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Folkefesten
Museumsløpet 2011
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
Etter den våteste sommer/høst på 35 år er det nok mange som ikke har fått benyttet hobbykjørtetøyet
som planlagt. Nå er det snart blitt slik at man må sjekke om det vokser mose og grønnske på bilene.
Vi får håpe denne sesongen var et unntak, men det kan virke som spådommene om mer nedbør og
vind på grunn av klimaendringene nå har begynt. Uansett, nå begynner også den tiden hvor
kjøretøyene settes inn og nye prosjekter og forbedringer skal utføres. Siden sist har vi blant annet
vært på garasjebesøk hos Hot Rod Service og Beens Garage, vi har vært på høsttreff i Vivestad, flere
besøkte høstmarkedet på Ekeberg, vi har hatt besøk av LSVK til grillmat og eldrekjøring. I tillegg har
det vært bra oppmøte på tirsdagskveldene og flere nye medlemmer har kommet til.

Kalender
Kalenderen er en kopi av den du finner på nettsidene våre. I forkant vil det bli sendt ut e-post om
aktivitetene, men følg med på hjemmesidene.

Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen i klubben:






John Kristiansen, Holmestrand
Terje Thommassen, Horten
Eystein Sedberg, Oslo
Thor Thygesen, Horten
Roy Andresen, Horten

Ole Morten Tyribakken til minne:
Et av våre medlemmer har dessverre gått bort så alt for tidlig. Ole Morten Tyribakken sovnet stille inn i
begynnelsen av oktober etter en sykdomsperiode. Mange av oss har møtt Ole Morten som den
service- vennlige personen som drev Jernbanepersonalets Motorklubbs utsalg på Skoppum. Vi har
hatt gleden av å komme på flere besøk på Skoppum og Ole Morten og hans kone stod alltid på for at
vi skulle få de riktige olje- og smøreproduktene samt nydelig servering. Våre tanker går til Ole Mortens
familie og vi lyser fred over hans minne.
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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.

HOVK utstillingen (Folkefesten)
Kristi Himmelsfartsdag er blitt tradisjon for vår årlige utstilling. Det betyr at datoen kan falle på ulike
datoer og i år ble det 2. juni. Tidligere har det vært tidlig i mai og denne gangen var det derfor ikke helt
umulig at været kunne bli bra. Og det ble det – ja, det ble en riktig «folkefest» noe vi alltid forsøker å
få til med denne utstillingen. Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger på arrangementet og
spesielt at det egner seg veldig til å ta med hele familien. Området rundt stasjonen er godt tilpasset et
slikt arrangement, og neste år kan vi kanskje tilby ytterligere arealer slik at vi får plass til alle. I år var
det 130 hobbykjøretøy som valgte å tilbringe en flott fridag på Borre Stasjon. Som bildene viser var
det svært mange besøkende også og kioskpersonalet gjorde en formidabel innsats med å betjene alle.
I år hadde vi også valgt å ta en liten inngangsavgift for bilene slik at vi kan få til en premieutdeling.
Dette var nytt i fjor og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på dette. Det bidrar jo også til
inntekter for klubben.
Som bildene viser var det utrolig mange forskjellige kjøretøy tilstede denne dagen. Det er også det
som gjør denne utstillingen populær. Her er alle velkommen så lenge kjøretøyet er eldre enn 30 år.
Alle tiår fra 1920 og fremover var representert og mange av kjøretøyene er i fantastisk flott tilstand.
Det at de brukes og vises frem er svært hyggelig.
Når klokken nærmet seg 15:00 var det mange som var spent på hvem som ville bli premiert. Det var
stor applaus etter hvert som de ulike premiene ble delt ut og plasseringen ble som følgende:
o
o
o
o

1. plass:
2. plass:
3. plass:
Barnas valg:

1936 Vanderer, Leif Augustin, Skallevold
1958 Jaguar XK150 FHC, Per Lie Andersen, Horten
1936 Hudson Terraplane, Jan Sandholdt, Drammen
1965 Pontiac GTO, Pål Henriksen

Det var fantastisk kvalitet på vinnerne og vi gratulerer.
Vi har allerede begynt planleggingen for neste års utstillingen. Den vil ikke falle på Kristi
Himmelfartsdag i 2012 da det er 17. mai, men datoen er satt til 20. mai 2012. Følg med på kalenderen
og sett av datoen. Som vanlig trenger vi hjelp fra medlemmene til å arrangere.
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Museumsløpet 2011
For 23. gang arrangerte vi Museumsløpet og igjen må vi takke arrangement komiteen for en flott jobb.
I fjor var det utfordrende å få tak i nok folk til å arrangere og vi var faktisk redde for at årets løp ikke ble
noe av, men igjen klarte komiteen å stable på plass nok folk. Det er ikke lite detaljer og planlegging
som skal til for å kunne arrangere dette. Poeng-systemet som ble satt i gang i fjor, samt at vi kjørte
samme rute som i fjor bare motsatt vei, gjorde det litt enklere å arrangere. 35 kjøretøy stillte til start
ved Horten Bilmuseum og igjen var vi veldig heldige med været. Første oppgave var å besvare en del
spørsmål hvor svarene var å finne på bilmuseumet. Igjen takker vi Bilmuseumet for at de stiller opp på
denne dagen. Vi håper det bidrar til å skape litt blest om Bilmuseumet. Deretter ble bilene sluppet ut
på løypa som var på ca. 55 km. Underveis var det 9 poster hvor det var alt fra spørsmål, golfputting,rygging på planke, parring av skruer og muttere, gjette antall «biler» i glass, plystring etter
Kornispising og kaste med basket ball. Som alltid fikk vi veldige positive tilbakemeldinger på postene
som føles morsomme, men også utfordrende. Stor takk til arrangment komiteen som legger hodene i
bløt for å utfordre deltakerne. Målgang var som sedvanlig på Borre Stasjon. Her var det også
rebusoppgaven som var utslagsgivende hvis noen hadde samme poengsum. Det var mange som ikke
fikk med seg at det var «911» som var fellesnevneren mellom en tysk sportsbil og Twin Towers.
Redaktøren klarte den heldigvis. Vel i mål stod grillgjengen klar med mat til sultne deltakere og de
koste seg i det flotte været mens både oppgaver og svar ble diskutert. Det ble også tid til å beskue de
flotte kjøretøyene mens man ventet på premieutdelingen. Som alltid trekker det også mange
besøkende når det er veteranbiler på Borre Stasjon.
Vi gratulerer vinnerne av Museumsløpet 2011:
1. plass:
2. plass:
3. plass:

Vidar Bruun/Erlend Frank
Frode Henriksen
Einar Kaldbast

Det 24. Museumsløpet vil bli arrangert 30. juni 2012.
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Garasjebesøk hos Hot Rod Service og Beens Garage
Tirsdag 20.september ble vi invitert til garasjebesøk hos Hot Rod Service og Beens Garage. Begge
holder til i samme bygg, men i hver sin etasje og det ble en spennende omvisning blant biler og
verktøy. Hot Rod Service driver ikke kun med det navnet tilsier, men tar også andre karroseri- og
metall oppdrag. Vi fikk en demo av ulike metall verktøy og det er utrolig hva som kan produseres ut fra
en tynnplate. Her fikk vi se både louver-stanse maskin, engelsk hjul og andre magiske verktøy. Det var
flere prosjekter på gang og spesielt kan nevnes en 1934 Fordor som var inne for en liten overhaling.
Bilen er i ganske original stand og skal foreløpig beholdes slik. Vi fikk også se hans egen 1930
Roadster som foreløpig står inntil han får tid til å begynne på den. Ofte er det slik at sine egne biler
må vente. En 1939 Chevrolet pickup var også under oppbygging etter en takras skade. Dette er en bil
som opprinnelig er bygget sammen i Larvik. Den ble levert i januar 1940 og er registrert for 3
personer. Ved siden av denne står det en 1939 Chevrolet Street Rod. Det er en ombygget bil fra
1980-tallet og dessverre er jobben så dårlig at alt må gjøres på nytt. Det var ikke få kilo sparkel som
er blitt fjernet. Den har en V8 på 350hkr. Bilen skal leveres til eier i løpet av sommeren 2012.
Beens Garage holder til i 2. etg. Her utføres diverse sveisejobber, i tillegg til motor, gir, elektrisk og
mekaniske arbeider. Vi fikk se et par Chargere som skal bygges opp. Mange kjenner vel denne bilen
fra Steve McQueen filmen «Bullit».
Det er gøy å se at det finnes slike bedrifter i nærmiljøet og er en viktig ressurs for vår hobby.
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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
www.tilhengere.no

Vestfoldgata 20, 3080 HOLMESTRAND
Tel: 938 01 430 (Tommy) - wwwracingservice.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
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