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Styret og redaksjonen informerer 
 
Vi skriver slutten av august på kalenderen og denne måneden har heldigvis vist seg fra en bedre side 
enn resten av sommeren.  Du verden som vi har frosset denne sommeren.  Det har nok satt litt 
demper på noen arrangementer, men generelt har det vært mye aktivitet for oss med veterankjøretøy.  
Høstutstillingen står for døren og vi er spent på hvordan været vil bli – det er jo alfa og omega for et 
vellykket treff.  Nytt denne gang er en ”Car of the show” premie som en fagjury vil dele ut.  Vi får håpe 
det blir et hyggelig innslag i tillegg til publikumsprisene. 
Sommeren har som vanlig bestått av mange av de tradisjonelle arrangementene i Vestfold.  Flere av 
disse kan du lese mer om i denne utgaven.  
Snart kommer høststormene og flere kribler vel i fingrene til koselige ”mekke-stunder” i garasjene.  
Som andre år håper vi å få komme på besøk til flere av dere.  Gunnar Rostad har satt i gang med et 
nytt MGA prosjekt i garasjen på Stasjonen og vi gleder oss til å få følge dette fremover. 
 
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.   

 
 
Nye medlemmer: 
Medlemsmassen er rimelig stabil – vi ligger nå på ca. 130 medlemmer. Det gledelig at stadig nye 
medlemmer kommer til og flere er med på å dra ned snittalderen.  Det lover godt for fremtiden til 
klubben. 
 
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår: 

 Øivind Schou, Skoppum 

 Hans Christian Grande, Horten 

 Geir Pauli, Horten 

 Fredrik Askjer, Undrumsdal 

 Thomas Rousalis, Nykirke 
 
Ny sponsor 
Vi ønsker også Dry Ice Cleaning Service AS og Glenn´s Bildeler a.s velkommen som sponsorer for 
klubben.   
 

Ekeberg markedet - vår 
I år var vårmarkedet flyttet en uke senere i mai.  Det gjorde nok ingenting med tanke på hvor kaldt det 
til tider har vært på Ekeberg tidlig i mai.  For mange er jo dette liksom starten på sesongen og det er 
fortsatt mulig å finne godbiter hos de mange selgerne på området.  Men vi ser at ”skrammel-
avdelingen” stadig trekker høyere og høyere oppover området.  Det var også mange biler på området 
og et par så faktisk ut til å være ”et godt kjøp”.  Merkeklubbene er alltid godt representert og der var 
det flere sjeldne perler å beskue.  NVK gjør en flott innsats for vår hobby og vi anbefaler alle å ta en tur 
hvis anledningen byr seg.  Ny mulighet er 19. september hvor høstmarkedet arrangeres. 
 

 

                
 

http://www.hovk.no/
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Mai tur med Re Motorklubb 
Det har blitt en årlig tradisjon å dra på tur med Re Motorklubb 1. mai.  I år gikk turen til parkeringen ved 
Meny på Jarlsberg og mange valgte å ta ut bilen denne dagen.  Klubben var representert med noen 
medlemsbiler.  Vi takker Re Motorklubb for et fint arrangement som alltid er populært. 
 

 
 

 
Vårmønstringen på Øvrevoll – Norsk Sportsvognsklubb 
De av oss som kjører sportsbil (sportsvognklubben er ikke for de som triller barnevogn....) setter stor 
pris på at Norsk Sportsvognklubb arrangerer vårmønstring på Øvrevoll tidlig i mai, og 40-årsjubileet ble 
en braksukess! Aldri før har så mange sportsvogner vært samlet på et sted i Norge. Det var mer enn 
1000 utstilte biler! Den tidligere rekorden på drøyt 800 biler ble knust skikkelig. Det var også ny rekord 
når det gjaldt besøk fra publikum.  Undertegnede kjørte i kortesje med Porsche Club Norge og det ble 
ny rekord med over 240 Porsche´r.  Det er kanskje verdt å nevne at når Porsche klubben samles så er 
det alltid oppmøte seneste klokken 9.11 og vi starter motorene 9.24.  Avreise er jo så klart aldri senere 
enn 9.28.... til nød 9.30...... (da må man ha turbo) 
Det var et eldorado av alle typer sportsvogner og folk koste seg. Vi kan som vanlig sterkt anbefale 
dette som en skikkelig vitamininnsprøytning for sesongen.  
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Hof utstillingen og TAK i Rosanes 
I år ble det en liten dobbelbooking av arrangementer da Hof og Rosanes falt på samme dag – søndag 
24. mai.  Derfor ble det til at de av klubbens medlemmer som deltok fordelte seg jevnt på de to ulike 
arrangementene.  ACDC er arrangør av treffet ved Hof Skole og det var mange biler på 
parkeringsplassen.  Som vanlig var det premieutdeling, men ingen av klubbens medlemmer tok premie 
i år. 
 

     
 
 
Tønsberg Automobilklubb (TAK) arrangerte også i år samling i Rosanesparken på Nøtterøy.  Været 
var litt skiftende, men det la ingen demper slik at familiedagen ble en flott dag for alle med interesse for 
veterankjøretøy.   
 
 

     
 
Vi takker begge klubbene for hyggelige arrangementer. 

 
Hobbykjøretøyets Dag, Obs! 
Et av flere årlige arrangement i Vestfold er treffet på parkeringsplassen til Obs! Sandefjord.  AMCAR 
Sandefjord er arrangør og treffet trekker ofte svært mange biler.  Hovedtyngden er amerikansk, men 
åpent for alle kjøretøy.  Mange medlemmer liker dette arrangementet og det var som vanlig felles 
kjøring med flere medlemsbiler. 
Klubbmedlemmer har i flere år fått premier og det samme gjaldt i år også da Torbjørn Pedersen igjen 
tok 1. Plass i Rod & Custom klassen – i år med sine 1937 Chevrolet Master Coupe.  Dette er en 
fantastisk bil som det er lagt ned mange timer i. Igjen viser det omfanget av biler i vår klubb!   
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HOVK utstillingen vår 2015 
31. mai var det igjen klart for vår utstilling.  Vi valgte ikke å ha utstillingen på Kristi Himmelfartsdag i år 
da denne falt på torsdag 14. mai.  Værmessig mente vi dette var litt usikkert.  Sikkert var det i hvert fall 
at denne søndagen lovte hva yr.no lovte.  Vi var litt usikre på plenforholdene da det regnet godt på 
lørdag, men heldigvis gikk det fint.  Over 155 biler + en gruppe moped entusiaster kom innom denne 
dagen.  Og det var til tider nesten helt fullt på området, men vi kunne nok ha fått plass til minst 20 
kjøretøy til.  Vi får mange hyggelig tilbakemeldinger på dette treffet og området vårt gjør absolutt til at 
mange liker å tilbringe noen timer her.  Mange hadde tatt med bord og stoler og besøket i kiosken var 
meget godt.  Nytt av året var at alle kunne være med å stemme på det kjøretøyet man mente fortjente 
premie.  Det ga følgende resultater: 
 
1. plass  1937  Chevrolet Master Coupe, Torbjørn Pedersen, Horten 
2. plass  1939  Ford Conversial 922C, Trond Toverød, Stokke 
3. plass  1967  Ford Mustang GTA, Ole-Erik Hansen, Barkåker 
Barnas favoritt 1967  Ford Mustang Fastback, Johnny Terkelsen, Horten 
 
Det var spesielt hyggelig at en helt urestaurert bil fikk premie.  Det gjør at sjarm og nostalgi ofte er like 
spennende.  Det er også åpent for alle kjøretøy – uansett type – så lenge det er innenfor 30 års 
regelen.  Det gjør at mangfoldet er stort og det setter publikum stor pris på.   Loddsalget gikk også bra 
og mange vant fine premier.  Det var spesielt artig å se Fiat’en til Einar Dag som vi har hatt gleden av 
å ha i garasjen i mange år.  Den har blitt riktig fin og flott farge! 
 
Vi må takke alle som bidrar denne dagen – det er mange ting som skal gjøres og i år synes vi at vi 
klarte det utmerket.  Tusen takk! 

 

       
 
Vi minner om høstutstillingen 30. august.  Vi gleder oss til å arrangere et nytt og spennende treff på 
Gamle Borre Stasjon.  Igjen er vi avhengige av bistand fra medlemmene og håper at så mange som 
mulig har kan stille denne dagen.  Det er sosialt og gøy.  Så får vi bare håpe værgudene står på vår 
side også denne gangen.  Velkommen. 
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Nasjonal Motordag - Vestfoldtreffet 
6. juni er Nasjonal Motordag i Norge og i år var det Tønsberg Automobilklubb, Re Motorklubb og 
Stokke Veteranbilklubb som markerte dette i Gunnarsbøparken i Tønsberg.  Det ble kjørt kortesje 
gjennom byen til den idylliske Gunnarsbøparken.  Her var det som vanlig mye aktivitet. En flott 
markering av dagen og vi takker klubbene for et flott arrangement. 
 

 

       
 

 

Grillkveld hos LSVK 
Det smaker alltid nydelig med grillmat fra selveste Abrahamsen i Larvik når LSVK inviterte til grillkveld 
på Hedrum Bygdetun i Kvelde tirsdag 9. juni.  Et idyllisk sted som blir tatt godt vare på av lokale 
ildsjeler.  Mange biler hadde parkert rundt på tunet og vi var mange medlemsbiler.  Ikke alle rakk 
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felleskjøringen via gamle E18, men alle rakk frem før grillene var tomme.  Været var ”greit” som man 
sier – det vil si oppholdsvær, men kaldt for sesongen.  Mange hadde nok en liten ”lunk” på 
varmeapparatet når man takket for seg og satte kursen hjemover. 
Her kunne vi beskue biler fra 20-tallet frem til 80-tallet.  Som vanlig en god spredning, men 
gjennomført veldig bra standand på kjøretøyene.   
Vi takker for at vi fikk komme og LSVK kom til oss i august.  Det blir mer omtalt i neste utgave av 
Stasjonsposten. 

 

     
 
 
Norsk Tipping – grasrotandelen: 
Så langt har grasrotandelen generert kr. 4.072,- til vår klubbkasse.  Vi takker alle som tipper og som 
dermed bidrar til klubben.  Tusen takk! 
 
 
 

10 klubber fikk penger fra LMK Aktiv! 
Vi søkte midler fra LMK og følgende informasjon er å finne på LMK´s hjemmesider: 
 
Veteran VW Klubben, Horten og Omegn Veteranvogn Klubb, Norsk Fiat Register, Norsk Jaguar Klubb, 
Nostalgi & motormuseum, Romerike Gammelbil Klubb, Rootes Car Club Norway, Street and Cruisin 
Club´ Halden, Tromsø Kjøretøyhistorisk forening Autovis og Stjørdal Veteran Motorsykkel Club 
(NVMC) var de 10 heldige som fikk penger fra fondet LMK Aktiv!. 
 
 
 

Høst/vinter 2014 Tildelt 

Veteran VW Klubben 6 500 

Horten og Omegn Veteranvogn Klubb 5 000 

Norsk Fiat Register 5 000 

Norsk Jaguar Klubb 5 000 

Nostalgi & motormuseum 5 000 

Romerike Gammelbil Klubb 5 000 

Rootes Car Club Norway 5 000 

Street and Cruisin Club´ Halden 5 000 

Tromsø Kjøretøyhistorisk forening 

Autovis  5 000 

Stjørdal Veteran Motorsykkel 

Club  (NVMC) 3 500 

 



 Til 
 
 
 
 
 

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

                     

                           
 

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   

mailto:post@hovk.no
http://www.sveafireworks.no/
http://www.groteig.no

