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Styret og redaksjonen informerer
Den første vinterdagen er godt passert og de fleste har vel fått kjøretøyet i hus. Det fine været i høst
har gjort at mange har drøyet med å sette inn god-bilen eller sykkelen, men når det begynner å bli
mørkt og glatt ute er det ubønnhørlig slutt. Ennå en flott sesong er over og nå er mange i gang med
spennende prosjekter i garasjene. Vi er så heldig (igjen) og få følge oppbyggingen av en MGA til
Gunnar Rostad i garasjen i klubben. Dette er den 2. bilen han bygger fra bunnen av i klubblokalet.
Det blir liksom en fast tradisjon å gå inn i garasjen på tirsdager for å følge fremdriften.
Medlemsmassen er rimelig konstant, noen faller fra og nye medlemmer som kommer til. Det synes vi
er hyggelig og betyr at klubben er populær i Horten (men også utenfor vår krets).
I dette nummeret tar vi et tilbakeblikk på en del ting som har skjedd i sesongen.
Vi minner om julebordet som er 28. november.
I kalenderen på hjemmesiden www.hovk.no finner du alltid oversikt over arrangementer som kan være
interessante å delta på. Har du tips om andre – gi beskjed til oss.

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




Jørn Otto Nilsen, Horten
Kjell Fredriksen, Holmestrand
Monica Brekke, Horten

Frivilligdagen
10. juni ble frivilligdagen markert i Horten. Denne dagen er til for at lag og foreninger skal kunne vise
seg frem og ha mulighet til å rekruttere flere medlemmer. Vi fikk en strategisk plassering på årets
reklameplakat. Fra klubben stillte 8 biler samt en rekke medlemmer på Horten Torv. Mange benyttet
anledningen til å ta en titt på bilene og slå av en prat. Man skal ikke se bort i fra at vi fikk noen
medlemmer også av dette. Et fint arrangement av Horten Frivillig Sentral.

Stokke Bygdetun
Like sikkert som at nasjonaldagen alltid er på den 17. så arrangeres det veterankjøretøydag på Stokke
Bygdetun om sommeren. På en idyllisk plass blant bøketrærne ligger bygdetunet og det passer
utmerket til slike samlinger. I år som før ble det trangt om plassen for de som kom litt sent. Men alle
kom inn. I tillegg til gamle kjøretøy er det også underholdning og servering av blant annet rømmegrøt.
Museet er også oppe for de som ønsker å se litt bygdehistorie.
Mangfoldet blant kjøretøyene er store og en artig samling av gamle traktorer var populært hos de
mange besøkende. Vi kjørte en gjeng fra Shell på Ra og noen etterslengere ble det også. Klubben
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var godt representert. Vi takker gjengen som bidrar med et flott arrangement og vi kommer tilbake
neste år.

Engelsk biltreff
Enkelte kunne nok ha overnattet i telt på bygdetunet da det ikke mange dagene etterpå ble arrangert
engelsk biltreff samme sted. Men vi mistenker de fleste nok tok en kort tur hjemom før man igjen
parkerte bilene pent rundt på tunet. Plassen ble fyllt opp av mange flotte biler og enkelte klenodier var
også å skue. Engelsk bil har jo en stor appell blant mange – også i vår klubb og flere av medlemmene
var å se denne dagen. Av bildene å dømme kan man nok skimte hvilken farge som er mer populær
enn andre når vi snakker engelsk bil. Et flott arrangement vi håper det blir rom for neste år også.

Tirsdagstur
I sommer klarte vi jammen å få til en kjøretur på en tirsdag også. Det har vært et ønske blant flere av
medlemmene at vi burde kjøre litt bil siden vi nå har denne hobbyen. Tirsdag 16. juni gikk derfor turen
til Løvøya hvor tilsammen 15 biler kjørte i kortesje fra klubbhuset. Det er alltid populært når
bilkortesjer kommer kjørende og det var mange smilende, og vinkende mennesker langs ruta. Været
var flott og bord og campingstoler ble satt frem. Praten gikk som vanlig livlig rundt bordene og alle
koste seg i det fine sommerværet. Neste sommer satser vi på flere slike turer. Takk til initiativtakerne.
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HOVK grillkveld
Grillkvelden for medlemmene (med følge) avslutter normalt første del av sommeren og 3. juli var vi
igjen samlet rundt grillen for å nyte kulinarisk mat av våre faste grillmestere. Dette var dog siste
innspurt for vår gamle oljefatgrill som ga sitt siste pust. Den har vært en trofast sliter igjennom mange
år. Vi har dog så mange flinke mennesker i klubben og det tok ikke mange ukene etterpå før Jonny og
Sven hadde laget en ny, og mer moderne variant som vil gi oss herlige smaksopplevelser fremover.
Tusen takk for dette.
Damene stilte som vanlig og praten gikk livlig rundt bordene. Det er dog ikke mye kjøretøyprat å høre
fra den kanten – og det er vel forståelig. Det er nok mange som i perioder ser lite til gemalen når
kjøretøyene skal pusses og justeres. Så takk til alle damer som lar oss få ha denne flotte hobbyen.

Tusen takk til alle som bidro denne dagen.

Sommerbåten
Et av NRKs mest populære programmer ”Sommerbåten” ble vist fra Horten havn 3. august.
Sommerbåten reiser fra havn til havn om sommeren og i år var turen kommet til Horten. Klubben stilte
mannsterke opp og de som hadde anledning var også med å vinke frem båten på vei mellom
Åsgårdstrand og Horten. Mange var nok spente når de så programmet senere på kvelden, men
dessverre ble nok de fleste skuffet over at vi ikke ble vist på TV. Slik er det med direktesendt TV og
det er mange ting som skal vises i løpet av en kort periode. Morro var det likevel og havnen var fyllt av
mennesker hele tiden. Vi fikk en fin plassering og mange mennesker tok seg tid til å se hvilke flotte
kjøretøy klubben har. I tillegg kom det biler fra messingklubben til Re og gamle mopeder stod på
rekke og rad. Når direktesendingen startet var det et yrende folkeliv på kaia. Sommerbåten dro dagen
etterpå videre og enkelte benyttet nok anledning til å vinke farvel også. HOVK vil takke alle som i
timesvis var tilstede denne dagen.
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HOVK utstillingen høst 2015
30. august arrangerte vi vårt 2. høsttreff i klubbens historie. Vi er jo alltid spente på været når høsten
nærmer seg, men heldigvis var væregudene på vår side denne gangen også. Noen skyer var det jo
på himmelen, men regnet holdt seg unna. Utstillingene har blitt en av våre viktigste inntektskilder for å
kunne finansiere klubbaktivitetene samt leie av Borre Stasjon. Vi er avhengig av godt vær og besøk.
Når sommeren er på hell er det nok mange som er litt ”forsynt” når det gjelder kjøretøy utstillinger, men
vi klarte 103 kjøretøy denne dagen også. Det er vi veldig godt fornøy med. Som alltid var det bare
blide mennesker å se og vi får alltid gode tilbakemeldinger på arrangmentet og ikke minst plassen
rundt stasjonen. Publikum møter alltid mannsterke opp og det var til tider veldig mye mennesker på
området. Mange hadde tatt med bord og stoler og besøket i kiosken var bra. Klubben forsøker stadig
å fornye seg og vi hadde valgt å gjøre litt om på premieringssystemet denne gangen også. Vi startet
allerede på vårutstillingen med at alle kunne være med å stemme, men vi valgte nå å bytte ut ”Barnas
favoritt” med premien ”Car of the Show”. Her er det en jury som velger ut det kjøretøyet de mener
fortjener denne prisen. Høstens avstemming ga følgende resultater:
1. plass
2. plass
3. plass
Car of the Show

1967
1957
1937
1957

Ford Mustang Fastback, Morten Aase, Kongsberg
Chevrolet Bel Air, Per Harald Kjendlie, Røyken
Chevrolet Master Coupe, Torbjørn Pedersen, Borre
Chevrolet Bel Air, Per Harald Kjendlie, Røyken

Det var spesielt hyggelig at vi fikk vinnere som kommer utenfor fylket. Ofte ser vi de samme
kjøretøyene når vi er på arrangementer i Vestfold. Bilen til Per Harald Kjendlie var i showklasse og det
har nok blitt lagt ned mange arbeidstimer for å få bilen i en slik tilstand. Torbjørn er en gjenganger og
bilene hans viser et høyt nivå. Vi gratulerer vinnerne.
Loddsalget gikk også bra og mange vant fine premier. Vi takker alle sponsorer og medlemmer som
bidrar med premier.
Igjen, tusen takk til alle som stiller opp denne dagen. Det er også mange som bidrar både før og etter
og en spesiell takk til Knut Erik for lånet av kioskvognen.
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Vi satser på at utstillingene i 2016 blir like godt besøkt og at vi kan være med på å skape en fin ramme
rundt vår hobby.

Grillkveld med LSVK
Tradisjonen tro – når august skrives kommer LSVK på gjenbesøk hos oss for en hyggelig grillkveld. Vi
er ikke helt sikre på hvor lenge vi har hatt denne tradisjonen, men den er populær og mange
medlemmer fra Larvik- og Sandefjord hygget seg rundt grillen. Vi var 72 personer og 63 biler tilstede
denne kvelden og våre faste kokker (som ikke trenger noen oppstramming fra Hellstrøm) serverte
nydelig grillmat med tilbehør. Den nye grillen fungerte utmerket også.
Når dette skrives er det bare litt over 6 måneder til vi igjen skal en tur til Kvelde bygdetun. Tiden går
fort! Tusen takk for besøket og til alle som stod på denne kvelden også.
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Phoenix Get-Together
Den årlige ”åpne” dagen hos Phoenix trekker mange Amcar frelste til butikken på Sem. Vi er som sagt
heldige som har et slikt tilbud i nærmiljøet. Mange av medlemmene er jo ”ihugga” Amcar frelste og
benyttet anledning til å besøke stedet. Man skal ikke se bort fra at det ble noen salg også. Et flott
arrangement mange setter stor pris på.

Norsk Tipping – grasrotandelen:
Så langt har grasrotandelen generert kr. 5.322,- til vår klubbkasse. Vi takker alle som tipper og som
dermed bidrar til klubben. Tipper du eller spiller du Lotto i Norsk Tipping, la grasrotandelen gå til
klubben din :) https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ (HOVK har org. nr. 990700508)
Tusen takk!

Verdivurdering:
Mange lurer sikkert på hva kjøretøyet sitt kan være verdt. Nå er det vel et gammelt uttrykk som sier at
det ikke er mer verdt enn det noen er villig til å gi. Her kommer uansett tips om en WEB side hvor man
kan få en indikasjon på verdien på biler. Vi gjør oppmerksom på at dette er en amerikansk side.
http://www.hagerty.com/valuationtools/HVT/VehicleSearch
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Til

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

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
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