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Kalenderen viser nå 21. mai og allerede har vi fått op-
pleve en av våren flotteste arrangementer.  1. mai tref-
fet og utstillingen 21. mai ble noen utrolige dager på 
Borre Stasjon.  Mer om dette senere i denne utgaven 
og i neste nummer.  Før dette var det mange som tok 
turen til Arild Sand’s garasjesalg.  Begge disse dagene 
viste været seg fra sin beste side og mange trodde nok 
at våren nå var kommet for fullt.  Hvor galt kan man 
ikke ta og vi mennesker har nok evnen til å glemme 
tidligere år.  De som tok turen til Ekeberg i år sliter 
nok ennå med å få varmen i kroppen.
Våren og sommeren er full av aktiviteter og kalen-
deren er full hver eneste dag og de av dere som har 
tilgang til nettsiden vår har nok av aktiviteter å velge 
mellom.
Vi fikk testet parkeringsmulighetene 1. og 20. mai
vi  ser nå at vi har mulighet til å kunne ta i mot 
oppmot 150 biler nå som den nye delen av eiendom-
men kan benyttes til parkering.  Vi minner igjen om at 
vi trenger flere til å være med på å arrangere 
Museumsløpet 30. juni.  Det er morsomt og sosialt.  
Meld deg på.

Mange har benyttet vinteren til å jobbe med sine 
kjøretøy. Vi ønsker vi at dere alle kommer for å vise 
frem de fine kjøretøyene vi har i vår klubb.  Vi har et 
mangfold og spredning av alle typer kjøretøy og det 
gjør det veldig spennende for publikum.  
I kalenderen på hjemmesiden www.hovk.no finner 
du nå svært mange av arrangementene som vil foregå 
her på Østlandsområdet.  Har du tips om andre – gi 
beskjed til oss. 

Styret og redakSjonen informerer

nye medLemmer:

Vi ønsker følgede nye medlemmer til 
klubben:

John Magne Evensen, Skoppum

Kurt Liland, Undrumsdal

Terje Løkeberg, Tolvsrød

nyhet

Norsk Tipping vil på vegne av din grasrotmottaker 
HORTEN OG OMEGN VETERANVOGNKLUBB takke 
for ditt bidrag gjennom Grasrotandelen. Hittil i år 

har din grasrotmottaker mottatt 1595 kr mens det 
totale beløpet de har mottatt siden oppstart med 

Grasrotandelen er 5045 kr. 
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“ekeberg markedet-5.mai 2012”
Ekeberg markedet ble 5. mai arrangert for 50. gang.  
Siden dette foregår både vår og høst så er det 25. 
året som dette arrangeres.  For mange er dette ses-
ongåpning og et eldorado for bildeler og ting og tang.  
Formannen og nestformannen har dette som årlig 
tradisjon og det var med en viss skepsis man tok 
beslutningen om å dra når gradestokken meldte 4 
grader og striregn kl. 06:00.  Men værmeldingen viste 
at det skulle bli oppholdsvær litt senere på dagen.  
Når vi passerte Asker ved 07:30 tiden og regnet ble 
avløst av sludd ble vi nok enda mer skeptisk.  Jo mer 
vi nærmet oss Oslo, jo mer snø ble det i luften og 
vi møtte flere biler som hadde snø på bilen.  Et par 
kilometer før Ekeberg så lå det også snø på bakken.  
Gradestokken viste så vidt over null og varmeappara-
tet gikk for fullt.  Denne gangen fant vi også parkering-
splass (gratis) så det sier nok litt om oppmøtet.  Med 
friskt mot, stillongs og regnutstyr startet vi vandrin-
gen langs salgsbodene.  Antall mennesker var nok ikke 
helt som tidligere, men etterhvert ga det dårlige været 
seg og de tildekte salgsbodene kom frem i lyset.  Antall 
biler på utstillingsområdet var nok ikke preget av de 
helt store perlene og merkeklubbene var heller ikke 
helt representert, men etterhvert kom det noen biler.  

Det gjorde også publikum, selv om oppmøtet ikke var 
som tidligere.  Området ble også veldig sølete og det 
er nok mange vaskemaskiner som har jobbet etterpå.  
Vel, ikke alle som selger på Ekeberg bruker vaske-
maskin regelmessig ser det ut som dog...
Uansett, mange blide mennesker var tilstede og mange 
gjorde nok gode kjøp, men også gode salg.  Eller som 
en sa – «Vi hadde med en henger full av det de fleste 
ville kjørt på dynga og vi har tjent flere tusen kroner 
på dette».  Det betyr at mange nok har ting liggende i 
garasjen som man kunne tjent noen kroner på.  Det er 
jo også mange som tror at ting har en ekstrem verdi – 
det gjør dog at tingene alltid blir liggende usolgt.  Er 
man på jakt etter noe spesielt er det nok en god ide og 
gjøre litt «research» på forhånd og forsøke å finne en 
«markedspris».  Her er www.finn.no en god indikator.
Etter å ha «gått over» området et par ganger – ja i 
år ble det nødvendig siden første runde var preget 
av mange tildekte salgsboder, ble året handel svært 
begrenset.  Man har nok kommet til den erkjennelse 
at garasjen er full av ting.  Stemningen og at man møte 
mange bekjente gjør nok at mange tar turen år etter 
år.
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“1. mai  VeteranbiLtUr” 

Tirsdag 1. mai inviterte Re Motorklubb med primus 
motor Tor Bø til veteranbiltur 1. mai.  Turen startet 
fra Høyord Stavkirke kl 12:00 og gikk videre til Sem 
og videre til Horten via sentrum før de kom til oss på 
Gamle Borre Stasjon.
Lite visste vi at denne dagen skulle bli en slik festdag 
for veterankjøretøy interesserte.  Styret hadde på 
forhånd fått beskjed om at det kunne komme noen bil-
er for piknik utenfor våre lokaler og at det hadde vært 
hyggelig om de kunne disponere våre toaletter etc.  1. 
mai været viste seg fra sin beste side og vi rigget i gang 
litt informasjon om klubben samt noen aktiviteter for 
barna etc.  Snart gikk jungeltelegrafen at kortesjen 
bestod av mer enn 120 biler. Heldigvis dukket det opp 
en del flere medlemmer og vi fikk snudd oss rundt og 
begynte å planlegge for stor-innrykk.  De gule vestene 
ble delt ut og vi la en slagplan hvordan vi skulle få 
plass til alle.  Det nye området ved rundkjøringen ble 
inspisert og funnet klar for å ta i mot biler.  En pro-
visorisk kiosk ble opprettet. Vi var nå klare for å ta i 
mot alle.  Underveis fikk vi informasjon om at det var 
over 170 kjøretøy.  Her måtte det «stables» og våre 
med erfarne parkeringsassistenter ble instruert om 
å forsøke og få inn alle.  Så kom kortesjen – det stod 
biler langt opp mot Meny, men med kyndig rettledn-
ing fra vår formann ble bilene geleidet enten til høyre 
eller venstre hvor myndige parkeringsassistenter fikk 
bilene pent på plass.  

 Noen biler kjørte også inn ved rundkjøringen og inn 
på det nye området.  Det anbefales nok ikke for de 
som ikke har en viss bakkeklaring....  Men inn kom alle 
og det ble etterhvert rimelig fullt, men alle fikk plass.  
Ut av bilene kom det bare smilende mennesker som 
umiddelbart startet med å sette opp bord og stoler.  
Bugnende piknik kurver med all slags god mat og drik-
ke var medbrakt og etterhvert samlet det seg mange 
stor-fornøyde mennesker rundt bordene.  Stemningen 
var virkelig god og mange benyttet etterhvert mu-
ligheten til å beskue de flotte kjøretøyene.  Mangfoldet 
og standarden gjorde det svært spennende å gå rundt 
å titte.  Praten gikk livlig rundt og mange beundret 
detaljer og ikke minst muligheten til å diskutere med 
likesinnede om erfaringer, tips og råd!.  Det var mor-
somt å se så mange familier som også var med denne 
dagen.  Pilkasting for barna var populært og mange 
benyttet også muligheten til å gjette hvor mange ting 
det var i glassene – et populært innslag!
Kiosksalget gikk bra og neste år får vi stille med et 
større vareutvalg.  Mange forbipasserende stoppet 
også denne dagen for å se på alle de flotte kjøretøyene.  
Det var til tider svært folksomt utenfor våre klub-
blokaler.  Tusen takk til alle medlemmene som bistod 
denne dagen – kanskje dette kan bli et årlig 
arrangement?
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“1. mai  VeteranbiLtUr” 

garaSjeSaLg hoS ariLd Sand (SentrUm biL)
Lørdag 28. april inviterte Arild Sand til garasjesalg/
swap meet i og utenfor sine lokaler (Sentrum Bil) i 
Holmestrand.  Arild er jo mest kjent for sine hot rods, 
og det var mange fra hot rod miljøet som tok turen 
denne dagen.  Men vi observerte både Packard fra 
1930 i orginalstand, en helt ny-restaurert E-type Serie 
I samt mange andre kjøretøy. Flere benyttet sjansen til 
å selge unna deler og utstyr som ikke lenger er i bruk 
og mange gjorde gode kjøp denne dagen.  Arild stilte 
velvillig opp med en liten kiosk samt viste sine fan-
tastiske lokaler.  De av dere som var med forrige gang 
husker garasjen som ser ut som et museum.  Prosjekt-
bilene til Arild var også utstilt.  Det var til tider nesten 
tilløp til litt trafikk-kork i veien, men alle viste hensyn 
og dermed gikk parking etc smertefritt.  
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Til alle glade gammelbil-entusiaster
 
I forbindelse med at vi nå vil blåse nytt liv i Horten Bilmuseum, vil vi blant 
annet gjøre en del endringer i selve utstillingene.
Vi kan da gjerne tenke oss noen flere lokale innslag og etterlyser interes-
sante biler som eieren har behov for lagerplass til
eller av annen grunn kan tenke seg å vise fram i vår utstilling.
La oss høre fra deg.
 
-       Bilen må kunne være en del av miljøet i minst 12 måneder.
-       Det blir utarbeidet en konkret avtale som sikrer at begge parter har lik 
forståelse av arrangementet.
-       De praktiske tingene skjer fra 24.mai, så vi har behov for innspill før 
17.mai.
-       Hvis responsen blir stor så må vi få velge det som passer best inn i mu-
seet.
 
Horten Bilmuseum har sitt utspring fra det samme miljøet av bilentusiaster 
som vår klubb. Det er derfor veteranbilklubben hele tiden har hatt 2 repre-
sentanter i styret for museet. Nettopp for å ivareta dette båndet mente det 
nye styret at ny styreleder burde komme fra HOVK. Slik falt valget på
 undertegnede.

horten biLmUSeUm

 mob: 913 48357
 einar@briskestien.no

Med Vennlig hilsen



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!
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Innspill til “StaSjonSpoSten”. 
Har du innspill til vårt medlemsbald, kontakt redaksjonen: Morten Næs og Knut Bugaarden.
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REKLAME I STASJONSPOSTEN
Siste side i SATSJONSPOSTEN er delt inn i ti annonsefelter. Disse selges til firmaer for 1000 kr per 

stykk per år for å finansierer utsendelsene av STASJONSPOSTEN. Vi er på jakt etter flere annonsører 
og ber medlemmene om å hjelpe oss med å finne disse. Kontakt redaksjonen på 905 320 32 eller 

epost: post@hovk.no


