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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 
 
I denne utgaven ser vi litt tilbake på noen av arrangementene vi var med på i løpet av sommeren og 
høsten 2016.  Det er også god aktivitet i verkstedet – noe som er spennende å se hver tirsdag.  
Gunnar har allerede kommet langt med sin MG.  Årets julebord ble avholdt i slutten av november og 
det er alltid hyggelig.  Det sosiale i denne klubben er alltid viktig. 
Styret har akkurat søkt om midler fra LMK for tiltak rettet mot yngre medlemmer.  Det er ikke til å skyve 
under en stol at gjennomsnittsalderen for medlemmene stadig blir høyere.  Derfor vil vi i løpet av 2017 
forsøke å arrangere noen tirsdager som spesielt er rettet mot ungdom.  Vi kommer tilbake med mer 
informasjon om dette. 
Vår kasserer gjennom 15 år -  Bente Spangelid tar dessverre ikke gjenvalg for neste periode.  Vi har 
likevel vært så heldig å få Madelen Eriksen til å ta vervet.  Hun jobber til daglig med regnskap og er 
barnebarnet til Sven Eriksen.  Vi har også gått til anskaffelse av StyreWeb – et medlemssystem 
anbefalt av LMK og som gjør at vi får en moderne database over medlemmene og egen 
regnskapsmodul.  Systemet er allerede satt i gang og vil bli benyttet av vår nye kasserer. 
  
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: 
 

 Dagfinn Børjesson Kjennerud, Horten 

 Bjørn Smørsteen, Horten 
 
 
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN & OMEGN VETERANVOGNKLUBB  
14. FEBRUAR 2017 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 2016 
5. Regnskap og revisorberetning 
6. Ansvarsfrihet for avgående styre 
7. Valg av styre og underkomiteer 
8. Kontingent 

 
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! 
 
Det nåværende styret og valgperiode: 
 

 
 
 

http://www.hovk.no/
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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 

 
 

Grillkveld på Hedrum Bygdetun 
Tradisjonen tro innbyr Larvik- og Sandefjord Veteranvognklubb til grillkveld på Hedrum bygdetun i begynnelsen av juni.  I år 
som alle andre år dro vi samlet fra klubben, ankom bygdetunet akkurat tidsnok til nydelig grillmat fra LSVK.  Bygdetunet 
viste seg fra sin fineste side med nydelig vær. Mange kjente mennesker og biler, men også noen nye.  Praten gikk som 
vanlig livlig rundt bordene og etterpå var det beundring av hverandres kjøretøy. Hva mer kan man forlange av en perfekt 
kveld? 
 
 

   
 
 



 

4 

 

 

 
 
Tirsdagstur til Løvøya 
En tirsdag i juni gikk turen til Løvøya. Vi kjørte i kortesje gjennom Horten og endte opp på Løvøya hvor mange benyttet 
sjansen til å ta en liten forfriskning.  Et fantastisk vær og flott stemning. Dette var populært og bildene sier vel mer enn 
1000 ord. 
 

 
 
 

Veterankjøretøydagen på Stokke Bygdetun 
19. juni var det igjen samling på Stokke Bygdetun. Under bøketrærne på bygdetunet var det helt fult av biler denne flotte 
sommerdagen. Mange fra HOVK drar til dette treffet og mange kjente kjøretøy og mennesker var å se.  Et populært innslag 
er salg av rømmegrøt. Det er ikke bare ”fanger i fengsel” som har dette som favorittmat…. 
Musikalske innslag er det som alltid og mange kler seg også tidsriktig. Dessverre ble det ikke tatt noen bilder denne dagen. 
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Grillkveld HOVK 2016 
Siste tirsdag i juni er alltid grillkveld og en liten sommeravslutning for HOVK. Som alle andre år var våre bedre halvdeler 
invitert og i år var værgudene med oss igjen. Et nydelig vær gjorde at vi koste oss i sola bak stasjonsbygningen. Som alltid 
var grillgutta i full gang når vi ankom og maten smakte utmerket.  Faktisk så god at enkelte medlemmer nå har fått smaken 
på sommerkoteletter igjen etter flere års fravær.  Praten gikk livlig rundt bordene og kjøretøyene ble omhyggelig beskuet.  
Et par flotte Cadillac dukket også opp – en med svenske skilter også.  
Igjen – tusen takk til dere som bidrar til å skape et godt miljø i klubben vår. 
 

  
 
          

Phoenix – Get together 2016 
En av flere årlige tradisjoner er samlingen hos Phoenix på Sem. I år som tidligere år er det godt besøkt når Phoenix åpner 
dørene for en liten samling.  Datoen i år var 27. august og besøket var godt. Mye flott bil å beskue – både ute og inne i 
lokalene til Phoenix. 
 

     
 
 

HOVK grillkveld med besøk fra LSVK 
Det var en av disse august kveldene som man minnes, været var nydelig, grillmaten smakte, og det var mange 
flotte biler på besøk. Det var 49 veteranbiler på plenen mot veien da det var ny-sådd og stengt vestover. 
 

At beliggenheten til lokalet vårt er optimal fikk vi 
erfare senere på kvelden da en vennegjeng med bil 
som hobby (en del var fra Amcar miljøet i Horten) 
kom rullende inn. De hadde sett det var folk på 
stasjonen, og etter en kopp kaffe på brygga i Horten 
tok de turen innom. Det ble fult på plenen da 18 
biler til skulle parkeres. En kjenner etter hvert bilene 
til medlemmene i klubben og LSVK bilene har vi jo 
også som regel sett forrige år, men de 18 
nyankomne bragte inn mye å snakke om. Her var 
det alt fra strøkne veteraner til kit-cars. 
Da klokka nærmet seg 21.00 begynte det å løse 
seg opp og en etter en satte seg i bilen og snudde 

nesa hjemover.  
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HOVK julebord 
Tradisjonen tro – ingen avslutning av veterankjøretøy året uten et julebord.  Som i de siste årene ble det arrangert i 
klubbens lokaler. Litt færre påmeldte i år, men det skyldtes et par andre arrangementer. Maten smakte utmerket og vi 
hygget oss ut i de små timer. Tusen takk til de som hjalp til både før og etter festen. 
 

                               
 
 

Norsk Tipping – grasrotandelen: 
I 2016 har grasrotandelen bidratt med kr. 7.135,- 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! 
 

 

 

Garasjebesøk hos Morten Semb Lunde  
4 oktober var vi invitert til Morten Semb Lunde.  Han holder til i Borre og har noen interessante kjøretøy samt en del deler 
etter sin far. Faren til Morten var ivrig bilentusiast for 30 år siden. 
Vi fikk se en veldig pen 1939 Chevrolet Master 85 og en 1946 Chevrolet stor lastebil.  Artig å se slike kjøretøy!  I tillegg 
stod det en Ford Mustang i garasjen. 
Mange benyttet muligheten til å titte i samlingen av deler og hvis det er noen som fortsatt kunne være av interesse så kan 
det hende Morten fortsatt har dette liggende.  Vi gjengir fra hans mail: 

 Deler til Ford 12m, Taunus. 2 stk motorer, V4 Ford, en rekke-4 Ford (mer eller mindre ukomplette)Dører seter og 
aksler. Griller, interiørdeler, lykter osv. 

 Det kan også være div. deler til Ford Mustang 

 I tillegg har jeg en del Chevrolet deler til sen 30 talls.Her er det girkasse, motorer karosserideler etc. etc.  

 Det finnes også deler til luftavkjølt VW og noe Saab. 

 Planen er å få ryddet opp i mye av dette så er dette av interesse for klubbens medlemmer så er jeg villig til å gi 
bort/selge til meget lav pris. Det er bedre at noen kan glede seg over det enn at jeg kaster dette. 

  

       

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
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Kalender:  
 

      
 

 

Årets utstillinger blir: Torsdag 25 mai (kristihimmelfartsdag) og Søndag 27 august. Vi sees  

 

                  

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.  Hvis det er medlemmer som kan tenke seg å bidra her så setter vi stor pris på det. 
 

http://www.hovk.no/


 Til 
 
 
 
 
 

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

mailto:post@hovk.no

