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Styret og redaksjonen informerer 
Vi skriver nå september og en aktiv sommer ligger bak oss.  I dette nummeret oppsummerer vi en del 
av arrangementene våre, en spennende artikkel om Opel Olympia, invitasjon til fotokveld samt andre 
nyheter.  Vinteren nærmer seg og det betyr prosjekter for mange.  Vi håper å få til noen garasjebesøk i 
vintersesongen og ønsker også tilbakemelding på hvilke andre arrangementer vi kan få til.   
   

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 denne. 
  

 
 
I forkant vil det bli sendt ut e-post om aktivitetene, men følg med på hjemmesidene! 
 
Nye medlemmer 
Vi ønsker følgende nytt medlem velkommen til klubben vår: 

• Jonny Bommen, Skoppum 

 
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. 
 
Grillkveld med Larvik- og Sandefjord Veteranvognklubb 
Det har blitt en årlig tradisjon å ha en felles grillkveld med LSVK.  Som vanlig ble vi invitert til Hedrum 
Bygdetun og tirsdag 9. juni kjørte 17 biler i kortesje fra klubblokalet.  Været var av den milde typen og 
det var riktig kabriolet vær for de som er så heldige å eie en slik bil.  Turen gikk på rolige Vestfoldveier 
og vi ble tatt vel i mot på Bygdetunet hvor bilene ble stilt opp.  Mange av LSVK medlemmene stilte 



 
denne kvelden og det ble etter hvert mange biler rundt på tunet.  Etter hvert satte vi oss rundt bordene 
og vi fikk servert grillmat med tilbehør.  Praten gikk livlig rundt bordene og senere rundt bilene.   
I neste nummer kan du lese om grillkvelden vi arrangerte for LSVK.  Vi takker for at vi fikk komme og 
ser frem til besøket i august. 
 

       
 
 
Grillkveld 
Årets grillkveld ble arrangert 30. juni.  Været viste seg fra sin bedre side og over 20 medlemmer med 
følge koste seg med grillmat utenfor klubblokalet.  Vår faste kokk med medhjelpere stod for maten og 
det smakte nydelig.   
John Wallentin dukket opp med sin Packard som vi nå fikk se i ferdig tilstand.  De av dere som deltok 
på garasjebesøket hos ham fikk nå se den komplette bilen.  Det er en imponerende jobb som er utført. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eldrekjøring 
For 14. gang arrangerte vi eldrekjøring med Åsgårdstrand Eldresenter.  15 ivrige gjester møtte opp 
utenfor eldresenteret i Åsgårdstrand.  Denne gangen hadde det kommet ønske om en tur i Re 
kommune.  Vi kjørte via Adal, Undrumsdal og videre over til Revetal.  Deretter gikk turen opp til 
Svinevoll og via Kopstad.  Praten gikk livlig i bilene og mange var enten på trakter de kjente godt eller 
ikke hadde vært på lenge.  Til slutt kjørte vi gjennom Horten tilbake til klubblokalet.  Her ble det servert 
kaffe og kaker i det fine sommerværet.  Vi ble overrakt konfekt og takketale som takk for turen.  
Eldresenteret setter veldig pris på disse årlige turene og ser frem til 2010. Deretter ble alle kjørt hjem til 
sine boliger. 



 

          
 
Andre arrangementer: 
 
Ekebergmarkedet 
Flere av medlemmene benyttet anledningen til å besøke Ekebergmarkedet i våres.  Formann Vidar tok 
noen bilder som vises her.  Lørdag 19. september er det ny mulighet for de som ikke hadde anledning 
i mai. 
 

     
 

K j ø p   o g   S a l g  
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   

 
LA GALLERIA 
 
Opel Olympia 1953  

Eier: Tore Olav Hem, Undrumsdal  
 
Opel Olympia ble første gang vist på Berlin Motor Show i 1935. Navnet 
henspeilte på det kommende OL i Berlin i 1936. Den hadde allerede fra 
starten et selvbærende stålkarosseri, og i 1938 kom den med en 1500 
ccm toppventilert motor. I 1950-51 fikk den nytt design, men linjene var 
for en stor del en fortsettelse av før-krigsmodellen. Dette designet gikk 
fram til mars 1953, da det ble erstattet av Opel Rekord Olympia. 
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mailto:post@hovk.no�


 
Olympia navnet ble gjenintrodusert i 1968 på en luksusutgave av Opel Kadett B. 
Denne bilen ble importert fra Belgia til Rjukan i 1958, og solgt videre til Kongsberg i 1968. Tore som er 
3. eier i Norge kjøpte den her i 1999. Dette er Tores andre Olympia, den første var en 1952 modell 
som familien kjøpte i 1961. Det er vel noe som heter at gammel kjærlighet ikke ruster, det gjør ei heller 
bilen som er fri for rust. Bilen er utvendig restaurert på 1990 tallet. Det glitrer i krom rundt hele bilen og 
det er vanskelig og ikke få med både fotografen og resten av deltagerne på veteranbil-treffet på Borre 
stasjon. 

Modellbetegnelsen på bilen er LZ-51. Motoren i denne bilen er 
en toppventilert 4 sylindret rekkemotor på 1500 ccm som yter 46 
hk. Bilen har en 3 trinns girkasse og rattgir, og hydrauliske 
trommelbremser på alle fire hjul. Dekkene er 15” diagonaldekk 
med hvit side. Forhjulsopphenget er innstilt slik at den ikke 
sporer og har minimal dekkslitasje!  Den skarpe observatør vil 
se at bilen mangler blinklys, men er utstyrt med retningsvisere.  
Bilen har nå gått 126 600 km. Interiøret er enkelt og spartansk, 
men det man trenger er tilgjengelig.  Interiøret er smakfullt i 
matchende grå farger. 
Som på alle eldre småbiler er rattet av voksen størrelse.  Til 
tross for at diagonaldekkene ikke krever for stor kraft for og 

svinges, skjer det utelukkende med muskelkraft og utvekslingsforhold.  
 

 
 

 
 
 

 
GENERELL INFORMASJON 
 
Fotokveld 
På medlemsmøtet 13. oktober inviterer vi medlemmene til en fotokveld.  Vi har en aktiv hjemmeside 
hvor vi har bygget opp et bildearkiv 
(https://sites.google.com/site/hortenomegnveteranvognklubb/Home/bildearkiv-1), men som den 
observante leser vil se, mangler vi bilder fra mange år tilbake.  Vi vil derfor oppfordre medlemmene til 
å møte opp denne kvelden, ta med bilder (både ”gamle” papirfotografier og ”digitale” bilder på CD eller 
minnebrikke).  Vi ønsker å få låne disse bildene slik at vi får digitalisert dem og lagt de ut på 
hjemmesiden. På hjemmesiden har vi også mulighet til å legge kommentarer til bildene og for å bevare 
historien til klubben ønsker vi bistand til dette også. Vi lover å ta godt vare på bildene dine og levere de 
tilbake i samme tilstand! 
 
Visittkort 
Klubben har fått trykket visittkort til å markedsføre klubben vår.  Trenger du noen – møt opp på 
klubblokalet. 
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Rabattordninger 
Mekonomen i Horten tilbyr 15-20 % kontantrabatt på ulike varegrupper.  Husk å oppgi at du er medlem 
av HOVK. (www.mekonomen.no)  
 

Internet tips 
 
Vi henstiller alle medlemmene til å følge med på hjemmesidene våre og å komme med tips til evt. 
forbedringer eller artikler. 
 
Vår nye WEB side har nå vært aktiv siden 5. mars 2009.  Per 4. september har vi hatt 1490 treff på 
siden vår og det må vi være fornøyd med.  Vi oppfordrer flere til å sjekke WEB siden jevnlig 
(www.hovk.no) og særlig sjekke linken ”Nyheter” hvor vi har som målsetting å legge ut noe minst hver 
uke.  Bildearkivet ønsker vi å utvikle videre – se egen artikkel om dette. 
 
Vi fant en spennende artikkel om biler på Cuba.  Denne kan du lese mer om på følgende side: 

• http://www.dinside.no/816471/kul-cruising-i-havana 

 
 
 

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! 
 
Selv om det snart er høst er det mange muligheter til hyggelige kjøreturer ennå.   
 

• Hva med en tur over fjorden?  Ta Bastøferga og kjør en tur til Jeløya.  Her finner du mange fine 
gallerier og hvis lommeboka tillater det – ta en lunsj eller middag på Refsnes Gods.  Refsnes 
Gods ble bygget i 1767 og er medlem av ”De historiske Hotell og Spisesteder”.  Du finner mer 
informasjon om deres tilbud her: http://www.refsnesgods.no/. Refsnes Gods har i mange år hatt 
en eldre Rolls-Royce som representasjonsbil og kanskje finnes den der ennå?  Slik så den i 
hvert fall ut for noen år siden.  
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STATEN BETALER TILBAKE ENDA MER MOMS TIL KLUBBENE 

17 Jun 2009 
Frivillighet Norge (som vi er medlem av siden opprettelsen i 2005) har fått gjenomslag for sitt momskrav. 
Staten slår nå fast at staten ikke skal momspålegge varer kjøpt av en organisasjon som defineres som 
frivillig. Det er en veldig god nyhet for oss som driver med kulturbevarende virksomhet, og det kan bli 
interessant å se hvilke utslag dette får for den enkelte klubb. 
 
KLubbene rådes til å vente litt med begynne å regne på hva de eventuelt vil få igjen mht til 2010 når 
ordningen er ment å starte. Det er fortsatt noen brikker som skal på plass, og det er ikke minst HVILKE 
varer det skal refunderes moms for. Det er ikke helt ferdig definert selv om prinsippene er noenlunde klare. 
Det kan derfor fortsatt ligge noen overraskelser her.  
 
LMK har erfaring med hvordan å håndtere regelverket for refusjon av mva for porto, konsulenttjenester og 
flybilletter håndteres, men det er dermed heller ikke sagt noe sted at den nye mva-refusjonen skal 
håndteres likt.  
 
Det blir nå nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeide en detaljert løsning for å kompensere 
frivillige organisasjoner for momsutgifter på innkjøp av varer og tjenester. Utgangspunktet for utvalget er 
en liste prinsipper som i stor grad bygger på Frivillighet Norges krav. De tre involverte departementene 
Samferdsel/Finans/Kultur, Norges Idrettsforbund og Frivillighet Norge vil være medlemmene i dette 
utvalget.  
 
Behandlingen av denne saken vil få ganske stor oppmerksomhet i media, og klubbene vil kunne holde seg 
noenlunde orientert ut fra dette. LMK skal uansett informere ut til klubbene om de vesentlige linjene av 
betydning for oss etter hvert som disse blir klare. 
 
Les pressemeldingen fra Frivillighet Norge.  
Les pressemeldingen fra Regjeringen. 
 
 
NORSK MOTORHISTORISK SENTER 

31 Aug 2009 
Norsk Motorhistorisk Senter er et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Motorhistorisk Klubb Drammen 
(MHKD) samt andre ildsjeler og bidragsytere. Formann Jan Roger Sand Olsen i MHKD berømmer sine 
klubbmedlemmer for arbeidslyst, iver og ikke minst at så mange de siste to årene har tatt seg tid til å gjøre 
så mye!  
 
- 11 mål med 6 bygninger som rommer over 100 kjøretøy, klubbhus for både klubben og flere andre 
klubber samt verksted har vært en kjempeutfordring, sier Sand Olsen. – Men alle har stått på og ofret det 
meste! I tillegg har kommunens rådmann Jostein Barstad vært en uunværlig støtte, og skal ha masse ros, 
han også.  
 
I tillegg til å inneholde en liten øvelsesbane for barn og unge som driftes av Norges Automobilforbund, 
ønsker senteret å formidle tidsånden fra 1950-tallet og de hyggelige minnene herfra. Klubbmedlemmenes 
kjøretøy bidrar til en fin ramme rundt dette, og neste år håper klubben at også et genuint verksted fra 50-
tallet skal få sin form. I tillegg etableres et opplevelsessenter som snart står ferdig, og her vil besøkende se 
igjen mange av tingene som kom fra Motormuseet på Strømmen. 
 
Det er også laget en egen opplevelsesvei i denne delen av Øvre Eiker som er kalt ”De små gleders vei”. En 
nøye utvalgt rute på et par mil gjennom dette flotte kulturlandskapet er en ren nytelse!  
 
- Klubben har mange medlemmer her hver onsdag 18-21, og det er kaffe til alle, sier Sand Olsen, - I tillegg 
skrus det mye her i helgene, og alle interesserte er hjertelig velkomne til å besøke oss.  
 
Les mer om historien bak senteret på www.mhk-drammen.no  
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 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. 

 

 
 

 

 

 
Bromsveien 7, 3183 Horten 

33 04 93 04 

 

 
 
 
 

Ledig annonseplass 
 

 
 

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   

  

 
 
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  

 
 

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