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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
Så er et nytt år i gang igjen. Vi nærmer oss årsmøtet og vi vil informere om at vår leder gjennom de
siste 11 årene, Vidar Engebretsen nå takker av. Han har gjort en fremragende innsats for klubben og
vært en viktig talsperson for vår hobby. På vegne av styret og resten av klubben benytter vi
anledningen til å takke ham for den jobben han har gjort. Han vil også bli behørig takket på årsmøtet.
Vi synes at han også fortjener å få bilde av sin flotte 1957 Chevrolet Bel Air på forsiden av
Stasjonsposten.
Valgkomiteen er nå i gang med å finne en ny leder. Hvis noen ønsker å overta jobben så vennligst
kontakt valgkomiteen ved Gunnar Feltmann Halvorsen.
Denne utgaven inneholder innkallingen til årsmøtet, samt artikler om våre 2 utstillinger i 2017.
Året som kommer inneholder mange spennende arrangementer og løp. Vi har allerede spikret datoen
for våre 2 utstillinger. Vårutstillingen blir i år søndag 27. mai (ikke Kristihimmelfartsdag i år da den
faller vel tidlig på sesongen). Høstutstillingen blir søndag 26. august. Vi kjører samme opplegg som
tidligere. Som vanlig blir det også i år arrangert Ford treff i regi av VestFord på Borre Stasjon. Det blir
søndag 3. juni. Vi står som vanlig for kiosksalget. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer
stiller disse dagene – både med kjøretøy og bistand. Disse arrangementene er en svært viktig
bidragsyter for klubben.
Vi hadde besøk av generalsekretæren i LMK på forrige medlemsmøte. Han informerte om den nye
forsikringsordningen gjennom IF. Samarbeidet med Watercircles ble avsluttet 1. januar, og hvert
enkelt medlem som har forsikringene sine i Watercircles og som ønsker overføring til LMK/F må selv
fylle ut et skjema for flytting til LMK/IF og oversende dette til IF. LMK/IF informerte at de matcher
prisene til Watercircles og at betingelsene er bedre. Se mer informasjon på side 7.
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 og vi oppdaterer kalenderen.

Nye medlemmer
Det er ikke kommet til noen nye medlemmer siden siste utgave av Stasjonsposten.
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN & OMEGN VETERANVOGNKLUBB
13. 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. Valg av 2 personer til å underskrive årsmøte-referatet
5. Årsberetning 2017
6. Regnskap og revisorberetning
7. Ansvarsfrihet for avgående styre
8. Valg av styre og underkomiteer
9. 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.
Det nåværende styret og valgperiode:
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STYRET 2017
Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Øvrige verv
Materialforvalter
Huskomité
Redaksjonskomité
Revisor
Valgkomité
LMK komité
Idé og forslagskomité
(Support)

Navn
Vidar Engebretsen
Morten Næs
Thor Thygesen
Madelene Eriksen
Sven Eriksen
Gunnar Rostad
Harald Lorang
Nyborg

Valgperiode
2017
2017-2018
2016-2017
2017-2018
2016-2017
2016-2017
2017-2018

Einar Kaldbast
Gunnar F. Halvorsen
Morten Næs
Knut Bugaarden
Knut Erik Svendsen
Einar Kaldbast
Gunnar F. Halvorsen
Per Lie Andersen
Svein Andreassen
Erik Iversen
Svein Andreassen
Truls Torgersen

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017
2016-2017
2017-2018
2016-2017
2016-2017
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Vår- og høstutstillingene på Borre Stasjon
Disse 2 utstillingene i regi av HOVK er i ferd med å bli to klassikere som man plotter inn i kalenderen
ved årets start! Og dersom man glemmer det vil man bli minnet om det ved passering av rundkjøringa
på Borre. Det er vel liten tvil om at plasseringen og kvaliteten på vårt lokale og verksted på Borre er
blant de ypperste i landet. Lett tilgjengelig fra både vei og sykkelsti. Gratis adgang for besøkende
bidrar også til at det ikke er økonomiske barrierer.
I en tid der bilparken endres fra fossile drivstoff i retning mot elektrisk, enten som hybrid/ladbar hybrid
eller full-elektrisk, og der politikerne endrer toll og avgifter uten noen synlig rød tråd, skulle en tro at
usikkerheten ville føre til at interessen for bil/veteranbil og bilhold ville avta. Men det kan virke som det
motsatte skjer. Oslo Motorshow melder om ny besøksrekord i likhet med oss på det lokale plan. Kan
hende det er det befriende enkle ved disse klenodiene som de fleste med litt fingerferdighet holder i
gang år etter år, som appellerer til oss. Det lysner også når det gjelder rekrutteringen til bilhobbyen. I
de klubbene jeg vanker er det en jevn tilstrømning av yngre deltagere.
Vårutstillingen ble i 2017 arrangert den 25. mai og været var lettskya med innslag av sol. Salget av
pølser, brus, kaffe og vafler gikk strykende og alle var glade og fornøyde.
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Det var mange besøkende innom vårutstillingen og det ble etterhvert trangt mellom kjøretøyene også.

Over og under viser vi vinnerne av vårutstillingen. Bjørn Cato tok 1. premie med sin Packard Club
Sedan og Torbjørn fikk 2. premie med sin Chevrolet Master Coupe. Begge er medlemmer av klubben
og eier flere biler.

«Car of the Show» gikk til Tore Gustavsen fra Røyken. Klubbmedlem Tor Krøger tok 3. plass med sin
Jaguar XJS. Vi gratulerer alle sammen
Det møtte fram 170 kjøretøy og det er ny rekord. Det ble ganske trangt etterhvert, men med god
bistand med parkeringen så fikk vi plass til alle. Som vanlig var det premieutdeling og det er publikum
som stemmer fra vinnerne, mens «Car of the Show» blir vurdert av en fagjury. Det var skarp
konkurranse om de gjeveste prisene og mange stemmesedler å telle opp.
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Resultatlisten for vårutstillingen ble som følger:
1. plass:
2. plass:
3. plass:

1936 Packard Club Sedan, Bjørn Cato Skilnand, Åsgårdstrand
1937 Chevrolet Master Coupe, Torbjørn Pedersen, Horten
1978 Jaguar XJS, Tor Krøger, Holmestrand

“Car of the Show”: 1953 Buick Roadmaster, Tore Gustavsen, Røyken

Høstutstillingen 2017 ble arrangert 27. august i et strålende vær. Det skinte i krom og nikkel og de
besøkende storkoste seg. Det kom mange kjøretøy og det er tydelig at bilklubber kommer med flere
medlemmer sammen. Når opptellinga sluttet var det kommet 139 kjøretøy innom Borre Stasjon. Det
er meget bra til å være så sent på sesongen. Spesielt artig var det at Helge Refsdal fra Modum tok
turen innom med sin fantastiske bil som er bygget på en ramme fra Ford 1937. Det var mange som
beundret hvordan han har bygget et eget karosseri på denne rammen. Her var det tatt inspirasjon fra
ulike modeller og resultatet er meget vakkert. Dette var nok en bil som ville ha solgt bra hvis den var
blitt laget av Ford på 50-tallet. Den grønne fargekombinasjonen var også et meget godt valg. Dette er
visst et prosjekt som har pågått over flere tiår. Det var ingen tvil om at dette måtte bli «Car of the
Show» og fagjuryen hadde en enkel jobb denne gangen. Per Lie Andersen fikk igjen premie for sin
fantastiske Jaguar XK150. Per er anerkjent som en meget dyktig Jaguar restauratør og overlater
ingenting til tilfeldighetene. Han begynner å få en fin samling av XK150. Artig var det at en Opel
Commodore A Coupe også fikk premie. Dette er en svært vakker modell som har aner fra
amerikanske storebrødre. Det ingen tvil om at Opel som var en del av GM kikket over «dammen» når
de designet Opel. En flott Ford A fikk også premie. Den så helt original ut.

Her er bildet av årets vinnere av høstutstillingen. Det var en god spredning av ulike tidsaldere og typer
og det viser igjen mangfoldet på våre utstillinger. Nettopp dette er populært hos både utstillere og
publikum. Alle kjøretøy som er 30 år eller eldre er velkommen.
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Her ser vi bilen til Helge fra en annen vinkel. Meget vakre linjer. Morsomt var det også å se en CocaCola bil med tidsriktig reklame. Både busser og lastebiler dukket også opp denne dagen.

Buick er ofte representert og her er det en flott 50-taller som koser seg i sola. Hotrod og Streetrod var
det flere av og Corvetter fra alle C-klassene møter gjerne opp. Denne er særdeles flott.
To vellykkede dager med utstillinger godt levert av arrangements-komiteen. Vi takker alle som bidro
disse dagene og ønsker alle hjertelig velkommen til årets utstillinger.
Resultatlisten for høstutstillingen ble som følger:
1. plass:
2. plass:
3. plass:

1957 Jaguar XK150 DHC, Per Lie Andersen, Horten
1968 Opel Commodore A Coupe, Knut Nygård, Holmestrand
1928 Ford A, Harald Gjersøe, Re

«Car of the Show»: 1937 Ford (Egenbygget karosseri), Helge Refsdal, Modum
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Viktig informasjon angående LMK forsikringen som flyttes fra Watercircles til IF.
Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) eies og drives av klubbene, og arbeider for å
bedre forholdene for alle som har historiske kjøretøy som hobby.
LMK Forsikring ble etablert i 1983, og den er løpende blitt utviklet for å gi et skreddersydd tilbud til eiere
av alle typer motorhistoriske kjøretøy.
For fortsatt å ha en LMK-Forsikring må denne flyttes fra WaterCircles til IF. Samarbeidet mellom WaterCircles og LMK
opphørte fra nyttår 2017/2018, og den enkelte forsikringstaker må selv flytte sine forsikringer, jfr. bestemmelsene i
forsikringsavtaleloven. Ingen som for tidspunktet har sine forsikringer i WaterCircles har lenger en LMK-forsikring. Denne
flytteprosessen har IF/LMK nå gjort enkel for deg, da vi ønsker at alle fortsatt skal få nyte godt av den unike LMKForsikringen.
Derfor har LMK utviklet et eget fullmaktsskjema, som kan oversendes til IF, hvor de vil håndtere hele prosessen videre for
deg. Priser blir videreført og det kreves ingen nye besiktigelser. Det er også gjort vesentlige forbedringer med hensyn til
vilkår, dekning og egenandeler i forhold til tidligere avtale med WaterCircles. LMK-Forsikringen har derfor blitt vesentlig
forbedret fra 2018!
Fullmaktsskjema: https://portal.styreweb.com/api/files/324878/C-qQOba9FE-voDUn28WYIQ/Fullmaktsskjema
IF.pdf?ref=%2fpunkt_04%2funderpunkt_03%2f

Kalender:

Følg med på www.hovk.no for flere kalenderoppføringer. Vi finnes også på Facebook! Søk oss opp med
«Horten & Omegn Veteranvognklubb»

Grasrotandelen
Vi vil få takke alle som har vært med å bidra gjennom Grasrotandelen i Norsk Tipping. I 2017 bidro
dette til kr. 7.600,- i klubbkassa. Vi håper alle som tipper kopler sitt spillerkort til Horten & Omegn
Veteranvognklubb (Organisasjonsnummer: 990 700 508)

Våre arrangementer i 2018:
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Til

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

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
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