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Styret og redaksjonen informerer 
 
Nå rett før jul er det ikke mye vær som minner om desember.  Dog vil vi tro de fleste har fått satt inn 
kjøretøyet for vinteren.  Det er jo en prosess som gjerne tar litt tid, men som også er en aktivitet som 
mange setter pris på.  I år har vi i følge meteorologene hatt det beste sommerværet på minst 50 år og 
de fleste av oss har nok fått benyttet kjøretøyet mer enn noen gang.  Nå er det tid for enten 
vinterlagring eller prosjekter – kanskje det mest spennende for de fleste.  Nå er det mulighet til å 
forbedre eller bygge opp nytt og det foregår mye spennende rundt i de ulike garasjene.  Vår hobby er 
fortsatt populær, og det er artig å se at vi stadig har unge, potensielle medlemmer på besøk.  Det er 
viktig å få inn interessen så tidlig som mulig.   
Som kjent ble Museumsløpet avsluttet etter 25 år og erstattet med en høstutstilling tilsvarende den vi 
arrangerer på våren.  Vi har i den anledning lyst til å få takke offisielt til de som alltid har stilt opp for å 
arrangere Museumsløpet og spesielt Bjørn Munkvold for å være primus motor for dette i mange år.  
Han har lagt ned en formidabel innsats og fortjener en stor takk fra klubben. 
Høstutstillingen var nytt av året og det var spennende å se hvor populær denne ville bli – les mer om 
det i dette nummeret. 
I dette nummeret tar vi et lite tilbakeblikk på noen av arrangementene som har vært i år.   
 
I kalenderen på hjemmesiden www.hovk.no finner du nå svært mange av arrangementene som vil 
foregå her på Østlandsområdet.  Har du tips om andre – gi beskjed til oss.   

 
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! 

 
 
Nye medlemmer: 
 
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår: 

• Ulf Hansen, Borre 
• Bjørn Cato Skilnand, Horten 
• Ole Anders Rønningen, Holmestrand 

 
 
 
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN OG OMEGN VETERANVOGNKLUBB 10. 
FEBRUAR 2015 KL. 19:00 
 
Det innkalles med dette til årsmøte kl. 19:00 på Gamle Borre Stasjon 
 
Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av dagsorden 
3. Valg av referent og møteleder 
4. Årsberetning 2014 
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 komiteer er 
kontaktet av valgkomiteen før møtet så det er ikke farlig å møte opp! 
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Arrangementer  
 
Veteranbiltreff på Stokke Bygdetun 2014 
Hvert år blir det arrangert veteranbiltreff på bygdetunet i Stokke.  I år stilte flere biler fra HOVK og det 
var som vanlig et idyllisk sted å parkere bilene blant flotte bygninger og natur.  Bygdetunet serverer 
rømmegrøt og andre godsaker samt viser frem tunets alle fasiliteter.  Det er også god, gammeldags 
jazzmusikk å lytte til når man vandrer blant bilene.  Også her dukket det opp biler som vi ikke har sett 
tidligere (Vestfold er jo et lite fylke).  Vi håper bildene får frem hvor hyggelig det alltid er på bygdetunet. 
 

       
 

 
Phoenix ”Get-Together” 2014 
Det har blitt en tradisjon at Phoenix på Sem inviterer til ”åpen dag” i sine lokaler.  Her kan man ta med 
sin bil og treffe mange bilinteresserte mennesker samt beskue både lokaler og biler samt ”hoggeriet”.  
Vi er heldig som har en slik nisje-leverandør ”i vår egen bakgård”.  Mange som driver med 
amerikanske biler benytter nok både tjenestene og verkstedet til Phoenix.  Det var mye spennende å 
se og bildene får tale for seg selv. 
 

       
 

 
Veteranbildag på Tofte 2014 
Flere biler deltok i år igjen på Veteranbildagen på Tofte.  Opplegget var rimelig identisk som 2013.  
Hovedgata gjennom Tofte stengte for trafikk fra kl. 12.00 til kl. 14.00, og bilene ble stilt ut til beskuelse. 
Det var mange mennesker i sentrum , og det var et yrende folkeliv. Etter kl. 14.00 kjørte man i kortesje 
til fornemme Tronstad Gaard, hvor alle deltagerne med biler fikk 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. 
5 biler reiste sammen til Tofte fra vår klubb.  
 
Det ble dessverre ingen bilder fra årets treff, men bildene fra i fjor kan sees på vår hjemmeside. 
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Vestford 2014 
For 2. år på rad ble VestFord arrangert på Gamle Borre Stasjon.  Dette er et arrangement hvor vi leier 
ut arealene og står for driften av kiosken.  I år var det 78 biler inne på området og har blitt et populært 
arrangement. 
 

       
 

Hobbykjøretøyets Dag, Obs! Sandefjord 
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 fra klubben.  Mye spennende å se på og klubbmedlem Torbjørn Pedersen vant 1. 
plass i Rod/Custom for sin 1930 Ford Roadster.  Vi gratulerer. 
 

       
 

Grillkveld for medlemmene 
Normalt har vi hatt grillkveld første tirsdag etter Museumsløpet, men siden det har blitt lagt ned valgte 
vi å flytte dette til  tirsdag 5. august.  Det passet bedre for medlemmene som ofte har startet ferien i 
begynnelsen av juli.  Som vanlig bidro den faste grillgjengen med å lage nydelig grillmat og ca. 60 
personer koste seg i august-sola.  20 medlemsbiler var det å skue også og da det dukket opp en 1929 
Fiat 520 ble det “fe-sjå”.  Artig å se en slik bil og vi håper å få se mer til denne fremover. 
Alle koste seg utover kvelden og vi takker igjen de som bidro med mat og godt humør. 
 

      
 

Grillkveld med LSVK 
Tirsdag 19. august fikk vi igjen besøke av LSVK til vår årlige grillkveld med vennskapsklubben fra 
nabobyene.  40 kjøretøy og til sammen 65 mennesker koste seg i sommerværet utenfor klubblokalet 
hvor våre medlemmer hadde stelt i stand nydelig grillmat.  Etterpå var det som vanlig beskuelse av 
kjøretøyene og livlig prat.  Takk til alle som stilte opp denne dagen.  
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Eldrekjøringen  
I år tok vi opp tradisjonen med eldrekjøring med beboere tilknyttet Åsgårdstrand Eldresenter.  Det var 
16 personer som ønsket å være med på en rundtur i kommunen.  HOVK stilte med 5 biler og løypa var 
laget av Svenn ”Påsan”. Den tok deltakerne med på en runde i Horten og omegn.  Takk igjen til 
”Påsan” for opplegget.   Som sedvanlig ble det servert kaffe og kaker i klubblokalet og alle ble deretter 
kjørt trygt hjem.  Et populært innslag i nærmiljøet. 
 

        
 

 
Obs! Høst 2014 
Ingen treff i nærområdet trekker så mange kjøretøy som arrangementene på parkeringsplassen til 
Obs!  I år sa ryktene om nærmere 200 biler.  De fleste er nok blitt produsert ”over dammen”, men 
europeiske biler stiller også.  Gledelig var det at igjen tok klubben premie – denne gangen ble det også  
1. Premie i Rod/Custom klassen, men da til vår formann Vidar Engebretsen og hans 1932 Ford 5-
window Coupe.  Vi gratulerer. 
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HOVK utstillingen høst 2014 
Høstutstillingen er altså noe nytt vi har startet som en erstatning for Museumsløpet.   Vi var litt spente 
på oppslutningen slik tidlig på høsten og spesielt når det regnet på morgenen.  Men relativt raskt 
klarnet det opp og sola begynte å skinne og det ble en strålende dag.  97 veterankjøretøy kom innom i 
løpet av dagen og det var over forventning.  Vi får mange positive tilbakemeldinger på disse treffene 
og det vil nå bli en fast tradisjon fremover og også ha en høstutstilling.  Datoen for 2015 vil bli 30. 
august. 
  
Vi ønsker å takke de som stod på denne dagen for å gjennomføre et viktig arrangement for klubben. 
Som vanlig var det stor spredning i typer kjøretøy – alt fra gamle 20-tallere helt frem til 30 års grensen.  
Det er nettopp dette som gjør våre utstillinger så populære.  Det var en jevn strøm av besøkende og 
alltid populært at det er gratis inngang for publikum. Også i år var det avstemming og resultatet av 
utstillernes stemmer ble følgende: 
 
Vinnerne: 
1. Plass:  1928 Ford A lastebil, Ulf Hansen, Borre 
2. Plass:  1961 Lloyd Arabella, Einar Kaldbast, Horten 
3. Plass:  1962 Renault Dauphine Gordini, Rune Bekkelund, Stokke 
 
Barnas favoritt: 1970 Ford Capri, Per Freddy Lilleby, Stokke 
 
 

 
 
 

   
 
Igjen vil vi få takke medlemmene som stod på denne dagen.  Uten denne innsatsen klarer vi ikke å 
gjennomføre disse arrangementene.  Nå gleder vi oss til 2015 hvor vårutstillingen blir 31. mai og 
høstustillingen 30. august.  
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Vi gratulerer vinnerne og flere bilder finner du som vanlig på www.hovk.no  
 

 
Rydding i garasjen  
Tirsdag 16. september var det innkalt til rydding i garasjen.  Mange medlemmer stilte opp og vi fikk 
både kastet og solgt ting som var med på å ta opp unødvendig plass i garasjen.  I tillegg til å være 
lagerplass er det også et tilbud til våre medlemmer for prosjekter og vi har leid ut begge plassene for 
vintersesongen 2014/2015.  Takk til alle som hjalp til. 
 
 

Norsk Tipping – grasrotandelen: 
Så langt har grasrotandelen generert kr. 5.713,- til vår klubbkasse.  Vi takker alle som tipper og som 
dermed bidrar til klubben.  Tusen takk! 
 

 
LMK Forsikring 
Spar penger med LMK Forsikring!  - vi ønsker å gjøre litt reklame for gunstig forsikring og gjengir 
følgende fra hjemmesiden til LMK: 

LMK Forsikring er en helt spesiell og gunstig avtale for deg som LMK medlem. Ordningen er 
beregnet for entusiaster som har som formål å bevare kjøretøy for ettertiden, og er skreddersydd 
for ALLE typer kjøretøy som er 30 år eller eldre. 
Du kan også få spesielle løsninger for ombygde/modifiserte kjøretøy, samt “blivende klassiker”. 
Selvfølgelig får du også et godt tilbud på ALLE dine øvrige private forsikringer om du ønsker det! 
WaterCircles Norge AS leverer forsikringsordningen til LMK. WaterCircles leverer miljøsmarte 
forsikringsløsninger og ønsker å påvirke slik at erstatninger etter skade blir rettet mot mest mulig 
miljøvennlig forbruk. 
Klubben din kan få en godtgjørelse for hver nytegnede LMK Hel-, Ombygd- eller Blivende 
Klassikerforsikring. Landsmøtet avgjør årlig om dette skal gjøres, og hvor mye som deles ut. LMK 
sentralt får en godtgjørelse der en stor del brukes til det meget viktige arbeidet med å påvirke 
myndighetene til å tilrettelegge forholdene for alle våre motorhistoriske kjøretøy. 
Se hva du kan spare i dag og ta kontakt for et tilbud på dine forsikringer.  
Telefon: 67 20 60 30 
E-post: lmk@watercircles.no  
SMS: “tilbud lmk” til 2440 
 
 
 
 



 Til 
 
 
 
 
 

 Returadresse: 
Horten og Omegn Veteranvognklubb 
Kirkebakken 1C, 3184 Borre 
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Vi støtter Horten og Omegn Veteranvognklubb: 
 

 

 
TK-Trading AS, Knatten, 3180 NYKIRKE 

Tlf. 33 07 82 66,    Fax. 33 07 80 84 
Kvalitetsfyrverkeri til alle anledninger hele året. 

 

 
 

 

Reklame i STASJONSPOSTEN 
Siste side i STASJONSPOSTEN er delt inn ti annonsefelter. Disse selges til firmaer for kroner 1.000,- per stykk per år for å 

finansiere utsendelsen av STASJONSPOSTEN. Vi er på jakt etter flere annonsører og ber medlemmene om å hjelpe oss med å 
finne disse. Kontakt redaksjonen på 905 32032 eller e-post: post@hovk.no   


