere, samtidig med at noen tidligere hovedkrav frafalles. Resultatet blir en mye
mer inkluderende forsikringsordning som favner bredt blant klubbenes medlemmer.
Merk for ordens skyld at forsikringsordningen forsøkes kontinuerlig å tilpasses etter medlemmenes behov, og derfor er denne
versjonen merket ”MAI 2009” nederst i høyre hjørne på side 2. Vær derfor oppmerksom på hvilken versjon som er den mest
oppdaterte ved å gå inn på informasjonsbrosjyren på http://www.lmk.no/page.php?8 en gang i blant.
Videre vil styret foreslå at klubben kun legger ut stikkord fra endringene i forsikringsordningen direkte på sine sider, og heller
fronter link til LMKs forsikringssider på http://www.lmk.no/page.php?26 slik at medlemmene får den oppdaterte
informasjonen som til enhver tid gjelder. Informasjonen på forsikringssidene vil også være oppdatert, så se derfor til at
webansvarlig i klubben bruker linker, og ikke så mye tekst. Merk for ordens skyld at forsikringsordningen forsøkes kontinuerlig
å tilpasses etter medlemmenes behov, og derfor er denne versjonen merket ”MAI 2009” nederst i høyre hjørne på side 2. Vær
derfor oppmerksom på hvilken versjon som er den mest oppdaterte ved å gå inn på informasjonsbrosjyren på
http://www.lmk.no/page.php?8 en gang i blant.
Styret håper klubbene tar godt imot endringene.

Til

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

Vi støtter Horten og Omegn Veteranvognklubb:
Ingeniør- og blikkenslagerfirma lokalisert i Horten. Vi utfører en
rekke tjenester innen ventilasjon, kjøling og blikkenslagarbeider.
Vi tar oppdrag innen nybygg, prosjektering og gjennomføring, til
oppgradering eller service av eksisterende anlegg.
Vi tar deg hele veien mot et bedre inneklima!
Tomtegata 6, 3183 HORTEN – telefon: 33 02 00 80

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

Visste du at du kan kjøpe bildeler hos oss, vi har slitedeler, filter, pusserblader,
støtdempere osv + et meget godt utvalg i det meste av verktøy i høy kvalitet og
kjente merkevarer.
I tillegg har vi ALT av kjemi fra polish til verkstedsgolv vask !
Som medlem i Veteranbilklubben får du 20% på alt av kjemi og 10% på polish
Tlf. 33 04 18 89 Fax. 33 04 41 72 mail. post@industrivarer.as www.industrivarer.as

Bromsveien 7, 3183 Horten
33 04 93 04

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

Ledig annonseplass

Ledig annonseplass

Reklame i STASJONSPOSTEN
Siste side i STASJONSPOSTEN er delt inn ti annonsefelter. Disse selges 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: post@hovk.no

