STASJONSPOSTEN
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Medlemsblad for Horten og Omegn Veteranvognklubb 29.sep 2016
Gamle Borre Stasjon, Kirkebakken 1C, 3184 Horten

Innspill til ”STASJONSPOSTEN”:
Har du innspill til vårt medlemsblad, kontakt redaksjonen:
Morten Næs og Knut Bugaarden. E-post: post@hovk.no

Styret og redaksjonen informerer
Sommeren går fort og når dette skrives var vel sommerværet litt som det pleier – en blanding av alt.
Vi fikk alt på årets to utstillinger og det gikk ut over antall besøkende kjøretøy. Mer om dette i denne
utgaven av bladet. Ellers har sommeren vært aktiv med mange arrangementer. Flere av disse er
gjengangere, men også noen nye treff. Hyggelige grillkvelder har vi også deltatt på. Høstværet har
vært helt fantastisk og en uformell tirsdagstur var veldig populært. Morsomt å kjøre litt bil sammen
også.
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:







Jon Bjerke, Nykirke
Madelaine Miland, Horten
Einar Minde, Horten
Steinar Heigård, Horten
Arne Ingebrigtsen, Skoppum
Pareli Danielsen, Horten

Frivillighetsdagen i Horten
Lørdag 28. mai ble det arrangert Frivillighetsdag i Lystlunden Park i Horten.12 medlemsbiler stilte opp
denne dagen. Vi fikk profilert vår klubb godt og mange tok turen bortom for en prat og informasjon om
vår klubb. Takk til de som satte av noen timer på en lørdag for å markedsføre klubben vår.
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HOVK utstillingen - vår 2016
Årets høydepunkt for klubben vår ble dessverre en kald og våt opplevelse for alle som tok turen til
Gamle Borre Stasjon søndag 29. mai. Allerede tidlig på morgenen blåste det godt og telt måtte settes
opp for å ta unna regnet. Vi vet at slikt vær gjør at mange lar bilen stå i garasjen og det var nettopp
det som skjedde. Ca. 65 biler kom innom i løpet av dagen og de som er utstyrt med varmeapparat
hadde nok satt denne på fullt. Likevel ble det en hyggelig dag. Mange besøkende trosset regnet og
kom innom stasjonsområdet. Det gjorde også at salget i kiosken gikk bedre enn ventet og ga
nødvendige kroner til klubbkassa. Premieutdeling er en viktig del av vårt arrangement og resultatet ble
følgende:
1. Plass:
2. Plass:
3. Plass:

1957 Chevrolet Bel Air, Bjørn G. Røyne, Holmestrand
1959 Jaguar XK150 Coupe, Per Lie Andersen, Horten
1954 Oldsmobile 98 2D, Ole Erik Hansen, Barkåker

Car of the Show:

1953 Sunbeam Talbot cab, Ina Kjærstad, Drammen

Vi gratulerer vinnerne.
Igjen, takk til alle som stilte opp denne regnvåte dagen samt alle besøkende som bidro til at dette ble
en hyggelig dag.
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Besøk hos Unneberg Bil
Vi er heldige som har ulike bilrelaterte spesialverksteder i nærområdet. Tidligere har vi besøkt Hot
Rod Service og Beens Garage, og denne gangen gikk turen til Unneberg Bil i Slagen. Vi kjørte samlet
fra klubben og 22 biler var til stede denne kvelden. Unneberg Bil driver med delesalg til VW og
engelske sportsbiler, vinterlagring av bil og motorsykkel, maskinering og karosseriarbeid. De holder
også kurs i plateforming.
Vi fikk demonstrert de ulike verktøyene for metallbearbeiding samt omvisning i butikken. Det var
spennende å se hvordan metall ble formet og bøyd i alle fasonger. Blant annet viste han det engelske
hjulet. Vi vet at flere medlemmer har fått bistand med ulike metallarbeider og kan anbefale dem på det
varmeste. Mer informasjon finner dere her www.unnebergbil.no
Pølsekokeren ble satt i gang og medlemmene koste seg i vårsola utenfor verkstedet.
Takk til Karl Skjæggestad for at vi fikk komme på besøk.

Vestfoldtreffet
Lørdag 4. juni ble igjen Vestfoldftreffet arrangert i Gunnarsbøparken. Det er Re Motorklubb sammen
med TAK og Stokke Veteranbilklubb som står for arrangør av utstillingen og som i tidligere år ble det
kjørt kortesje fra Korten til parken. Været var strålende og mange flotte biler var å beskue under
trærne i parken. Det ble observert flere medlemsbiler. Takk til klubbene som står for dette
arrangementet.
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Engelske sportsbiler på Stokke Bygdetun
En annen tradisjon er treffet for engelske sportsbiler på Bygdetunet. En av de flotteste plassene i
Vestfold når det gjelder biltreff. Søndag 5. juni var datoen for årets arrangement. Denne dagen var det
kjempefint vært og det var fullt av biler på området. Her var det mye spennende å observere. Vi har
en stor andel engelske sportsbiler i klubben og mange medlemmer tok turen hit.
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Motordag i Larvik
Et treff som har økt i omfang de siste årene er Motordagen i Larvik. Denne gangen ble det arrangert
på Hovlandbanen. Treffet er åpent for alle typer kjøretøy – ikke bare veterankjøretøy. Her var det
mye spennende å se og kan virkelig anbefales. Mange unge mennesker og det betyr at bilhobbyen
fortsatt er stor blant den yngre garde.

VestFord 2016
VestFord arrangerte Ford treff på Gamle Borre Stasjon søndag 15. juni. Dette har blitt et årlig treff og
Ford av alle årganger er velkommen. Dette har blitt veldig populært og i år talte man 100 biler som var
innom stasjonsområdet. HOVK stod som vanlig for kiosksalget og dette gir penger til klubbkassen.
Takk for alle som bidro denne dagen også.
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Kalender:

Følg med på www.hovk.no for flere kalenderoppføringer

Facebook
Vi ser at klubbens Facebook side er viktig for å formidle informasjon. Vi kommer til å bli mer aktive
fremover.
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Til

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

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
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