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Vi skriver nå desember og behovet for ved og frost-
væske er stort.  Temperaturen har holdt seg på det is-
blå feltet en stund og mange som ikke har oppvarmet 
garasje har nok sett seg nødt til å bistå hjemme med 
både vasking, baking og annet forefallende arbeid som 
gjerne blir et tema slik oppunder jul.  Det er jo ikke 
lenge før nissen skal presse seg ned i trange piper i 
de tusen hjem og mange av oss må igjen love bot og 
bedring om et sunnere liv 1. januar.  2013 blir et nytt 
spennende veteranvogn år og mange av medlemmene 
er i gang med nye prosjekter eller restaurering av 
gamle.  Noen garasjebesøk er vi også blitt lovet på 
nyåret så her er det bare å følge med på mailen eller 
WEB siden. Datoene for både den årlige utstillingen og 
Musemsløpet er satt (henholdsvis 2. juni og 30. juni).  
Museumsløpet vil antakelig bli justert og tilpasset og 
vi	
�    håper	
�    at	
�    det	
�    vil	
�    gjøre	
�    at	
�    enda	
�     lere	
�    deltar	
�    på	
�    dette	
�    
løpet som vil ha 25 års jubileum i 2013.

I det siste har vi hatt veldig gode besøk på 
tirsdags-kveldene og det siste medlemsmøtet var 
omtrent «stinn brakke».  Det lover godt for fremtiden 
og	
�    vi	
�    har	
�    fått	
�     lere	
�    nye	
�    medlemmer	
�    i	
�    det	
�    siste.
Vi øsker alle våre medlemmer en riktig god jul og 
et godt nytt år. 

STYRET OG REDAKSJONEN INFORMERER

NYE MEDLEMMER:
Vi ønsker følgende nye medlemmer 

velkommen til klubben:

Truls Torgersen, Horten
Per Firing Hansen, Horten

Sven Eriksen, Horten 

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. 
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INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN 
OG OMEGN VETERANVOGNKLUBB 12. FEBRUAR 
2013 KL. 18:30

Det innkalles med dette til årsmøte kl 18:30 på Borre 
stasjon
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av referent og møteleder
4. Årsberetning 2012
5. Regnskap og revisorberetning
6. Ansvarsfrihet for avgående styre
7. Valg av styre og underkomiteer

Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i 
hende senest 1 uke før årsmøtet.
Vi oppfordrer så mange medlemmer som mulig til å 
møte denne dagen. Nominerte til styreverv og komi-
teer er kontaktet av valgkomiteen før møtet så det er 
ikke farlig å møte opp! 
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EKEBERG HØSTMARKED
15. september var det atter igjen mulighet til å kjøpe 
mer av det man kanskje ikke trenger, men som er 
«kjekt å ha».  Formannen og nestformannen har som 
tradisjon å møte opp på disse markedene som foregår 
på Ekeberg i Oslo vår og høst.   Denne gangen var 
været absolutt OK og ikke som i vår når man måtte 
måke snø av bilene.
Det blir ikke få «skritt» når man tråkker rundt på slike 
arrangementer og det er spennende å kikke igjennom 
diverse kasser med merkelig innhold.  Denne gangen 
fant undertegnede faktisk litt deler til en gammel Puch 
moped og det gjør jo dagen fullendt.
Antall biler tilsalgs på området var som normalt og det 
var et par godbiter i år.  Hvorvidt det ble noen handel 
vites ikke, men ut fra alle smilende mennesker var det 
igjen en hyggelig dag på Ekeberg.  Som nevnt tidligere 
– dette arrangmentet anbefales.

“DIVERSE ARRANGEMENTER 2012”

VETERANBILDAG PÅ TOFTE
Lørdag 1. september ble det arrangert veteranbildag 
på Tofte.  Det er en dugnadsgjeng som legger ned et 
betydelig arbeid i å arrangere denne veteranbildagen 
på Tofte den første lørdagen i september hvert år. 
Første gangen var i 2006, og samlet ca. 35 biler fra 
ymse klubber. Antallet biler har vokst for hvert år, og 
i	
�    2010	
�    samlet	
�    arrangementet	
�    hele	
�    95	
�    biler	
�    fra	
�     jern	
�    
og nær. Det var oppmøte i Tofte sentrum. Hovedgata 
gjennom	
�    Tofte	
�    ble	
�    stengt	
�    for	
�    tra ikk	
�    fra	
�    kl.	
�    12.00	
�    til	
�    kl.	
�    
14.00 , og bilene stilt ut til beskuelse. Sentrum fyltes 
opp av folk og gamle ærverdige biler, og det var et 
yrende folkeliv. Etter kl. 14.00 kjørte de 130 bilene 
i kortesje til fornemme Tronstad Gaard, hvor alle 
deltagerne	
�    med	
�    biler	
�     ikk	
�    servert	
�    et	
�    måltid	
�    grillmat,	
�    og	
�    
dessuten kunne gjøre seg kjent med gårdens historie 
blant adelsmenn og kremmere. Hurums Historiske 
Samlinger (museet) på gården var åpent denne dagen. 

Vi møttes på bensinstasjonen på Kopstad og kjørte 
samlet herfra kl 09:30. Turen gikk på gamle E18 til 
Svelvik. Her ble det en «kort» fergetur før vi samlet oss 
på Hurumsiden og kjørte videre til Tofte. 
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Et av våre medlemmer, Bård Løken er engasjert i 
stiftelsen	
�    Dakota	
�    Norway	
�    og	
�    Dakota	
�     lyet	
�    som	
�    er	
�    
stasjonert på Torp.  Derfor var det hyggelig at vi 
ble invitert til besøk i hangaren tirsdag 18. sep-
tember.	
�    	
�    Etter	
�    litt	
�    problemer	
�    med	
�    å	
�     inne	
�    frem	
�    til	
�    
stedet, parkerte vi bilene utenfor terminalen hvor 
LN-WND, DC-3 Dakota stod parkert.  Først 
ønsket	
�    Bård	
�    velkommen	
�    og	
�    fortalte	
�    kort	
�    om	
�     lyet	
�    
og deretter var det mange som benyttet 
muligheten til å ta bilde av bilen sin foran 
Dakotaen.	
�    	
�    Det	
�    ble	
�    mange	
�     ine	
�    bilder	
�    som	
�    du	
�    kan	
�    
se på vår hjemmeside.  Deretter ble motorene 
startet opp og det var litt av en opplevelse å høre 
disse	
�    med	
�    fri	
�    eksos.	
�    	
�    Vi	
�     ikk	
�    anledning	
�    til	
�    å	
�    gå	
�    
ombord for en nærmere titt og før mørket kom 
ble	
�     lyet	
�    kjørt	
�    inn	
�    i	
�    hangaren.	
�    	
�    Her	
�    står	
�    også	
�    en	
�    
Harvard som også tilhører klubben.  Den kan også 
leies, men da kun en person av gangen.
Vi ble alle invitert inn på kaffe og kaker og Bård 
fortalte	
�    om	
�     lyet	
�    og	
�    miljøet	
�    rundt	
�    dette.	
�    	
�    Med	
�    
forbehold om å ikke gjengi dette feil gjengir vi 
derfor litt fra deres hjemmeside:

Stiftelsen Dakota Norway er en ideell organisas-
jon med formål å eie og operere et veteranpassas-
jer ly	
�    av	
�    typen	
�    DC-‐3	
�    Dakota	
�    fra	
�    1943.
 
Stiftelsen organiserer en venneforening med cirka 
1600 medlemmer. Det historisk verdifulle vet-
eranpassasjer lyet	
�    Dakota	
�    DC-‐3,	
�    har	
�    sin	
�    base	
�    på	
�    
Sande jord	
�    Lufthavn	
�    Torp.	
�    Alt	
�    arbeid	
�    som	
�    utføres	
�    
av stiftelsens medlemmer er ulønnet og basert på 
frivillighet. Stiftelsen er registrert i Stiftelsesregis-
teret og Brønnøysund registerene og rapporterer 
til disse.
Flyet som Stiftelsen Dakota Norway eier og op-
ererer, ble satt i tjeneste hos US Army Air Force i 
1943 og ble brukt under krigshandlingene i Eu-
ropa.	
�    I	
�    1948	
�    ble	
�     lyet	
�    kjøpt	
�    av	
�    den	
�     inske	
�    staten	
�    og	
�    
ble	
�    brukt	
�    i	
�     lyselskapet	
�    Finnairs	
�    ruter	
�    helt	
�    frem	
�    til	
�    
1969.	
�    Etter	
�    det	
�    ble	
�     lyet	
�    overtatt	
�    av	
�    det	
�     inske	
�     ly-
våpen og president Uhro Kekkonen brukte denne 
maskinen	
�    som	
�    sitt	
�    representasjons ly	
�    i	
�    mange	
�    år.
Thore	
�    Virik	
�    fra	
�    Sande jord	
�    og	
�    Arne	
�    Karlsen	
�    fra	
�    
Stokke	
�    kjøpte	
�    Dakotaen	
�    fra	
�    det	
�     inske	
�     lyvåpen	
�    i	
�    
1985.	
�    Siden	
�    august	
�    1986	
�    har	
�    Dakotaen	
�     løyet	
�    ut	
�    
fra Torp hver sommer i tidsrommet mai til og med 
september.

I	
�    sommerhalvåret	
�     lys	
�    faste	
�    rundturer	
�    over	
�    Vest-
fold	
�    hver	
�    onsdag.	
�    I	
�    tillegg	
�    deltar	
�    Stiftelsen	
�    på	
�     ly-
stevner i Norge og Europa. I vinterhalvåret driver 
stiftelsen	
�    vedlikehold	
�    at	
�     lyet	
�    i	
�    en	
�    gammel	
�    mil-
itærhangar på Torp som stiftelsen får disponere 
av Stokke kommune.Stiftelsens venneforening 
holder medlemsmøter og deltar aktivt i det store 
arbeidet som kreves ved å drifte og vedlikeholde 
et	
�    stort	
�    veteranpassasjer ly.
I tillegg til å kunne tilby en unik historisk op-
plevelse og ivareta et historisk luftfartøy bidrar 
stiftelsen til aktiviteter og et sosialt miljø til ven-
neforeningens medlemmer.
”Daktoa’n har blitt et fast forsommertegn i Vest-
fold. Når ”sølvpilen” viser seg over Vestfoldhim-
melen er sommeren på vei. Flyet har høy historisk 
verdi. Og med faste turer over Vestfold får en 
mulighet til å oppleve fylket i fugleperspektiv. Det 
lyr	
�    lavt	
�    nok	
�    til	
�    at	
�    du	
�    klarer	
�    å	
�    fange	
�    landskapet	
�    

og høyt nok til å få overblikk. Et unikt tilbud – på 
vingene med historisk sus.”

BESØK I DAKOTA TERMINALEN



Tradisjonen tro ble det igjen arrangert julebord 
og oppmøtet denne gangen var 45 personer.  Det 
er igjen rekord og vi har et tak på 50 personer 
i dette lokalet.  Maten var som vanlig levert av 
Havnøy og smakte fortreffelig.  Arrangement- 
komiteen hadde gjort en strålende jobb og mange 
bidrar	
�    til	
�    at	
�    denne	
�    kvelden	
�    blir	
�    en	
�     lott	
�    avslut-
ning	
�    på	
�    året.	
�    	
�    Etter	
�    inntaket	
�    av	
�    middag,	
�     ludium,	
�    
premie for mandel i grøten, og sang ved bordene 
(i år hadde arrangement-komiteen også tatt på 
spanderbuksene og leiet inn en av norges fremste 
pianister som løftet allsangen til nye høyder....) 
ble vi plassert i grupper til Jan’s Quiz.  Her var det 
mange vanskelige spørsmål og utslagsmetoden 
måtte til slutt avgjøre vinnerlaget. Deretter ble en 
person fra vært lag tatt frem for å fremføre ulike 
sanger	
�    med	
�    dertil	
�    matchende	
�    tilbehør	
�    –	
�     lere	
�    
kommentarer er vel unødvendig når man ser 
bildene.  Dansemusikk ble satt på, men da var vi 
kommet	
�    langt	
�    ut	
�    i	
�    de	
�    små	
�    nattetimer	
�    så	
�    de	
�     leste	
�    
satte snuten hjemover.  Igjen vil vi takke alle som 
bidro og også til Margrethe og Silje som hjalp til 
med å rydde etc.   

JULEBORD 2012
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Antall medlemmer pr. 31.12.2011:  120
Antall medlemmer pr. 31.12.2012:  121 betalende 
medlemmer - noen nye har kommet til og noen frafalt.  

Det har under året blitt avholdt 9 medlemsmøter og  
11 styremøter, hvorav 3 møter med løpskomiten i vårt 
lokale på Borre.  
Medlemsbladet «Stasjonsposten» har blitt utgitt 5 
ganger, med siste nr. 57.
Bladet har blitt sendt pr. e-post til medlemmers 
adresse i farger og i papirutgave til medlemmer uten 
e-post adresse. Redaksjonen har bestått av Morten 
Næs og Knut Bugaarden.
 
Klubbens hjemmeside: www.hovk.no er fremdeles en 
meget viktig informasjonsside for alle klubbens aktiv-
iteter og med linker til det meste interessante innen 
vårt hobbyområde.
Siden har vært besøkt ca. 3300 ganger i år, totalt 
13000 siden hjemmesiden ble opprettet.
Siden anbefales til alle medlemmer og bilentusias-
ter, og den inneholder et komplett bildemateriale fra 
alle våre aktiviteter og besøkende og medlemmers 
kjøretøy.
 
Huskomiten har bestått av Gunnar Feltmann Halvors-
en.
Klubblokalet «Borre Stasjon» gjenstår det fremdeles 
3,5 år igjen av vår leieavtale med Rom Eiendom.
Utleie har vi fortsatt til Vikinglaget, Turistkontoret 
(de har sagt opp leieavtalen fra januar 2013 når de 
lytter	
�    i	
�    eget	
�    lokale),	
�    Marsjklubben	
�    og	
�    til	
�    de	
�    to	
�    verk-

stedsplasser som disponeres av medlemmer. I år er 
det utarbeidet nye utleieregler og leiesum for disse 
verkstedsplassene.
Aktiviteten her er åpen, og medlemmer kan komme 
når som helst å besøke lokalet, samtidig som det er 
åpen for publikum under våre aktiviteter. Pr. dato er 
det en Lloyd og en MGA under restaurering.
 
Eiendommens tomteareal er satt i stand mot øst 
(etter veiutbyggningen) slik at vi kan benytte plassen 
til parkering for våre arrangementer.
 
Tirsdager er vår samlingsdag på lokalet, både til «kaffe 
og bilprat», medlemsmøter, styremøter og mange 
andre aktiviteter.
Hyggelige og nyttige arrangement som vi ønsker alle 
medlemmer å delta på.
 

ÅRSBERETNING 2012
STYRET 2012 (valgperiode i parentes)

Formann:  Vidar Engebretsen (12)
Nestformann:  Morten Næs (11/12)
Sekretær:  Gunnar F. Halvorsen 
(2012+2013)
Kasserer:                Bente Spangelid (11/12)
Styremedlem:                Georg Olsen (12/13)
Varamann:  Jonny Bommen (12/13)
 
Øvrige verv:
Materialforvalter:          Jan H. Stiansen (11/12)
 
Horten Bilmuseums 
styre:                                 Einar Liverød (12/13)
                                            Ove Sunde (11/12)
 
Redaksjonskomité     
Stasjonsposten:              Morten Næs (11/12)
                                            Knut Bugaarden (11/12)
 
Tur og løpskomité:        Bjørn Munkvold (12)
                                            Nils Chr. T. Nielsen  (12)
                                            Ragnar Aslesen (12)
                                            Knut Bugaarden (12)
 
Revisor:                            Lars Lunde (12)
 
Valg komité:                    Ragnar Aslesen (12/13)
                                            Gunnar F. Halvorsen (12)
 
Huskomité:                      Gunnar F. Halvorsen (11/12)

Forsikringskomité:        Per Lie Andersen (12/13)
                                            Svein Andreassen (12/13)  
  



JANUAR
03/01:  Styremøte
10/01:  Medlemsmøte, 25 medlemmer.
 
FEBRUAR
07/02:  Styremøte
14/02:  Årsmøte med valg og diverse. Fremmøte 25 
medlemmer.   
28/02:  Styremøte
 
MARS
06/03:  Styremøte
13/03:  Medlemsmøte. Fremmøte 22 medlemmer.
25/03:  Nvk sammenkomst med biler fra HOVK og Re 
Motorklubb på Karljohansvern med ca 22 biler totalt. 
 
APRIL
03/04:  Styremøte
10/04:  Medlemsmøte. Fremmøte 25 medlemmer.
28/04:  Garasjesalg hos Arild Sand, Holmestrand  
Vi var 3 biler fra HOVK 
 
MAI
01/05:  1. mai treff 2012 med samling på Borre 
Stasjon. Re Motorklubb kom med mange biler.
05/05:  Ekeberg vår 2012 
06/05:  Oslomønstringen 2012.  1 bil fra vår klubb
08/05:  Styremøte
12/05:  Biltema 2012.  5 biler fra HOVK
15/05:  Medlemsmøte, fremmøte 20 medlemmer.
20/05:  Vår årlige kjøretøyutstilling på Borre Stasjon.  
Totalt 146 biler og 2 motorsykler.
Populær	
�    utstilling	
�    der	
�    vi	
�    nå	
�    ved	
�    « int	
�    vær»	
�    
begynner å få plassproblem. Den gir et stort bidrag til 
vår økonomi, og er viktig for oss. Dog forutsetter det at 
medlemmer positivt stiller opp som frivillig mannskap 
denne dagen.
29/05: Hobbykjøretøyets dag på Obs! Vår 2012. 
10 Biler fra HOVK

JUNI
02/06:  «Start» jubileet.  24 biler kjørte samlet fra 
klubben til Karljohansvern
03/06:  24 messingbiler fra NVK til klubben for kaffe 
og	
�    va ler
12/06:  Medlemsmøte
05/06:  Styremøte
06/06:  HOVK arr. Nasjonal Motordag på Horten 
Bilmuseum.  45 biler.
12/06:	
�    	
�    Kjøretur	
�    til	
�    Larvik-‐Sande jords	
�    klubblokale	
�    i	
�    
Hedrum, for bevertning med grillmat og med utstilling 
av klubb biler. Vi stilte i år med 17 biler.

16/06:  Bilutstilling på Stokke Bygdetun der vi i år 
pga. dårlig vær kun stilte med 3 biler.
30/06:  MUSEUMSLØPET, 25 deltagere stilte opp i et 
meget	
�    godt	
�    vær,	
�    mot	
�    35	
�    i	
�     jor.
Nye poster, men ca. samme kjørerute som året før. 
Dette arrangementet ble godt mottatt. Det er morsomt 
å	
�    være	
�    deltager,	
�    men	
�    også	
�    postmannskap	
�    har	
�    en	
�     in	
�    
dag.	
�    Dog	
�    håper	
�    vi	
�    på	
�    at	
�     lere	
�    melder	
�    seg	
�    til	
�    frivillig	
�    
arbeide på løpsdagen, da mye av arbeidet faller på få.
 
JULI
03/07:  Klubben hadde sin årlige hyggekveld med 
grillmat	
�    og	
�    tilbehør	
�    i	
�     int	
�    vær.
Fremmøte medlemmer 35.

AUGUST
07/08:  Styremøte
14/08:  Medlemsmøte, 23 personer.
21/08:	
�    	
�    Returbesøk	
�    fra	
�    Larvik	
�    –	
�    Sande jord	
�    klubben	
�    til	
�    
(Grillkveld). Flott vær og hyggelig samvær, der vi var 
46 biler og 75 personer.  
25/08:  Phoenix Get Together 2012                                                                                                
6 biler fra Hovk
26/08:	
�    	
�    Hobbykjøretøyenes	
�    Dag	
�    på	
�    OBS!	
�    i	
�    Sande jord,	
�    
der vi møtte opp med 5 medlemsbiler.  

SEPTEMBER
01/09:  Tur til Tofte – 12 biler fra klubben stilte. 
Samlet var det ca. 130 biler utstilt.
04/09:  Styremøte
11/09:  Medlemsmøte, fremmøte 20 personer.  
12/09:  TAK foredrag 2012. Bilder av bilverksteder 
og bensinstasjoner i Vestfold i gamle dager. 7 stk fra 
HOVK
15/09:  Ekeberg høst 2012.
16/09:  Oslo Grombil 2012 1 bil fra HOVK. 
18/09:  Vi besøkte Dakota Norway med 9 biler og ca. 
34 personer.

NOVEMBER
06/11:  Styremøte
13/11:  Medlemsmøte, fremmøte 30 medlemmer.
          
DESEMBER
01/12:	
�    	
�    Julebord	
�    på	
�    Gannestad.	
�    45	
�    personer	
�     ikk	
�    en	
�    
meget koselig aften med fantastisk god mat og drikke. 
I år hadde vi fått igang endel hyggelige aktiviteter med 
Quiz med Jan og god dansemusikk. 
Ragnar var toastmaster.
 
Vi anbefaler alle å gå inn på våre hjemmesider der de 
leste	
�    arrangement	
�    som	
�    er	
�    nevnt	
�    i	
�    Årsberetning	
�    er	
�    

dokumentert med bildemateriell og beskrivelser.

                                 Horten, 14. desember 2012
Gunnar F. Halvorsen
Sekretær



Innspill til “STASJONSPOSTEN”. 
Har du innspill til vårt medlemsbald, kontakt redaksjonen: Morten Næs og Knut Bugaarden.

 E-post: post@hovk.no. 
Design/layout: Margrethe Næs 

REKLAME I STASJONSPOSTEN
Siste side i SATSJONSPOSTEN er	
�    delt	
�    inn	
�    i	
�    ti	
�    annonsefelter.	
�    Disse	
�    selges	
�    til	
�     irmaer	
�    for	
�    1000	
�    kr	
�    per	
�    
stykk	
�    per	
�    år	
�    for	
�    å	
�     inansierer	
�    utsendelsene	
�    av	
�    STASJONSPOSTEN.	
�    Vi	
�    er	
�    på	
�    jakt	
�    etter	
�     lere	
�    annonsører	
�    
og	
�    ber	
�    medlemmene	
�    om	
�    å	
�    hjelpe	
�    oss	
�    med	
�    å	
�     inne	
�    disse.	
�    Kontakt	
�    redaksjonen	
�    på	
�    905	
�    320	
�    32	
�    eller	
�    

epost: post@hovk.no


