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STYRET OG REDAKSJONEN INFORMERER
Når dette skrives har vi hatt en av de fineste juli og august månedene på lenge i Norge. Sommere
kom sent i år og var minst 3-4 uker forsinket og har nok gjort at mange ventet ekstra lenge med å få
ut grombilen eller sykkelen denne våren. Mens vi hadde første samling i slutten av mars i fjor, holdt
varmen seg virkelig borte i april, mai og deler av juni og de fleste var sene med å få ut bilen i år. For
de som har vært litt trege med å få i stand kjøretøyet har kanskje disse ekstra dagene kommet godt
med – så aldri så ille at det ikke er godt for noen…. Det har som vanlig vært en aktiv sommer og i dette
nummeret har vi dekket en del av arrangementene som klubben har vært med på:

I DETTE NUMMERET
KAN DU LESE MER OM:

Museumsløpet
HOVK utstillingen
1.mai tur med Re Motorklubb
Hobbykjøretøyets dag, Obs! Sandefjord
Hof utstillingen
Nasjonal motordag

2. HOVK.NO

NYE MEDLEMMER:

Vi ønsker følgende nytt medlem velkommen til klubben:
Remy Olsen, Horten
Jan Roger Birkelund, Tolvsrød
Knut Moe, Horten
Lars Ivar Nordmoe, Horten
Tore Hassum, Horten
Kenneth Lassegård, Torød
Helge Svingen, Åsgårdstrand
Kristian Søsæther Stensrud, Horten
Erik Iversen, Horten
Henning Øhrling Søsæther, Horten

MUSEUMSLØPET
30. juni arrangerte vi Museumsløpet for 25.gang. Etter noe varierende påmeldte biler de siste årene,
valgte vi å justere opplegget noe for jubileumsløpet. Det endte med 27 påmeldte biler som sedvanlig
kjørte rundt på idylliske Vestfold veier med innlagte oppgaver som både stimulerte de ”små grå”, men
også mer praktiske øvelser som golf og ryggeprøver. Været var strålende denne dagen og både deltakere og publikum nøt dagen på Gamle Borre Stasjon.
Spenningen var å ta og føle på da poengene skulle telles opp. I Museumsløpet er det om å gjøre å få
færrest mulig poeng og slik ble den endelig rangeringen:

1. Plass
Frode Henriksen, DKV 1000
1,5 poeng

2. Plass
Truls Sandaker, Morgan 4/4
3,0 poeng

3. Plass
Bård Henriksen, Fiat 1400
3,5 poeng

Brødrene Henriksen er stadig å se på premiepallen og hyggelig at de stiller opp. Vi takker alle deltakerne, vinnerne og ikke minst alle medlemmene som stilte opp denne dagen. En stor takk til løpskomiteen som har brukt mange timer til forberedelser og planlegging.
Det kan være at dette var det siste Museumsløpet vi vil arrangere. Vi har sett at antall påmeldte har
blitt færre og færre for hvert år og det blir også vanskeligere å få nok medlemmer til å stille opp denne
siste helgen i juni. Kanskje det passer å gi seg etter 25 år. Vi kan derfor ikke love å invitere allerede
nå til et nytt løp neste år, men styret vil nå ta en evaluering i løpet av vinteren om det blir et 26. Museumsløp. Hvis ikke, vil vi få takke alle som gjennom alle år har stilt opp og spesielt Bjørn Munkvold
som har vært primus motor.
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Hovk
UTSTILLINGEN

126 biler fant veien til årets HOVK utstilling. Det var ikke rekord, men det litt usikre været fra morgenen gjorde nok at noen valgte å være hjemme. Det satte dog ingen demper på stemningen. Et stort
antall publikum var også innom i løpet av dagen. Nytt av året var en flott kioskvogn som vi har fått
låne – det gjorde at vi kunne gi et bedre tilbud til publikum.
Per Lie-Andersen stilte ut sin prosjektbil Jaguar XK150 som vi fikk lov til å se på et garasjebesøk i
vinter, og mange benyttet tilbudet til å se nærmere på bilen som nå har fått motor etc. Per startet også
opp denne til publikums begeistring.
I år var det en stor variasjon av antall modeller og typer og vi fikk se en bra representasjon av biltyper
fra 20-tallet og frem til 80-tallet. HOVK ønsker å være en klubb for alle med interesse for biler eldre
enn 30 år og setter stor pris på at så mange ulike biltyper er representert på en slik dag.
Som vanlig var det mulighet for deltakerne å stemme på sin favoritt og i år fikk vi følgende vinnere:

1. Plass
1957 Caddilac Coupe De Ville,
Terje Løkeberg, Tolvsrød
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2. Plass
1959 Jaguar XK150 FHC,
Per Lie-Andersen, Horten

3. Plass
1972 Aston Martin DBS V8,
Per-Arne Olsen, Tønsberg

Barnas favoritt:
1967 Ford Mustang GTA,
Ole-Erik Hansen, Barkåker

VI GRATULERER!
HOVK vil få lov til å takke alle som deltok på HOVK utstillingen, alle som bidro til klubbkassa gjennom
kjøp i kiosken og loddsalget, samt alle medlemmer som stod på denne dagen for å bidra til et svært vellykket arrangement.
Vi ønsker alle velkommen tilbake til HOVK utstillingen 2014.

5. HOVK.NO

DIVERSE ARRANGEMENTER
1.MAI TUR MED RE MOTORKLUBB
Re Motorklubb arrangerte også i år en tur på 1. Mai.
I år startet turen som vanlig fra Høyjord Kirke hvor
mer enn noen få biler møtte opp. Deretter gikk
turen på flotte Vestfold veier. Mange benyttet
anledningen til å nyte medbrakt mat fra piknik
kurver. Fra HOVK var flere representert og tilbakemeldingen er at dette er et flott arrangement som
anbefales.

HOBBYKJØRETØYETS DAG, OBS! SANDEFJORD

2. pinsedag er fast dato for treffet på parkingsplassen på Obs! i Sandefjord som arrangeres av Amcar
Sandefjord. Været var litt ustabilt denne dagen,
men vi tror mer enn 150 biler var innom. Det er
relativt stor andel amerikanske biler på treffene til
Amcar Sandefjord, men omfanget er stort. Parkeringsplassen foran Obs! er stor og oppmerket slik at
det er god plass mellom bilene.

HOF-UTSTILLINGEN
Søndag 25. Mai inviterte ACDC Vestfold til sin
årlige Hobbekjøretøyets dag på parkeringsplassen til Hof Skole. I år var man utrolig heldige med
været som viste seg fra sin beste side. Over 200
biler var innom utstillingen og mangfoldet var
som vanlig stort. Det er en overvekt av amerikanske biler, men flere europeiske biler tok også
turen. Det var også mange hot-rods og custom
biler som kom innom denne dagen samt flere
motorsykler. Premieutdeling var det også og Sven
Eriksen fra HOVK fikk en flott 4. Plass med sin
Ford Galaxie 1959. Det var 6 biler fra HOVK som
deltok i år.
Samme dag hadde og TAK treff, men dessverre
var det ingen fra vår klubb som var tilstede denne
dagen.
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NASJONAL
MOTORDAG
Det har blitt en fast tradisjon å markere 6. Juni som Nasjonal Motordag. Nasjonal Motordag er en
landsomfattende markering som ble startet av AMCAR for noen år siden der lokale klubber, lag og
foreninger med motorinteresse setter fokus på motorhobbyen.
Så mange som 400.000 nordmenn kan ha en fritidsaktivitet som er ”motorisert”, men for mange er den
lite synlig.
Hovedpoenget er at man på Nasjonal Motordag tar hobbyen sin ut i lyset slik at andre får se den.
Det store mangfoldet som finnes av motorhobby i vårt land drives i stor grad på dugnad og frivillighet. AMCAR mener at det foregår masse samfunnsnyttig arbeid innenfor motorhobbyen. Ikke minst
representerer motorhobbyen et alternativ til de som ikke passer inn i det tradisjonelle ”kultur- og
organisasjonslivet” vi har i Norge. Videre kan det være slik at motorkulturen kanskje er Norges største
organiserte aktiviteten, både blant unge voksne og de aller eldste. Det er definitivt en kultur der unge,
voksne og gamle møtes og utfører hobbyen sammen. Det er unikt for motorkulturen.
I år valgte vi og samles utenfor klubblokalet og i løpet av kvelden dukket det opp ca. 35 biler. Vi kjørte
også en liten tur rundt i Horten før igjen samlet oss på Gamle Borre Stasjon til mer bilprat og kaffe.
Tusen takk til alle som møtte opp!
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Ledig annonseplass

KALENDER

Ledig annonseplass

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