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Styret og redaksjonen informerer
Når dette skrives er sommeren på hell og det er vel
med et visst vemod man igjen kan konstatere at man
kan si – «hvor ble det av denne sommeren?» også. Det
har absolutt satt en demper på mange av arrangementene, men vår hobby består heldigvis ikke bare
av å kjøre rundt i pent vært. Mye har skjedd i løpet av
sommeren. Vi har arrangert den årlige utstillingen.
Etter intensiv markedsføring og et strålende vær talte
vi 147 biler og 4 motorsykler som var innom på denne
flotte dagen. Mer informasjon i dette nummeret.
Markeringen på Karljohansvern har vi også deltatt på,
vi har hatt besøk av NVK og Messingtrippen, vi har
markert Nasjonal Motordag og vi har besøkt Larvikog Sandefjord klubben til den årlige grillfesten.
Kun et fåtall deltok på Stokke Bygdetun. I slutten av
juni var det igjen Museumsløpet.
Mange har også deltatt på andre arrangmenter som
vi håper å kunne skrive om i kommende nummer av
Stasjonsposten.
Sommeren er en aktiv sesong for oss veterankjøretøy
frelste. Det er arrangementer hver eneste helg slik at
det må prioriteres hva man vil være med på.
Vi håper virkelig noen kan bidra med både tekst og
bilder fra sommerens arrangementer.

NYE MEDLEMMER:
Vi ønsker følgede nye medlemmer til
klubben:
Terje Stendal, Sem
Gunnar Eriksen, Åsgårdstrand
Ragnar Iversen, Horten
Hans Walther Pettersen, Horten
Robert Bjune, Horten
Gunnar Sørbye, Horten
Reidar Plathan, Tønsberg
Kristian Berntsen, Horten
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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 3077 kr mens det
totale beløpet de har mottatt siden oppstart med
Grasrotandelen er 6526 kr.

START arrangementet og besøk av NVK (Messingtrippen)
1. juni 1912 lettet det første flyet fra Gannestad og 100
års markeringen ble bønnhørlig feiret på Karljohansvern i løpet av helgen 1. – 2. juni. Vi ble også spurt om
å delta, og sammen med NVKs messingtripp ble det
en god samling av ulike veteranbiler lørdagen. Det
strømmet mange mennesker til området på denne
flotte dagen og HOVK fikk vist frem mangfoldet av
våre biler. Som kjent har vi biler representert fra 1920
og fremover.
Søndag 3. juni fikk vi besøk av
Norsk Veteranvognklubb og deres «Messingtrippen»
som denne gangen hadde lagt deler av sin rute til
Åsgårdstrand og Horten. Vi hadde invitert på kaffe og
vafler, og klokken 11.00 stilte 24 kjøretøyer utenfor
stasjonen. De fleste var også tidsriktig kledd for anledningen. Været var vel som de fleste dagene denne
sommeren – litt av hvert. Det var artig å se slike gamle
biler – vår klubb har bare en håndfull biler som
kommer inn under denne kategorien. Etter besøket
hos oss gikk turen videre til Horten Bilmuseum.
Besøket er også omtalt i medlemsbladet til NVK
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“HOVK UTSTILLINGEN 2012”
Søndag 20. mai var det igjen klart for den årlige utstillingen vår. Vi var litt usikker på datoen da vi tidligere
har hatt denne på Kristi Himmelfartsdag, men da
denne falt på 17. mai flyttet vi utstillingen til søndag
20. mai. Dette var samme dag som Hof utstillingen og
to arrangmenter såpass nære er ikke alltid heldig. Vi
var derfor svært spent på oppmøtet.
Dagen før var det et skikkelig regnvær, og dagen
startet med gråvær uten regn. Etterhvert ble det et
fantastisk vær som bidro til at så mange tok turen til
Gamle Borre Stasjon. Når opptellingen var unnagjort
talte vi 147 biler og 4 motorsykler. Det er ny rekord
og vi er strålende fornøyd. Det er også hyggelig å se
flere gjengangere og også tilbakemeldinger om at det
alltid er hyggelig å komme til oss. Veldig mange hadde
med stoler og bord og piknikk-kurvene ble satt frem.
Igjen ble det en folkefest hvor det var flere hundre
publikummere innom. Vi fikk veldig mange positve
tilbakemeldinger på at vi har gratis adgang for publikum. I år var vi bedre forberedt og det nye området
ved rundkjøringen var gruset og klargjort for flere
biler. Parkeringsvakter hjalp til å parkere og alle fikk
plass uten at det ble for trangt. Nytt av året var også
innkjøpt høytaler anlegg og Ragnar loset
arrangmentet igjennom ved å være speaker.
I år hadde vi også et lite sekretariat hvor det var
informasjon om klubben, mulighet for å melde seg på
Museumsløpet etc
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Vi satte også frem en del deler til salgs – ikke det helt
store salget, men litt ble ihvertfall solgt!
Som vanlig var det salg av pølser, vafler, kaffe og brus
i kiosken. Vi vil spesielt takke de som stod på og jobbet her. Det var det virkelig «trøkk» hele tiden og vi
trenger nok flere til å avløse neste år.
Det er spennende å se «bredden» av kjøretøy på våre
utstillinger. Her er alle merker og modeller
velkommen og det gjør det interessant for publikum.
I tillegg til bredden hadde enkelte «perler» også tatt
turen til oss. Det er utrolig hvordan enkelte biler har
blitt satt i stand og det viste også stemmegivningen. I
år var det også premieutdeling og vinnerne var gode
representanter for kvaliteten på bilene. Vinnerne ble:
1.plass: Buick Woodie Stationwagon 1953
Tor Gustavsen, Røyken
2.plass: Buick Special 1958			
Unn Brekken, Horten
3.plass: Chevrolet Conv. 1933 			
Harald Helgesen, Sandefjord
Barnas Favoritt: Dodge D500 1964 Brannbil

Klubben er storfornøyd med arrangmentet og takker
alle medlemmene som stod på denne dagen. Vi vil nå
evaluere og se om det er ting vi kan gjøre bedre neste
år. Velkommen til ny utstillingen
Kristi Himmelfartsdag 2013.

1.plass

Buick Woodie Stationwagon 1953
Tor Gustavsen, Røyken

2.plass

Buick Special 1958		
Unn Brekken, Horten

3.plass

Chevrolet Conv. 1933 		
Harald Helgesen, Sandefjord

“Diverse arrangementer 2012”
Nasjonal Motordag

For 2. år var vi med å markere Nasjonal Motordag.
Denne gangen falt dette på onsdag 6. juni og vi gjorde
i år en felles markering sammen med Horten Bilmuseum på deres parkeringsplass utenfor museumet.
43 kjøretøy stilte opp denne dagen og igjen var
mangfoldet stort. Dette ble et ganske uformelt
arrangement hvor praten gikk livlig rundt bilene.
Som vanlig var det ganske surt og kaldt og i løpet av et
par timer var de fleste på vei hjemover.

Grillkveld hos LSVK

Tradisjonen tro – hvert år inviteres vi av Larvik- og
Sandefjord Veteranvognklubb til grillkveld på bygdetunet i Kvelde. Tirsdag 12. juni var det igjen mulighet til å ta turen sørover. Været var noe varmere
enn tidligere år og vi var 17 biler som kjørte samlet
til Kvelde. Her ble vi bønnhørlig tatt i mot og parkert
i flotte omgivelser rundt bygdetunet. Etter litt informasjon fra LSVKs formann var det klart for nydelig
grillmat. Praten gikk livlig rundt bordene og etterpå
var det som vanlig beskuelse av hverandres kjøretøy.
Det er alltid hyggelig å komme på besøk til LSVK og vi
takker for en veldig hyggelig kveld med nydelig mat.
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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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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

Innspill til “Stasjonsposten”.
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