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STYRET OG REDAKSJONEN INFORMERER
Vi skriver nå mars og OL er akkurat gjennomført. Det har nok gjort at mange har prioritert TV og
radio og ikke minst sosiale medier fremfor kanskje det å mekke på bilen! Vi får håpe medaljene vi fikk
i Sotsji inspirerer til årets utstilling som vil foregå Kristi Himmelfartsdag 29. mai kl. 12:00. Her er det
mulighet til å vinne flotte premier også. Styret tok den vanskelig beslutningen om å avvikle Museumsløpet etter 25 år. Som erstatning kan det hende vi avvikler en eller annen form for utstilling litt senere
på sesongen. Kalenderen på www.hovk.no er nå oppdatert med mange spennende kjøretøy opplevelser og vi håper mange av medlemmene kommer til å være med på disse.
I garasjen går det fremover med Lloyd tilhengeren – det blir spennende å se den ferdig.
Årsmøtet ble avviklet i vanlige og sømmelige former og noen små endringer i styret. Vi takker de som
nå går ut av styret.

I DETTE NUMMERET KAN
DU LESE MER OM:
Veteranbildag på Tofte
Vestfoldtreffet
Grillkveld hos LSVK

NY GRESSKLIPPER
Klubben har anskaffet en helt ny gressklipper
da vår gamle veteranklipper har gjort jobben
sin, spesielt nå som vi har fått et større areal
å klippe. Den nye klipperen er en Murray
med 15,5 hk og klippebredde over 100 cm.
Vi håper flere nå kan bistå med å klippe plenen utenfor klubben i 2014.
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NYE MEDLEMMER:

Vi ønsker følgende nytt medlem velkommen til klubben:
Gunter Klostermann, Åsgårdstrand
Fredrik Pedersen, Nykirke

GRILLKVELD HOS LSVK
Tradisjonen tro, det blir ikke sommer uten en tur til bygdetunet på Kvelde og grillkveld hos LSVK.
Bygdetunet viste seg som vanlig fra sin fineste side og mange hadde tatt frem kjøretøyet denne dagen.
Som sedvanlig kjørte HOVK samlet fra klubben og 20 biler kjørte pent og pyntelig fra Borre til Kvelde.
Dette er jo på veier som krever et våkent blikk med svinger både til venstre og høyre, men også i år
gikk turen smertefritt for samtlige medlemmer.
Etter nydelig grillmat, servert både en og to ganger for enkelte, gikk praten livlig rundt bordene og
etterpå var det beundring av hverandres biler. Både dekkspark og juging ble observert, men alt i en
svært hyggelig tone. Fjellet Jordstøyp gjør kvelden kort i Kvelde og snart ble det kjølig rundt kjøretøyene. Da vendte de fleste nesa hjemover med lunk på varmeapparatet og ennå en hyggelig tur til Kvelde
kunne føyes inn i historieboka. Vi takker LSVK for en svært koselig kveld.
Datoen for 2014 er allerede fastsatt og det blir ny grillkveld 10. juni på Hedrum bygdetun.
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GRILLKVELD MED LSVK
Som sedvanlig, i august inviterer vi LSVK til oss på grillkveld. Denne kvelden viste seg fra sin beste
side og over 90 personer og 60 kjøretøy møtte opp denne kvelden. Vi fikk også et hyggelig besøk av
flere Holmestrand biler som var på kjøretur. Grillene ble varmet opp og all fikk nydelig mat fra en
entusiastisk gjeng som serverte alle gjestene. Bilpraten gikk livlig rundt bordene og vi fikk også noen
”nye” spennende biler på besøk som ikke var vist før. Vi har en stor plass foran stasjonsbygningen og
alle fikk heldigvis god plass til kjøretøyene.

Vestfoldtreffet i regi av Re Motorklubb
Re Motorklubb valgte å legge feiringen av Nasjonal Motordag sammen med Vestfoldtreffet som
de har hatt i Gunnarsbøparken de siste årene.
Her møttes man på ”Dag og Natt” og kjører i
kortesje til Gunnarsbø parken i Tønsberg. Mange
biler samlet seg lørdag 8. juni og HOVK var representert med 5 biler. Været var flott og det ble en
fin dag i en av Tønsbergs fineste parker.
Vi takker Re Motorklubb for et flott arrangement.
Det vil i år bli arrangert et felles veterankjøretøytreff under navnet “Vestfold Veterankjøretøytreff” og det vil foregå 7. juni i Gunnarsbøparken.
Dette blir et felles arrangement mellom veterankjøretøy-klubbene i Vestfold. Følg med på
hjemmesiden for mer informasjon.

ÅRSMØTE
Antall fremmøte medlemmer: 27

Ett styremedlem var ikke tilstede.

Møtet ble åpnet ved formann Vidar Engebretsen som ønsket velkommen.

1. Innkallingen ble godkjent.
2. Dagsorden ble godkjent.
3. Som referent ble valgt Gunnar F. Halvorsen Som møteleder ble valgt Roger Spanglid.
4. Årsbertningen ble lest opp av Gunnar F. Halvorsen, det var ingen kommentarer.
5. Regnskapet ble opplest av Bente Spanglid. Det var noen spørsmål som Bente Spanglid besvarte.
Revisjonsberetning ble opplest. Ingen kommentarer.
6. Ansvarsfrihet for av gående styre ble vedtatt.
7. Valg. Forslag fra valgkomiteen ble vedtatt.
Kontigenten forblir uendret kr 350,-
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ÅRSBERETNING 2013
Antall medlemmer pr. 31.12.2012: 120
Antall medlemmer pr. 31.12.2013: 132

Det har under året blitt avholdt 8 medlemsmøter, 10 styremøter, 31 tirsdagsmøter og 3 møter med løpskomiteen i vårt
lokale på Gamle Borre Stasjon

Medlemsbladet «Stasjonsposten» har blitt utgitt 2 ganger, med siste nr. 60.
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 aktiviteter og med
linker til det meste interessante innen vårt hobbyområde.
Siden har vært besøkt totalt 17300 ganger siden hjemmesiden ble opprettet.
Siden anbefales til alle medlemmer og bilentusiaster, og den inneholder et komplett bildemateriale fra alle våre aktiviteter
og besøkende og medlemmers kjøretøy.

Huskomitéen har bestått av Gunnar Feltmann Halvorsen.
Klubblokalet «Borre Stasjon» gjenstår det fremdeles 2,5 år igjen av vår leieavtale med Jernbaneverket.
Utleie har vi til Vikinglaget, Marsjklubben og til de to verkstedsplasser som disponeres av medlemmer.
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 veiutbyggingen) 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.
JANUAR
08/01: Styremøte
15/01: Medlemsmøte, 26 medl.

FEBRUAR
05/02: Styremøte
12/02: Årsmøte med valg og diverse. Fremmøte 26 medlemmer.
19/02: Garasjebesøk hos Per L. A. Fremmøte 20 medlemmer.
MARS
05/03: Styremøte.
12/03: Medlemsmøte. Fremmøte 35 medlemmer.

APRIL
02/04: Styremøte
09/04: Medlemsmøte. Fremmøte 24 medlemmer.
16/04: Arild Stavik viste 2 stk. filmer på tirsdags møtet. Fremmøte 27 medlemmer.
23/04: Første vårdag. Fremmøte 24 medlemmer og 8 biler.

MAI
01/05: 1. mai Jaguartreff Holmen Fjordhotell. 4 biler fra HOVK.
04/05: Ekeberg markedet vår 2013
05/05: ACSN vårmønstring på Ekeberg. 1 bil fra vår klubb?
07/05: Styremøte
14/05: Medlemsmøte, fremmøte 21 medlemmer.
20/05: Hobbykjøretøyets dag OBS Sandefjord. 3 biler fra HOVK kjørte fra Shell på Ra.
26/05: Hobbykjøretøyets dag i Hof. 6 biler fra HOVK kjørte fra Kopstad.
26/05: TAK arrangement. Treff i Rosanes-parken. 3 biler fra HOVK.
JUNI
02/06: Vår årlige kjøretøyutstilling på Borre Stasjon. Totalt 127 biler.
Populær utstilling der vi nå ved «fint vær» begynner å få plassproblemer.
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Utstillingen gir ett stort bidrag til vår økonomi, og er viktig for oss.
Dog forutsetter det at medlemmer positivt stiller opp som frivillig mannskap denne dagen.
04/06: Styremøte
06/06: Nasjonal Motordag på Gamle Borre Stasjon med kjøretur i Horten. Ca. 30 biler møtte denne kvelden.
08/06: Vestfoldtreffet i Gunnarsbøparken. 5 Biler fra HOVK.
09/06: VestFord arrangement. Fordtreff på Gamle Borre Stasjon. HOVK sto for salg av mat
og drikke. Ca 90 biler inne.
11/06: Vi besøkte LSVK i Kvelde. Grillkveld med sosialt samvær. Vi var 20 biler som kjørte
samlet fra klubben.
16/06: Bilutstilling på Stokke Bygdetun. Vi var 7 biler som kjørte samlet fra klubben.
30/06: MUSEUMSLØPET 2013. Dette var 25. gang dette ble arrangert. 27 deltagere stilte
opp i et fint vær. Det var i år noen 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 fin dag.
JULI
02/07: Klubben hadde sin årlige hyggekveld med grillmat og tilbehør i fint vær.
Fremmøte medlemmer 41.

AUGUST
06/08: Styremøte
14/08: Medlemsmøte med dugnad på lokalet. Vi var 27 medlemmer.
20/08: Returbesøk fra Larvik – Sandefjord klubben til grillkveld. Flott vær og hyggelig
samvær der vi var 61 biler og ca. 90 personer. Dette var vel ny rekord på en tirsdags
kveld.
27/08: Eldrekjøring fra Åsgårdstrand Eldresenter. Vi var 18 stk. i 7 biler som kjørte på en 1
times tur i Horten før vi ankom Gamle Borre Stasjon til kaffe og kaker. Dette var veldig
populært og vi fikk gode tilbakemeldinger.
31/08: Phoenix ”Get-Together 2013”. 2 biler fra HOVK
SEPTEMBER
01/09: TAK arrangerte Slottsfjelløpet fra Gunnarsbøparken. 1 bil fra vår klubb deltok.
04/09: Styremøte
07/09: Tur til Tofte – 12 biler fra klubben kjørte samlet fra Kopstad. Samlet var det ca. 90
biler utstilt Tofte sentrum.
11/09: Medlemsmøte, fremmøte 24 personer.
21/09: Ekeberg høst 2013

OKTOBER
01/10: Styremøte
08/10: Medlemsmøte, 29 medlemmer.
14/10: HOVK i møte med LSVK, TAK, Re Motorklubb og Stokke Veteranvognklubb vedr. fellestreff i Gunnarsbøparken 7.
juni 2014.
22/10: Våre damers «Pizza aften». Totalt var vi 32 personer. Koselig møte med bevertning
av mat og drikkevarer.
NOVEMBER
05/11: Styremøte
12/11: Medlemsmøte, fremmøte 24 medlemmer.
30/11: HOVK julebord på Gamle Borre Stasjon. Vi var 27 personer som hygget oss denne
kvelden.
DESEMBER
Det var 3 stk. tirsdagsmøter i desember.

Vi anbefaler alle å gå inn på våre hjemmesider der de fleste arrangement som er nevnt i Årsberetning er dokumentert med bildemateriell og beskrivelser.
Horten, 14. januar 2014
Gunnar F. Halvorsen
Sekretær
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Ledig annonseplass

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

