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Styret og redaksjonen informerer 
Når vi nå skriver mars er det ikke lenge til kjøretøyene skal frem igjen. Mange har brukt vinteren flittig, 
mens andre kanskje føler presset om at det har gått enda en sesong hvor lite arbeid er gjort på 
drømmeprosjektet.  Ikke fortvil, det er fortsatt litt tid igjen før vårsola lokker frem doninger fra mørke 
garasjer.  I denne utgaven av Stasjonsposten kan du lese om jubileumsmøtet som ble holdt på Horten 
Bilmuseum, noen arrangementer hvor vi ser tilbake til 2009 samt en historie om drømmen som ble et 
mareritt.   
   

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. 
  

 
 
Vi har lagt ut en del andre eksterne arrangementer og vil i forkant sende ut e-post om aktivitetene, 
men følg med på hjemmesidene! 
 
Referat fra årsmøtet 
Årsmøtet ble holdt 9. februar 2009. 
   
Antall fremmøtte medlemmer: 28 
Samtlige styremedlemmer var til stede foruten forfall fra varamann Gunnar F. Halvorsen. 
  
Møtet ble åpnet av formann Vidar Engebretsen som ønsket fremmøtte medlemmer velkommen. 
Til møteleder ble valgt Roger Spangelid og til referent sekretær Ragnar Aslesen. 
  
Innkalling til årsmøte via Stasjonsposten og pr. e-post ble godkjent.  
Årsberetningen for år 2009 ble trykket i Stasjonsposten nr. 42, utgitt 06.01.2010. 
Den ble i tillegg også opplest av Ragnar Aslesen samtidig som det ble vist bilder av fjorårets 
arrangement på vår nye projektor, styrt av Morten Næs. 
 

http://www.hovk.no/�
http://www.hovk.no/�
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Årsberetningen ble godkjent av Årsmøte.  Kasserer Bente 
Spangelid gikk igjennom regnskapet. 
Posten om felleskostnader i tillegg til leie kostnader på. kr. 5.444 
ble forklart var kostnad for vaktmestertjeneste pålagt av utleier.  
Dette er en kostnad der utleier bl.a. står ansvarlig for drenering 
rundt huset pga. fukt i kjeller. Dette er et arbeid som skal 
igangsettes på våren. (mai mnd.) 
Regnskapet er revidert av revisor Lars Lunde som kun hadde 
positiv omtale om regnskapsførselen. 
Regnskapet ble godkjent av Årsmøtet. 

Medlemsavgiften har stått stille i mange år på kr. 300.- og denne ble foreslått av styret økt til kr. 350.- 
fra år 2010.  Dette ble godkjent av Årsmøtet uten kommentarer. 
På vår nye WEB side er det anledning for medlemmer å registrere inn sine kjøretøy.  Siden eiere 
foretar dette selv, er det ikke i strid med offentlighetslover og registeret er kun til internt bruk. 
Valgkomiteen v/Lars Lunde leste opp forslag til styret for år 2010 med tillitsvalgte. 
Styret ble godkjent av Årsmøtet.  
  
STYRET 2010 
Verv                                         Navn                                  Valgperiode 
Formann                                  Vidar Engebretsen  2010 
Nestformann                          Morten Næs                        2009+2010 
Sekretær                         Ragnar Aslesen           2010+2011 
Kasserer                                Bente Spangelid          2009+2010 
Styremedlem                          Georg Olsen                    2010+2011 
Varamedlem                       Gunnar F. Halvorsen        2009+2010 
  
Øvrige verv: 
Materialforvalter    Anders Bakke    2010 
Styret til Horten Bilmuseum    Einar Liverød                       2010+2011 
                                              Ove Sunde          2009+2010      
  
Huskomité                             Gunnar F. Halvorsen   2010 
  
Redaksjonskomité Stasjonsposten            Morten Næs    2010 
                                                              Knut Bugaarden      2010 
  
Revisor                                                   Lars Lunde        2010 
  
Valgkomité                                             Lars Lunde                   2010 
                                                             Gunnar F. Halvorsen   2010 
  
Tur og løpskomité for 2010                       Bjørn Munkvold 
                                                             Niels Chr. Thurmann Nilsen 
                                                             (Styret i HOVK finner ytterligere 2 medlemmer) 
  
Signering av årsmøte referat for registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund, ref. til klubbens 
vedtekter § 8, 4 ledd. Formann (styreleder) og et av styremedlemmene. 
 

 
  
Nye medlemmer 
Vi ønsker følgende nytt medlem velkommen til klubben vår: 

• Svein Aasand, Barkåker 
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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. 
 
Museumsløpet 2009 (av Knut Bugaarden) 

Lørdag den 27. juni 2009 gikk det 21. Museumsløpet av 
stabelen. Som så ofte før opprant dagen med nydelig vær og alt 
lå til rette for en hyggelig dag i veteranbilen. Frammøtet var på 
bilmuseet kl 10.00. Etter en runde blant de 43 startende bilene 
og en lengre prat med gamle kjente, var vi litt seint ute til den 
første testen inne på museet, men vi nådde starten så vidt det 
var. Deltakerne kjørte alle i samme løype- retning i alfabetisk 
rekkefølge, men den første posten varierte, slik at alle postene 
fikk en jevn trafikk gjennom dagen. Det er rart med det, når 
starten går og en legger i vei er det for egen del med en 
sitrende spenning og et ubesvart spørsmål, når vi til topps i år? 

Her følger postene fra A-H i alfabetisk rekkefølge. 
A) Turistkontoret, en kunnskapstest og innskrivning i manntallet, vi følte at det startet bra, denne 

fikk vi til. 
B) Sykehusbrygga, her var det en ferdighetstest for oss bak rattet. 
C) Falkenstein bruk, en ny ferdighetstest. 
D) Peter Pan, vurdering av viskernes høyde + utdeling av den første rebusen. Bilen har vi kjørt i 

snart 45 år så dette gikk greit. 
E) Rebusens løsning var Knutstad, her ventet en kunnskapstest der kunnskapene virkelig blei satt 

på prøve, fasiten var feil! Våre kunnskaper var midt på treet. 
F) Klokkeråsen Skole, ved rundkjøringa var det en vurdering av blinklysbruk (kjørte feil i 

rundkjøringa, nedtur). Oppgaven var å estimere antall lakrisbiler i en boks, vi var 1 unna riktig 
tall, dette var en opptur igjen. 

G) Åsgårdstrand, foran Joker, her var det kun utdeling av Rebus nummer 2. 
H) Rebusen var Borre Kirke, på parkeringsplassen på syd-siden av kirken var det ringspill og mye 

vind, spikeren i kista for vårt lag. 
Turen endte som alltid til nydelig grillmat på Borre stasjon. Som bildet viser, når tankvogna til Esso 
lirkes ut av vinterdvalen på Bilmuseet, da er det sommer og Museumsløp. 
Etter maten var det premieutdeling til de beste lagene, vi nådde ikke opp denne gangen, men det 
kommer flere somre, og flere Museumsløp. 
En hjertelig takk til arrangementskomitéen for et nytt minneverdig Museumsløp. 

 
 
 
Besøk hos Jernbanepersonalets motorklubb 
Det har blitt en tradisjon å besøke utsalget til motorklubben 2 ganger i året.  Både priser og utvalg er 
bra og mange benytter sjansen til å fylle opp lageret hjemme.  20. oktober 2009 hadde vi en hyggelig 
kveld med servering.  Det blir nye sjanser i 2010.  Løp og kjøp! 
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30 års Jubileumsmøte i HOVK. 
Den 12. januar ble møtet i HOVK lagt til Bryggerikjelleren der det var duket for markering av klubbens 
30 års jubileum.  Kåre Kjeldsberg, klubbens første formann var kveldens vert. Det var 30 frammøtte 

(mannfolk alle som en 
og av veteran typen, 
dvs. alder over 30 år) 
da møtet begynte. 
Det ble servert 
wienerstang, bløtkake 
og kaffe i anledning 
dagen. Kjeldsberg 
fortalte om møtene 
som ble holdt høsten 

1979 der muligheten for opprettelse av en veteranbilklubb i 
Horten ble diskutert. De som var med fra begynnelsen var Ola 
og Per Johansen og Kåre og Dag Kjeldsberg. Tidlig i 
prosessen ble også Astor Jacobsen invitert med. Etter mange 
møter og diverse navneforslag og organisasjonsmodeller ble 
det innkalt til stiftelsesmøte i HOVK den 9. Januar 1980. 
Medlem i klubben kunne man bli dersom man hadde en bil 
eldre enn 1942 modell. Initiativtakerne hadde gjort en grundig 
jobb og laget oversikter over byen og omlandets eiere av 
veteranbiler som tilfredstilte kriteriet. En imponerende liste av 
biler der særlig merkene Ford, Chevrolet og Buick var 
gjengangere. Det var mange som nikka gjenkjennende til 
gamle medlemsnavn og bilmodeller. 

Kjeldsberg fortalte om ideen til et bilmuseum som var til 
stede fra første dag. Etter mye arbeid med biler og bygninger 
ble Horten Bilmuseum åpnet i desember 1983. Museet har 
opp gjennom årene høstet mange lovord for utstillingens 
profesjonalitet og detaljrikdom. Etter siste års kutt i 
kommunens kulturbudsjett spøker det imidlertid for driften 
videre. 
Da maten var fortært var det tid for en bilprat i bilmuseet. 
Buick’en fra kongens hjemkomst ble via særlig 
oppmerksomhet nå i kjølvannet av Max Manus filmen. Bilen 
er karosserimessig restaurert av Per ”Buick” etter en lengre 
periode med ute-lagring på Bygdøy. Det mangler imidlertid 

penger til en restaurering av motor, drivverk, interiør og det elektriske. Tiden går fort når bil er temaet.  
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Vi samlet oss til avslutning igjen i bryggerikjelleren der Vidar overrakte HOVK blomster til de to 
grunnlegge  rne som var til stede, Kåre Kjeldsberg og Per ”Buick” Johansen. 
 
En meget hyggelig og informasjonsrik kveld for en novise som meg. 
 
Knut Bugaarden 
 

Drømmen som ble et mareritt 
Vi har fått tips om en artikkel i bladet Wheels som vi gjengir med tillatelse fra Unn Brekken.  Vi håper 
ingen skal oppleve dette i fremtiden og deler dette som ”skrekk og advarsel”: 
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Norgesløpet 2010 – Invitasjon 
   

TORSDAG 28. JANUAR 2010 09:49 
INVITASJON OG PÅMELDING TIL NORGESLØPET 2010 PÅ VOSS ER NÅ KLAR. DET ER TIDLIGERE SENDT UT INFORMASJON VIA LMK 
NYTT TIL MEDLEMSMAGASINENE, KLUBBENE OG NORSK MOTORVETERERAN OM TID OG STED I TILLEGG TIL EN FORELØPIG 
BESKRIVELSE AV INNHOLDET, MEN NÅ ER ALTSÅ ALT KLART. KØYRETØY HISTORISK KLUBB VOSS LAGER ET 2 ½ DAGERS 
ARRANGEMENT, OG HOVEDTEMA ER AT DET I ÅR ER 50 ÅR SIDEN RESTRIKSJONENE PÅ BILSALG BLE OPPHEVET 

 
 
HER ER INVITASJON OG PÅMELDING SOM DU KAN SKRIVE UT OG SENDE TIL DEN ADRESSEN SOM ER OPPGITT I SKJEMAET. DU 
KAN OGSÅ FYLLE UT PÅMELDINGEN OG SKANNE DENNE INN FOR Å SENDE DEN PÅ EPOST. DEN ADRESSEN FINNER DU OGSÅ I 
PÅMELDINGEN. 
NORGESLØPET 2010 LIGGER OGSÅ SOM EGEN LINK NEDERST I HOVEDMENYEN TIL VENSTRE PÅWWW.LMK.NO. 
 

Rekordhøsten 2009    
Det vises tydelig at medlemmene i klubber over hele landet har satt stor pris på den omleggingen av forsikringsordningen som ble gjort 
i april/mai 2009. I løpet av året ble det godkjent 1028 forsikringer, noe som er nær en fordobling i forhold til det tidligere rekordåret i 
2008 med sine 555 LMK forsikringer. 
 
Tilbakemeldinger fra både besiktigelsesmenn, forsikringsansvarlige og andre tillitsvalgte i klubbene viser et økt engasjement for de gode 
kjøretøyforsikringene. Å drive forsikringsordningen videre etter de nye rutinene er noe forsikringsutvalget og LMKs styre ønsker. I tillegg 
vil de ansvarlige hele tiden være åpne for å forbedre ordningen.  
Hva har vi lært? 
Et par ting som umiddelbart kan nevnes er at LMKi må være tydeligere på at medlemmene må sende søknadspapirer/foto først til 
klubben for å få bekreftet medlemskapet, og få søknaden anbefalt. Søker kan sende dette på DVD/CD med bilder/skjemaer, eller 
direkte i epost eller brev. Det som er svært viktig er at det sendes til riktig person til riktig epost - eller postadresse. Les i 
klubbmagasinet, på internettsidene eller kontakt noen i klubben direkte for å få riktig person og adresse. Bruker du epost kan det være 
lurt å sende en epost til vedkommende for å sjekke hvor mange MB (størrelse) eposten kan inneholde maksimalt. Så slipper du at den 
ikke kommer gjennom.  
Dersom kontoret får søknader som ikke har vært innom klubben må denne sendes videre til klubben. Ikke alle er jevnlig innom eposten 
eller postboksen, og det kan faktisk ta opp til 2-3 uker før vi får en bekreftelse/anbefaling. Det betyr at det kan ta lang tid for 
medlemmet å få forsikring på sitt kjøretøy.  
De digitale bildene er nødt til å være skarpe, og må ha en god oppløsning. Det viser seg at bilder under 250 kb er for lite. I tillegg må 
lysforholdene være gode slik at man ser detaljene på kjøretøyet. 
Ved bruk av egenmelding skal vitnet ha gjennomått kjøretøyet sammen med eier umiddelbart før egenmeldingen signeres. Husk at 
egenmeldingen er et juridisk dokument, og derfor er det viktig å følge rutinene slik at ikke vilkårene brytes.  
Med den gode erfaringen fra dette første året ser LMK at det neste året kan bli veldig spennende mht interesse for ordningen, og 
videreutvikling/justering for å hele tiden å kunne gjøre den bedre. Vi ser frem imot et kosntruktivt samarbeid med både enkeltpersoner 
og klubber for å få dette til. 

         

http://www.lmk.no/images/doc/norgeslopet2010.pdf�
http://www.lmk.no/undefined/�


 Til 
 
 
 
 
 

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

http://www.multiluft.no/�
mailto:post@hovk.no�
http://www.sveafireworks.no/�
http://www.kcl.no/�
http://www.racingservice.no/�
http://www.racingservice.no/�
http://www.sjekkpunkt.no/holmestrandservice�

