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Veterankjøretøy 
utstilling 2016

Horten, søndag 29. mai kl. 12:00-16:00

Horten og Omegn Veteranvognklubb holder sin 
tradisjonelle utstilling på Gamle Borre Stasjon. Har 
du et hobbykjøretøy eldre enn 30 år som du vil vise 

fram er du hjertelig velkommen

Utstillingsbiler kr. 50,- Publikum gratis
Premieutdeling

Info: 95 70 66 77
post@hovk.no
www.hovk.no

 
Innspill til ”STASJONSPOSTEN”: 

Har du innspill til vårt medlemsblad, kontakt redaksjonen: 
Morten Næs og Knut Bugaarden.  E-post: post@hovk.no       
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Styret og redaksjonen informerer 
 
Så er sesongen i gang igjen.  Vi står nå foran en rekke arrangementer og den første vil bli HOVKs 
vårutstilling 29. mai på Gamle Borre Stasjon.  I god tradisjon satser vi på flott vær og mange 
besøkende. Deretter går det slag i slag fremover – se kalenderen for mer informasjon. 
Årsmøtet ble avholdt 9. februar.  Årsberetningen og det nye styret kan du lese om i dette nummeret. 
 
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: 
 

• Niclas Ass Hansen, Horten 
• Bård Børresen, Horten 
• Tommy Briskemyr, Horten 

 
 
Referat fra årsmøtet 
Årsmøtet ble avholdt tirsdag 9. februar 2016 kl. 19:00 på Gamle Borre Stasjon. 
Antall fremmøte medlemmer: 28 
Møtet ble åpnet ved at formann Vidar Engebretsen ønsket velkommen. 
 
1. Innkallingen ble godkjent. 
2. Dagsorden ble godkjent. 
3. Som referent ble valgt Thor Thygesen,  
3. Som møteleder ble valgt Vidar Engebretsen. 
4. Årsberetningen ble lest opp av Thor Thygesen, det var ingen kommentarer. 
5. Regnskapet ble opplest av Bente Spangelid. Det var noen spørsmål som Bente Spangelid besvarte.  
    Revisjonsberetning ble opplest. Ingen kommentarer. 
6. Ansvarsfrihet for avgående styre ble vedtatt. 
7. Valg. Valgkomiteens forslag ble vedtatt. 
8. Kontingent for 2016 ble enstemmig vedtatt forhøyet til kr. 400.-  Økes med 50 kr grunnet      
husleieøkning. 
 
Årsmøtet ble avsluttet med enkel bevertning. 
 
 
ÅRSBERETNING 2015	
		
Antall medlemmer pr. 31.12.2014:  129	
Antall medlemmer pr. 31.12.2015:  134  noen nye har kommet til og noen har falt fra gjennom året.  
	
Det har under året blitt avholdt 6 medlemsmøter, 10 styremøter, og 30 tirsdagsmøter i vårt lokale på Gamle 
Borre Stasjon.	
		
Medlemsbladet «Stasjonsposten» har blitt utgitt 3 ganger - siste nr. 66.	
Bladet har blitt sendt pr. e-post til medlemmers adresse i farger, i papirutgave til medlemmer uten e-post 
adresse og ligger på web siden. 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.	
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Siden har vært besøkt totalt  25.130 ganger siden hjemmesiden ble opprettet.	
Siden anbefales til alle medlemmer og bilentusiaster, og den inneholder et komplett bildemateriale fra alle våre 
aktiviteter, besøkende og medlemmers kjøretøy. Vi arbeider med  
en forbedret Facebook utgave, som vi ber medlemmene følge med på.	
		
Hus komitéen har bestått av Gunnar Feltmann Halvorsen.	
Vi har utleie til Vikinglaget, og de to verkstedsplassene disponeres av medlemmer.	
Aktiviteten her er åpen, og medlemmer kan komme når som helst å besøke lokalet, samtidig som det er åpent 
for publikum under våre aktiviteter. Pr. dags dato er det en MGA som skal bygges opp fra "skrot" og en Lloyd 
som det skal gjøres noe vedlikehold på.	
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 arrangementer som vi ønsker alle medlemmer skal delta på.	
		
		
JANUAR	
06.01: Styremøte 	
13.01: Medlemsmøte. Fremmøte av 25 medlemmer.	
		
FEBRUAR	
03.02: Styremøte 	
10.02: Årsmøte med valg og diverse. Fremmøte av 26 medlemmer. 
	
MARS	
03.03: Styremøte	
10.03: Medlemsmøte. Fremmøte av 28 medlemmer.	
		
APRIL	
07.04: Styremøte	
14.04: Dugnad. 15 personer gjorde en god jobb. 
21.04: Vi besøkte Vestfold Antirust på Barkåker med 19 biler. 
 
MAI	
01.05: 1. mai Jaguartreff på Holmen Fjordhotell. 5 biler fra HOVK. 
05.05: Styremøte	
10.05: Ekeberg vår marked.   
12.05: Medlemsmøte, Fremmøte av 25 medlemmer. 
24.05: Bilutstilling i Rosanesparken i regi av Tønsberg Automobilklubb, 5 biler fra HOVK. 
25.05: Hobbykjøretøyets Dag OBS, Sandefjord. 10 biler fra HOVK kjørte fra Shell på Ra. 
           Torbjørn Pedersen fra HOVK fikk 1ste. premie for sin strøkne Chevrolet.	
28.05: Hobbykjøretøyets Dag i Hof. 5 biler fra HOVK kjørte fra Kopstad. 
31.05:	Vår årlige kjøretøyutstilling på Borre Stasjon. 159 kjøretøy stilte opp, og en veldig populær utstilling der vi 

nå ved fint vær begynner å få plassproblemer. Utstillingen gir ett stort bidrag til vår økonomi og er svært 
viktig for oss. Dog forutsetter det at medlemmer positivt stiller opp som frivillig mannskap denne dagen.	

 
JUNI	
02.06: Styremøte    
06.06: Nasjonal Motordag i Gunnarsbøparken, Tønsberg. 6 biler fra HOVK.          	
07.06: VestFord arrangement på Gamle Borre Stasjon. HOVK sto for salg av mat og 

drikke. 85 biler var inne på området. 
10.06: Frivillighetsdagen på Horten Torv. 9 biler fra HOVK 
16.06: Kaffe og Bilprat, det ble tur til Løvøya, vi var 18 biler. 
09.06: Vi besøkte LSVK i Kvelde. Grillkveld med sosialt samvær. Vi var 16 biler som kjørte samlet fra klubben. 
14.06: Bilutstilling på Stokke Bygdetun. Vi var 20 biler som kjørte samlet fra klubben.  
21.06: Engelsk sportsbiltreff på Stokke Bygdetun. 6 biler fra HOVK.	
30.06: HOVKs årlige grillfest på Gamle Borre Stasjon. 45 medlemmer og 30 biler. 
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JULI : FERIE	
	
AUGUST	
04.08: Styremøte 
15.08: Horten hadde besøk av NRK s Sommerbåt , HOVK  hadde 14 biler utstilt ved båtens innseiling (ved 

ferjekaia) og senere på dagen på HIP.  
19.08: Returbesøk fra LSVK til grillkveld. Flott vær og hyggelig samvær der vi var 62 biler og ca. 73 personer.. 
23.08: Hobbykjøretøyenes høstmønstring på OBS, Fokserød. Torbjørn fikk igjen premie,  
            Beste «Rod and Custom» for sin Chevrolet. 
            Torbjørn s Chevrolet ble også kåret til "en av utstillingens 5 beste biler" i en STOR  

utstilling i Danmark. Vi gratulerer. 
27.08: Eldrekjøring fra Åsgårdstrand Eldresenter. Det ble i år ingen eldrekjøring, men vi  satser på neste år. 
29.08: Phoenix ”Get-Together” 2015. 5 biler fra HOVK.  

Torbjørn fikk igjen premie, "people choise" for sin Chevrolet. 
30.08: Vår andre Høstutstilling på Gamle Borre Stasjon med 103 kjøretøyer. 
	
SEPTEMBER	
01.09: Styremøte 
06.09: Tur til Tofte – Det var i år ingen biler fra HOVK pga dårlig vær.	
08.09: Medlemsmøte, vi besøkte Terje Løkeberg, 22 biler og 25 personer deltok.	
		
OKTOBER	
06.10: Styremøte	
13.10: Medlemsmøte, Fremmøte av 24 medlemmer	
20.10: Våre damers «Pizza aften». Totalt var vi 30 personer. Koselig møte med bevertning av pizza og 

drikkevarer. 
		
NOVEMBER	
03.11: Styremøte	
10.11: Medlemsmøte, Fremmøte av 29 medlemmer.	
28.11: HOVK julebord på Gamle Borre Stasjon. Vi var 29 personer som hygget oss denne 

kvelden med god julemat, med godt drikke til.         	
 
DESEMBER	
Det var 3 "bilprat og kaffemøter" 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. 
Vi har stort sett vært mellom 20 og 30 medlemmer på medlemsmøtene og " kaffe og bilprat" 
kveldene, som er meget bra. 
Det har vært en meget bra sesong, med nydelig utstillings vær, som gjør at det ble et meget bra økonomisk år. 
En stor takk til alle som har bidratt.                                  	
		
Horten, 12. januar 2016 
 
	
Thor Thygesen	
Sekretær 
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STYRET 2016  
 

Verv Navn Valgperiode 
Leder Vidar Engebretsen 2016 
Nestleder Morten Næs 2015-2016 
Sekretær Thor Thygesen 2015-2016 
Kasserer Bente Spangelid 2015-2016 
Styremedlem Sven Eriksen 2016-2017 
Varamedlem Gunnar Rostad 2016-2017 
Varamedlem Harald Lorang 

Nyborg 
2016-2017 

   
Øvrige verv     
Materialforvalter Einar Kaldbast 2015-2016 
Huskomité Gunnar F. Halvorsen 2016-2017 
Redaksjonskomité  Morten Næs 2015-2016 
 Knut Bugaarden 2015-2016 
Revisor Knut Erik Svendsen 2016 
Valgkomité Einar Kaldbast 2016-2017 
 Gunnar F. Halvorsen 2015-2016 
LMK komité Per Lie Andersen 2016-2017 
 Svein Andreassen 2016-2017 
Idé og forslagskomité Erik Iversen 2015-2016 
(Support) Svein Andreassen 2015-2016 
 Sven Eriksen 2015-2016 
   
 

Dugnad 
26. april var det dugnad på uteområdene rundt stasjonsbygningen.  En så stor eiendom trenger mye 
stell og det var godt oppmøte denne dagen.  Plenen ble klippet og det meste ble gått over av flittige 
hender.  Vi har en dyktig gjeng som bidrar med å holde eiendommen i orden.  Vi har fått skryt av både 
eier og besøkende at det alltid ser så flott ut.  Takk til alle som bidro denne dagen samt dere som 
klipper plenen.   
 
 

1. mai treff med Re Motorklubb 
Re Motorklubb tar alltid en kjøretur på 1. Mai.   Det startet på Høyjord barneskole og endte opp på 
parkeringsplassen utenfor Meny på Jarlsberg.  Det var godt oppmøte selv om været var kaldt til tider.  
Et flott initiativ som mange setter stor pris på. 
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Ekeberg vår 2016 
Lørdag 7. mai var det igjen vårmarked på Ekeberg.  Dette har jo blitt behørig skrevet om i tidligere 
utgaver av Stasjonsposten og i og med at de fleste Ekeberg markeder er svært like, lar vi heller 
bildene tale for seg.  Flere medlemmer ble observert.  Verdt å nevne var at en av 5 Troll biler ble utstilt.  
For de som er interessert i disse anbefaler vi en tur til Lunde i Telemark 24.-26. juni hvor samtlige 5 
Troll biler + båt vil bli vist frem.  For de som ønsker å høre hvordan en Troll motor høres ut – se video 
på hjemmesiden vår. 
 

       

 
Vårmønstring - Øvrevoll 
Også i år ble det arrangert vårmønstring på Øvrevoll for sportsvogner.  Norsk Sportsvognklubb har 
dette som et årlig arrangement og i år var det ny rekord både av publikum og biler.  Uoffisielle tall sa 
over 1500 sportsvogner av ulike merker og Porsche klubben var også i år desidert størst med over 270 
biler.  De ble også belønnet med årets beste klubbstand.  Vi observerte både klassiske Bugatti, Aston 
Martin, Jaguar, MG, Austin Healey, Maserati, Ferrari, Lamborghini, DeTomaso Panthera, Ford 40, 
Corvette, MB, og en rekke andre merker.  Det som er artig er at man stiller alle biler etter klubbmerke.  
Dermed blir man kanskje kjent med noen nye mennesker. 
Været var strålende og indre bane var heldigvis ikke våt slik at denne også kunne benyttes.  Et supert 
arrangement som er svært populært. 
 

       
 
          
 

Norsk Tipping – grasrotandelen: 
Sålangt i 2016 har grasrotandelen bidratt med kr. 2.215,- 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! 
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Kalender:  
 

      
Følg med på www.hovk.no for flere kalenderoppføringer           

 
Facebook 
Vi har nå ryddet opp i Facebook sidene våre og benytter nå en organisasjonsside for HOVK fremover.  
Vi ser at flere følger sidene våre og vi kommer til å benytte disse mer i tiden fremover.  Er du ikke 
medlem av Facebook så anbefaler vi det.  Her er det mye nyttig informasjon. 
 

 
 

Kommende arrangementer 
 

     



 Til 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   


