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Museumsløpet 2010

Åsgårdstrandsdagene
Innspill til ”STASJONSPOSTEN”:
Har du innspill til vårt medlemsblad, kontakt redaksjonen:
Morten Næs og Knut Bugaarden. E-post: post@hovk.no

Styret og redaksjonen informerer
Vi har nå kommet til juli og de fleste har vel fått vært med på ulike treff. Klubbens medlemmer har
allerede deltatt på flere arrangementer som for eksempel grillkveld med Larvik- og Sandefjord
Veteranvognklubb, Vossarud’l, Nasjonal Motordag, Hobbykjøretøyenes Dag, Stokke Bygdetun og
Åsgårdstrandsdagene. Flere av disse arrangementene var preget av ustabilt eller dårlig vær og det
reduserer antall kjøretøy betraktelig. Likevel trosser mange været og tar bilene sine ut. Det er alltid
hyggelig å møtes, men det er ofte den samme gjengen som treffes. Derfor oppfordrer vi igjen våre
medlemmer til å stille opp. Vi tar gjerne i mot tips og råd hvis det er ting som kan gjøres annerledes
eller bedre. Juli er den måneden hvor klubben tar ”ferie”, men flere medlemmer er aktive deltakere på
treff eller løp. Vi oppfordrer dere til å gi oss tips, skrive artikler og ta bilder fra disse aktivitetene. Hva
med å vise noen bilder på et medlemsmøte i høst?

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!

Vi minner om eldrekjøringen 17. august. Vi trenger biler som har flere enn 2 seter og som er
enkle og komme inn og ut av. Si fra hvis du kan være med denne hyggelige dagen.
Nye medlemmer:
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben:
• Jan Harto Stiansen, Horten
• Harald Robak Fjeldskaar, Barkåker
• Arild Colban, Horten
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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.

Hobbykjøretøyenes dag i Hof
Det har blitt en tradisjon at flere av medlemmene deltar på Hobbykjøretøyenes dag i Hof. Søndag 30.
mai møtte 10 medlemsbiler opp på Kopstad og vi kjørte sammen til Hof. Været var ikke så verst og vi
hadde en flott tur gjennom Re og videre opp Bispeveien til Hof. Etter hvert dukket det opp noen flere
medlemmer og totalt var vi ca. 13 medlemsbiler. I år var det totalt noen færre biler enn i fjor, men de
mørke skyene på himmelen gjorde nok at flere valgte å la bilen stå hjemme denne dagen. Det var
mange interessante biler å beskue, og praten gikk livlig blant utstillerne. Som vanlig er det
premieutdeling, men det ble dessverre ingen premier på HOVK medlemmene i år, men vi får komme
sterkere tilbake neste år.
Etter treffet var vi alle invitert til overraskelsesfeiring av Anders Bakke som fylte 60 år. Kona til Anders
hadde stelt i stand til sammenkomst ved klubblokalet for familie og venner og syntes det var artig om
klubbmedlemmene også kunne overraske ham. Det ble litt ekstra spennende da Anders valgte å reise
til Hof. Det var nok ikke en del av planen. Det gjorde at vi måtte vente litt ekstra før vi satte veien
hjem. Jeg tror vi alle klarte å overraske ham når 15 medlemsbiler trillet inn på Borre Stasjon. På
vegne av klubben vil vi igjen gratulere Anders med 60 års dagen.

Museumsløpet 2010
Årets Museumsløp er i år beskrevet av Knut som var med som deltaker for 10. gang:
Lørdag 26. juni ble Museumsløpet arrangert for 22. gang av HOVK. Dagen opprant med nydelig vær
og det var til slutt 32 biler som stilte til start. I år var det en også med en veteranbuss fra
Rutebilhistorisk Forening avdeling Vestfold så deltagerantallet var relativt høyt.
Som vanlig var det påmeldt mange kjente deltakere, men også en og annen nykommer. Den faste
runden på Bilmuseet var i år kuttet ut til fordel for en del andre lokale aktiviteter. Det ga starten et noe
roligere preg, en slapp å stresse rundt etter svar og samtidig passe på plassen i start-køen. En kunne
heller prate med andre deltagere og beskue alle de lekre kjøretøyene. Klokken 11:10 gikk startskuddet
og gamle veteraner rullet ut som perler på en snor i Horten og omegn.
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Postene:
• Post A: Lokalhistorisk senter, et artig innslag, men hvor var alle disse Rutebilene? Tida gikk fort
her. Her lå også svaret på tilleggsoppgaven: ”Hvor underholdt Ella?” Hun lå på platespilleren i
stua.
• Post B: Bueskyting i Fyllinga, kyndig veiledning ga resultater, dagens første tier, vi var høyt
oppe!
• Post C: Borre Golfbane, Putting på kort hold var en utfordring, det ble mye stang ut og mange
lodder forsvant.
• Post D: Falkenstein skole, ”løfte planke”, enkel oppgave som vi fullførte med noe margin.
• Post E: Haugan, ”Spise med pinner”. Å flytte nøtter med spisepinner var ikke så enkelt.
• Post F: Hengsrød, ”Antall biler i glass”, svaret var 62, forrige år var det 67, må være cirka 70 i
posen!
• Post G: Korni flatbrød, plystre etter å ha fortært flatbrød gikk greit, savna tidtaking her. Var det
Ella på radioen mon tro?
• Post H: Åsgårdstrand, artig med lokalhistoriske spørsmål, som samtidig var så allmenn kjente at
alle hadde like muligheter.

Mange flotte oppgaver å løse i årets løp. Hvis vi imidlertid skal komme med et ønske for neste år må
det være noen rebuser som kan løses under kjøreturen, de behøver ikke være koblet til vei-valget og
oppgavestedene.
Borre stasjon viste seg fram nymalt og fin (malinga var knapt nok tørr) og i kjent stil ble vi tatt imot med
deltager glass (det 10’ende i rekka) og nydelig grillmat.
Vi hadde det travelt i år for vi skulle handle materialer på Maxbo før klokka ble 15.00. Kjekt med
gammel bil, kan brukes til så mangt, et nyttekjøretøy som i tillegg sprer glede der den ferdes.
Vi hadde en fin dag i veteranbilen, langs veiene i den flotte Vestfold naturen.
På vegne av deltakerne, takk for et meget velorganisert arrangement.
Knut

Åsgårdstrandsdagene 2010
Vi ble i år også spurt om vi kunne stille noen biler til årets Åsgårdstrandsdager. Klubben takker ikke
nei til et slikt tilbud og totalt stilte 9 biler fra klubben, 2 stk veteranbrannbiler samt noen fra
Tønsbergklubben. Det er stor plass i badeparken i Åsgårdstrand så vi synes jo at vi burde klart å stille
flere biler. Været må nok igjen ta en del av skylden – i løpet av dagen fikk vi noen lette byger. Et av
medlemmene hadde forberedt seg på dårlig vær og laget en provisorisk kabriolet av plast. Ingen skal
si at det ikke finnes kreativitet i klubben.
Åsgårdstrandsdagene er jo en lang tradisjon i Åsgårdstrand og mange velger å ta en tur for å se på de
ulike innslagene samt alle salgsbodene. Det var mange skuelystne tilskuere og mange spørsmål til
utstillerne. Vi takker medlemmene som stilte opp denne dagen og oppfordrer flere til å stille neste år.
En spesiell takk også til medlemmer av Tønsbergklubben som stilte flere kjøretøy denne dagen. Vi
synes alltid det er hyggelig med felles treff med naboklubben. Vi sender også en takk til Borre
Veteranbrannbil forening. De trekker alltid mange skuelystne og det var artig når de satte på sirenen
på vei ned til badeparken.
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Nasjonal Motordag
Nasjonal Motordag ble lansert av AMCAR og følgende står å lese på deres hjemmeside:
“Tilbakemeldingene fra årets Nasjonale Motordag har vært gode. Det har vært hundrevis av lokale
arrangement. Tilbakemeldingen kan tyde på at byene har vært litt "slappere" til å markere dagen, men
det håper vi vil rette seg etter hvert som Nasjonal Motordag blir innarbeidet. Noe av årsaken til at
byene har vært litt slappere kan ligge i tilbakemeldingen AMCAR har fått på at Nasjonal Motordag
burde blitt lagt til 2. søndag i juni. Begrunnelsen går på at flere har anledning å delta, og at det er
lettere å finne ledig parkeringsareal for arrangementet.
AMCAR synes argumentasjonene er god, og vil herved melde fra om at dato for Nasjonal Motordag for
2011 settes til søndag 12. juni. Vi oppretter egen treffside for Nasjonal Motordag og vil legge ut
informasjon om Nasjonal Motordag 2011 både på www.amcar.no og www.nasjonalmotordag.no.
AMCAR håper at flest mulig tar del i markeringen til neste år, og vi vil for 2011 anbefale alle å kjøre
med det norske flagget på bilen for å markere dagen.
Vi markerte Nasjonal Motordag på Karljohansvern (på gressplenen ved Marinemusikken). Dessverre
var været svært dårlig med mye regn og kun 10 biler møtte opp fra HOVK og Tønsberg
Automobilklubb. Færder seillasen hadde innkomst denne dagen og vi hadde håpet at flere ville ta
turen forbi bilene våre, men det så ut som de fleste holdt seg i båtene sine og vi valgte å avslutte ca.
etter 1 time. Vi tror likevel at plassen vi har fått til disposisjon er ypperlig på en fin dag og håper på
bedre vær 12. juni 2011. Vi takker de som trosset regnværet og stillte opp.

Det dårlige være gjorde at kun et få-tall biler møtte opp til Nasjonal Motordag i Horten
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Stokke Bygdetun
Søndag 20. juni var det igjen mulighet til å delta på det hyggelige veterankjøretøy treffet på Stokke
Bygdetun. I år var det 6. gang Stokke historielag inviterte. Det var et strålende vær som gjorde at mer
enn 150 kjøretøy møtte opp og parkerte bilene i bøkeskogidyllen i Stokke. Som vanlig underholdt
Tønsberg Swing Jazz Group og det bidrar til en svært hyggelig atmosfære. Det var flere biler fra
klubben som kjørte samlet til Stokke og medlemmene koste seg i deg fine sommerværet. Et
arrangement som vi absolutt anbefaler flere å delta på.

Tidsriktige kjennetegn
Mange mener at veterankjøretøy må være så tidsriktige som mulig og da passer det ikke å montere
plastskiltene som leveres i dag (hvis man ikke har de gamle skiltene eller bilen er nyregistrert).
Heldigvis finnes det muligheter og et av disse er Skiltfabrikkern AS (www.skiltfabrikken.no eller på
telefon 23039490). I følge hjemmesiden kan de levere følgende:
Veterankjennemerke for biler - fram til 1. april 1971 og kjennemerker med to bokstaver og fem tall
lages på den originale måten med det samme verktøyet og pressene som den gangen - naturligvis
uten refleks. Skiltene kan bestilles direkte hos oss. Skiltene klippes etter registreringsnummerets
bredde og høyde. Normalt 15 mm marg.
Her er noe av det de leverer:

De av oss som har biler fra etter 1971 og frem til 30 års regelen finnes det også alternativer og
redaktøren har akkurat byttet ut skiltene produsert i 2006 med mer tidsriktige skilt på sin Porsche 911
fra 1977.
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Rekruttering til klubben!
15. juni
NordTroms MotorHistoriske (NTMH) har gjennomført et prosjekt i samarbeid med den lokale videregående skolen som er et
solid og godt eksempel på hvordan å rekruttere flere yngre entusiaster til vår hobby. Mer enn 50 elever ved Nordreisa
Videregående skole deltok på klubbens motorhistoriske kurs i siste skoleuke!
Her er en oppsummering av prosjektet ført i pennen av leder i NTMH, Kåre Gunnar
Hanssen.
I forbindelse med skoleårets siste uke, fikk vi som lærere ved Nordreisa
videregående skole, i oppdrag å utvikle kurs som kunne tilbys elevene, slik at de siste
skoledagene fikk et fornuftig innhold. Siden leder av NTMH har sitt daglige virke som
lærer ved skolen, var det helt naturlig for meg å foreslå et kurs om veteranbil
hobbyen.
Kurset ble godkjendt av skolens administrasjon og fikk en formidabel respons fra
elevene. Jeg hadde håpet på et knippe interesserte, men det skulle vise seg at det til slutt var godt over 50 elever som ville
delta. Det ble faktisk i meste laget, slik at vi måtte dele deltakerne i 2 grupper, hver på ca. 27 elever.
Kuset hadde bl.a. følgende tema: Forventninger fra deltakerne, veteranbiler, betegnelser, veteranbilhold, organisering
sentralt, lokalt, i Nord-Norsk sammenheng, forsikringer, bruk av kjøretøyene, treff, vinteropplag mm. Underveis var vi også
innom hjemmesidene til LMK, NTMH, bilhistorie.no, mf. I tillegg hadde jeg lagt ut et bredt utvalg av lektyre, både magasiner
og blader fra merkeklubber. Disse ble flittig studert. En av elevene ble også utnevnt som fotograf og fikk ansvar for å ta bilder
underveis. Disse kan du se i bildealbummet
Kurset ble så avsluttet med besiktigelse av 5 av klubbens biler som kom kjørende og parkerte på skoleplassen. Elevene
myldret rundt kjøretøyene og viste en formidabel interesse om tekniske finesser og uvanlig formgivning.
Vi gjennomførte også en kort muntlig evaluering, der uttalelser som "kule biler", "tøffe biler", "jeg skal ha meg en veteranbil",
"jeg meldte meg på fordi jeg var nyskjerrig på hva dette var".
KONKLUSJON: Det virket som om dette var noe som traff blink !

Søgne Veteran og Trekkferje Klubb inn i LMK
15. april 2010
Den årlige Trekkferjefestivalen i Søgne på Sørlandet har besøkende fra hele Sør-Norge. Klubben på 30 medlemmer
arrangerer festivalen som er bygget opp rundt et restaurert ferjeleie ved Holmen som går over Trysfjorden.

Ferjen ble lagt ned så tidlig som i 1923, og klubben forsøker så godt som mulig å gjenskape både miljø og atmosfære fra den
tiden.Søgne Veteran og Trekkferje Klubb (SVTK) ble stiftet i mars 2008 som et resultat av at Holmen Trekkferje ble skilt ut av
Agder Motorhistoriske Klubb etter nesten 25 år i klubbens regi.
SVTK oppfyller alle medlemskrav, og er nå fullverdig medlem og deleier i LMK.
Gå gjerne inn på klubbens informative nettside www.trekkferje.net og se på aktivitetene.
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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!

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

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

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

www.tilhengere.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

8

