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Når dette skrives i midten av juli har vi hatt en av de fineste sommere på veldig mange år.  Mange har 
nok fått anledning til å benytte hobbykjøretøyet.  Været kan man i hvert fall ikke skylde på nå.  
Redaktøren tok sjansen og benyttet hobbybilen på tur til både Danmark og Tyskland.  Det var ikke 
fritt for at man er litt skeptisk at utstyret holder, men tysk kvalitet viste seg fra sin beste side.  Den 
gule bilen fungerte svært bra selv om utetemperaturen viste over 30 grader.  Vind- og motorstøy er vel 
langt over dagens grenseverdier, men hva gjør vel det når alt fungerer smertefritt.  Vi la turen innom 
en del danske slott og jammen traff vi ikke et annet medlem i klubben.  Verden er ikke stor.
Som vanlig har det vært mange arrangementer og mange har vært aktive i sommer.  I dette nummeret 
har vi inkludert også noen arrangementer fra 2013 som vi ikke fikk plass til i Stasjonsposten det året.  
HOVK utstillingen var en stor suksess og det kan du lese mer om i dette nummeret.  Som nevnt tidlige-
re avsluttet vi Museumsløpet etter 25 år og etterspørselen har heller ikke vært så stor så beslutningen 
ser ut til å ha vært korrekt.  Vi kompenserer dog dette med en ”høstutstilling” 31. august.  Den blir 
tilsvarende som for ”vår-utstillingen”

STYRET OG REDAKSJONEN INFORMERER

NYE MEDLEMMER:
Vi ønsker følgende nye medlemmer 

velkommen til klubben:

Arne Otterlei, Larvik
Jan Egil Mora, Horten

Morten Hammervik, Horten
Heidi og Kenneth Rodal, Helgeroa

2.    HOVK.NO

I DETTE NUMMERET KAN DU 
LESE MER OM:

HOVK utstillingen 2014
Utstillingen i Hof

Vestfold Veterankjøretøy
Hobbykjøretøyets Dag
Arrangementer 2013

Det var vel flere som lurte på hvor mange som kom til å møte til dugnad midt i påskeuka. Men tvilen 
ble til skamme, det var ca 15 frammøtte. Disse gjorde en fin innsats, og fikk raket arealet mot veien. 
Målsetningen var og få fjerna all kvist og kvast og steiner som ville skape vanskeligheter for den nye 
klipperen.
Jobben fikk godkjent av Gunnar som kjørte over arealet etterpå og han kunne konstatere at det gikk 
uten problemer. Så nå er det klart for klippedugnad, førstemann til mølla ......
Det ble i tillegg til utearealet støvsuga inne og lagd en ny rampe til å kjøre klipperen ut å inn på.
En hyggelig prat og en kopp kaffe var det også tid til.
Etter dugnaden var ferdig ble det servert pølser til dugnadsgjengen

DUGNAD I APRIL
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Årets utstillingen på Gamle Borre stasjon ble en kjempesuksess.  Været viste seg fra sin beste side på Kr. 
Himmelfartsdagen.  I år var klubben godt forberedt på stor-innrykk og vi har ny rekord med 169 kjøretøy 
inne på stasjonsområdet.
Det ble etter hvert trangt om plassen og dette er nok maks av hva vi kan få plass til.  Likevel koste alle seg 
og det var også et stort antall publikum som kom for å beundre det store mangfoldet av veterankjøretøy.  
Spennet av kjøretøy var meget stort i år og det gleder oss at så mange fant veien denne torsdagen.

HOVK UTSTILLINGEN 2014 



Også i år var det premieutdeling og vinnerne ble:

1. plass  1936 Vanderer  Leif Augustin
2. plass  1968 VW Camper Kent Moan
3. plass  1930 Ford Roadster Torbjørn Pedersen
Barnas favoritt             1959 Jaguar XK150  Per Lie Andersen

Vi takker alle som bidro til en fantastisk dag på Gamle Borre Stasjon



Som sedvanlig så er det utstilling på parkeringsplassen i Hof i slutten av mai.  Selv om mangfoldet av biler 
kommer fra ”over dammen”, er det åpent for alle kjøretøy og rekken med andre nasjonaliteter ble også lang.   
Været var litt usikkert og noen små regndrypp gjorde nok at noen ikke dukket opp denne dagen.  Vi talte ca. 
120 kjøretøy.  
Vi kjørte sammen fra Kopstad og i år var vi 8 biler.  Turen gikk fra Kopstad via Bispeveien til Hof.  Her ble 
vi parkert etter biltype.  
Det var mye fint å se denne dagen.  Det ble dessverre ingen premier til noen fra vår klubb i år.

UTSTILLINGEN I HOF

VESTFOLD VETERANKJØRETØY UTSTILLING 2014

HOBBYKJØRETØYETS DAG, OBS! SANDEFJORD

På initiativ fra Re Motorklubb ble det høsten 2013 etablert en liten prosjektgruppe for et felles arrangement i 
Gunnarsbøparken.  Alle klubbene i Vestfold ble invitert til å være med og i tillegg til vår klubb ble Tønsberg 
Automobilklubb, Stokke Veteranvognklubb og Re Motorklubb med.  LSVK valgte å ikke være med denne 
gangen.   Vi hadde flere forberedende møter i TAK sine lokaler ”Blårøyk” om Vestfold Veterankjøretøy Ut-
stilling. Re Motorklubb har tidligere arrangert dette treffet og vi fulgte samme tradisjon.

Parkeringsplassen utenfor Obs! i Sandefjord er alltid arena for dette arrangementet.  I år som ellers er det 
hovedvekt på AMCAR, men åpent for alle kjøretøy uansett alder.  Mange fra klubben møter opp og det var 
felles kjøring. Mye spennende å se på og Torbjørn Pedersen vant 1 plass i Rod / Custom for sin 1930 Ford.  
Gratulerer.
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Tradisjonen tro – 10. juni var det igjen klar for den årlige grillkvelden hos LSKV.  I år var det 17 kjøretøy 
som stilte til fellesstart på stasjonen og etter kolonnekjøring med redaktøren først, kom vi trygt frem (nå skal 
det jo sies at redaktøren etter hvert har blitt godt kjent i disse traktene…)
Som sedvanlig, litt regn fikk vi også, men maten var utmerket (fra den lokale leverandøren i Larvik – Abra-
hamsen).  Praten gikk livlig og mye flotte kjøretøy var innom.  Spesielt interessant var to stk. Packard fra 
samlingen til Familien Wallentin.  Sola forsvinner raskt i Kvelde, og da blir det fort kaldt.  Derfor blir det 
ofte en tidlig kveld i Kvelde (ligger kanskje i navnet?).  Vi koste oss i hvert fall og takker for besøket og 
ønsker LSVK velkommen i august.

GRILLKVELD HOS LSVK – HEDRUM BYGDETUN
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ARRANGEMENTER

GRILLKVELD 2013

HOBBYKJØRETØYENES HØSTTREFF – OBS! SANDEFJORD 2013

SLOTTSFJELL-LØPET 2013

Et av arrangementene som ikke har blitt nevnt i de tidligere utgavene av Stasjonsposten er vår egen 
grillkveld sommeren 2013. Ingen avslutning for sommeren før vi har hatt vår sommeravslutning med grill-
ing.  Første tirsdagen i juli er alltid datoen for grillkvelden og medlemmer med følge fikk gastronomiske 
opplevelser fra våre grillmestere.   Her ble det servert både pølser og koteletter med tilbehør og enkelte fikk 
sågar litt rødt i glassene.  Ikke noe av dette satte noen demper på stemningen!  Praten gikk livlig og gutta be-
nyttet som vanlig anledningen til å studere tekniske detaljer på bilene..  Selv om været var fint, ble kvelden 
fort kald og baksiden av Gamle Borre Stasjon ble etter hvert litt for skyggefull til at vi kunne holde på ut i de 
små nattetimer.  Etter en felles opprydding takket vi for oss og ønsket hverandre en god sommer.  I august er 
vi tilbake med en spennende høst.  Takk til alle som hjalp til og gjorde at vi fikk en veldig hyggelig kveld. 

Som nevnt i innledningen- vi tar mer noen artikler som ikke fikk plass i 2013

Amcar Sandefjord arrangerte høsttreff på Obs! 25. august.  Dette er et treff som arrangeres både vår og høst, 
og klarer alltid å samle minst 150 biler på parkeringen utenfor varehuset.  Det er premieutdeling, men ingen 
av klubbens biler fikk premie denne gangen.
Det er fleste amerikanere så se på dette treffet, men andelen europeiske biler holder seg godt likevel.

TAK arrangerte 1. september Slottsfjell-løpet.  Dette er et løp som ender opp i Gunnarsbøparken i Tønsberg.  
Flere av klubben medlemmer deltok i år og dette er et løp som absolutt anbefales.  
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