STASJONSPOSTEN

Nr. 76

Medlemsblad for Horten & Omegn Veteranvognklubb 12. okt 2018
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
Årets sommer ble en av de beste i manns minne når det gjelder været. Det har preget sommerens
aktiviteter som har vært mange. Vi ser at mange steder i landet arrangeres såkalte Cars & Coffe –
uformelle treff som har til hensikt å møtes for felles kjøretøy-hygge. Det samme skjer på brygga i
Horten hver tirsdag. Vår hobby er absolutt ikke på hell selv om rekrutteringen kanskje er noe dårlig
blant vår yngre generasjon.
Vårutstillingen ble gjennomført i strålende vær og mange flotte kjøretøy – og ikke minst antall
besøkende. Mer om det senere.

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
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår.
•
•
•
•
•
•

Kenneth Stensrud, Horten
Helga Marie Them, Horten
Jean Sørensen, Horten
Håkon Bøhmer, Horten
Inge Hoel, Åsgårdstrand
Jarle Rygh, Tolvsrød

Dugnad på Borre Stasjon
24. april var det igjen dugnad på Borre Stasjon. Det var en ivrig gjeng (synes at vi dro kjensel på de
fleste fra tidligere dugnader) som møtte opp. Starten var nærmere 17:30 enn 18:00. Det var ca. 25
personer som deltok. Med to hengere og traktoren til Ole gikk jobben fort unna.

Det ble i år gjort en jobb for å redusere villniset ved veien mot naboen i sydøst. Fikk redusert området
betraktelig slik at klippingen blir enklere og vi får flere biloppstillings plasser på utstillingene våre.
Det var i innkallingen frista med bevertning og det ble servert pølser med brød/lompe og alt av tilbehør
en kunne ønske seg:
Sprøstekt løk, rå løk, ketchup, sennep og rekesalat ! Kan man ønske seg mer…? Det var som en tur
på kiosken på 70-tallet.
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Arrangementer:
HOVK Vårutstillingen 27. mai 2018
I et strålende vær gikk vårutstillingen til HOVK av stabelen. Det var midt i hetebølgen så det gjaldt å finne litt
skygge under noen trær eller medbragt parasoll. Blant oss som fulgte med på innsjekk var det spenning rundt
antallet biler som ville sjekke inn før vi slutta å ta inn startkontingent ca. kl. 13.00. Det manglet to biler på å slå
fjorårsrekorden, men 169 biler er meget bra!. Til tider var det lang kø inn på utstillingsområdet.

Det virker som utstillinga er blitt en årlig foreteelse for mange, de samme blide og hyggelige fjesene går igjen år
etter år. Det ble solgt godt med pølser, is og brus + kaffe og vafler. En kjærkommen og nødvendig inntekt for
klubbkassa. Takk igjen til de av medlemmene som stiller opp denne dagen.
I neste nummer skal har vi en omtale av høstutstillingen som ble arrangert i august.
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Bilene blir bare finere og mer påkosta hvert år, men det er også noen som stiller i klassen rustikk eller patina
som det vel heter i Amcar miljøet. Uansett er det lagt ned mange timer med restaurering og reparasjoner for å
holde bilene på vegen.
Juryen har en stri tørn med å kåre Car of the Show med et så vidt spekter av biler. Vinnere i år ble:
Publikum stemte frem følgende vinnere:
1. Plass:
2. Plass:
3. Plass:

1966
1934
1966

Ford Galaxie 500, Jonny Bommen, Undrumsdal
Packard 1101 Phaeton, John Wallentin, Larvik
Chevrolet Corvette Stingray, Jørn O Nilsen, Horten

En fagjury utdeler premien for Car of the Show og den gikk denne gangen til:
Car of the Show:

1929

Buick Master Roadster, Per Johansen, Horten

Vi gratulerer vinnerne. Flere bilder finnes på www.hovk.no
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Vestford 2018
HOVK er medarrangør for Vestford og her følger et referat fra treffet sammensatt av materiale fra Knut og
Mathias Wilhelmsen.
Det er en stund siden det stoppet tog på Borre stasjon.
Persontrafikken ble nedlagt på sidesporet til Horten
allerede i 1967, og stasjonen ble da tatt helt ut av bruk.
Godstrafikken ble opprettholdt på strekningen frem til
2002. Selv om skinnegangen er fjernet og sporet er
gjort om til sykkelsti, står bygningen fortsatt. Plassen
rundt stasjonen er opparbeidet og vedlikeholdt av
Horten og Omegn Veteranvognklubb. I dag er dette
veteranbilenes plass og et fint sted å arrangere treff.
Den fine plassen og gode adkomsten fra alle kanter, er
viktige grunner til at dette er blitt treffstedet for det
tradisjonsrike VestFord-treffet. Plassen ligger der
hovedveien inn til Horten møter Fv. 325 til Tønsberg.
Fergesambandet mellom Horten og Moss er Norges
mest trafikkerte noe som gjør at mulighetene for a
komme fra nord, sør, øst og vest er svært gode.
Årets treff ble arrangert søndag 3. juni. Det ble en
særdeles varm og solrik dag slik det har vært mange av denne sommeren i vår del av landet. Som vanlig gikk
det kortesje fra Sem til treffplassen. De som ønsket å kjøre direkte, møtte direkte på treffplassen.
Da treffet begynte, var det ikke så mange biler å se. Heller ikke kortesjen var spesielt lang, men det kom stadig
flere og flere biler utover dagen. Etter hvert ble plassen fylt med Ford´er og opptellingen viste at det deltok nær
90 biler totalt. Det skal man være fornøyd med siden det sikkert var en del som dro på stranda eller tok en tur
med båten i det fine været.
Vi som kjører Ford M liker å se M-er på treff. Det kom selvfølgelig noen, og flest av disse var P7b. Det kom også
P4, Hans Pedersen fra Sandefjord, og selv kjørte jeg P7a. Dessverre var det ingen P5, P3, OSI eller noen eldre
M-modeller å se. En nykommer i vårt distrikt dukket om da treffet nesten var over. Det var en P7a 20m RS HT
som ble solgt av Svein Hogne Børven tidligere i år. Bilen har nå tilhold i Vestfold og eieren bor i Åsgårdstrand.
På Vestfordtreffet er det heldigvis ikke bare M. Det var mye flott å se av både engelske og amerikanske Ford´er
i ulike årganger og modeller. Det er også blitt en del 80-talls og 90-tallsmodeller å se på treff. For det meste er
det toppmodeller. Man sier ikke nei takk til Sierra eller Escort i Cosworth-utgave. RS/ST-klubben stilte også en
fin rekke av mer moderne RS og ST modeller.
VestFord-treffet har vært kjent for sine spesielle premier. I løpet av årene treffet har vært arrangert har mange
motordeler blitt forvandlet til særegne pokaler. I år valgte komiteen å nedskalere premiene en del, men
premiene var som alltid før smakfulle. Vinnerne fikk i år et glass gravert med Ford-logo og premie samt et
forseggjort VestFord-diplom

Premiene i de forskjellige klassene:
Før 1950:
1935 Roadster
50-tall:
1959 Galaxie
60-tall:
1968 Mustang
70-tall:
1971 26m Hardtop
80-tall:
1988 Cosworth
90-tall:
1992 Escort Cw
Juryens favoritt :
1964 Thunderbird
Lengste veg:
1984 Granada 2.3
Publikums favoritt:
1956 Thunderbird

Bjørn Cato Skilnand
Sven Eriksen
Ailis Isaksen
Arvid Indrehus
Geir Inge Paulsen
Bjørn Moen
Runar Nilsen
Vegard Volden
Sissel og Knut Bugaarden

Juryen gjorde som alltid sitt beste for å finne verdige vinnere. Gratulerer så mye med premiene.
Mange takk til Geir Berglund, Koldbjørn Skjærseth, Kenneth Lassegård og alle som stod på før og under treffet.
De gjorde en god jobb og lagde et fint treff under trivelige rammer nok en gang. Vi gleder oss allerede til neste
gang. Takk til de av medlemmene våre som også stilte opp denne dagen.
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Grillkveld hos LSVK 2018
Tradisjonen tro er det grillkveld på Bygdetunet i Kvelde hvor LSVK inviterer til nydelig grillmat på det idylliske
tunet. I år som vanlig ble det kjørt kortesje fra klubblokalet til Kvelde tirsdag 12. juni. Turen gikk som vanlig på
gamle E-18 før man fikk testet bilen i alle svingene mot Kvelde. Totalt var vi 12 biler fra HOVK på tunet.
Formannen ønsket velkommen og så var det nydelig mat. Deretter gikk bilpraten livlig blant kjøretøyene.
Tusen takk til LSVK for at vi fikk komme. LSVK besøker alltid oss i august og dette er omtalt i en senere
utgave.

Kjøretur til Løvøya
Det har blitt en tradisjon å ta en kjøretur til Løvøya. Vi startet samlet fra stasjonen 5. juni, men av en eller annen
grunn ble det 2 fraksjoner som tok litt forskjellig vei til målet. Det gjorde at noen kom noe senere frem enn
andre, men det spiller liten rolle når man egentlig er ute for å kjøre bil. Koselig kveld ved vannet og her er noen
stemningsbilder.
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Bil- og MC Show i Tønsberg 2018
Det ble i år også arrangert Bil- og MC show i Fix Arena 21.-22. april 2018. Dette var litt som i gamle
dager når det ble arrangert bilutstillinger i Messehallen. Her kunne vi oppleve kjøretøyer fra før krigen
til denne vårens flotte, nye biler. Showet var et samarbeid mellom Tønsberg MC Klubb, Tønsberg
Automobilklubb og Corvette Club Norway’s lokalavdeling.

Kalender:

Vi minner om julebordet 24. november. I år arrangeres det på Gannestad hvor vi har vært tidligere. Pris per
person er som vanlig kr. 250,- Det serveres julemiddag. Påmelding på klubben eller til post@hovk.no
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 er med og bidrar gjennom Grasrotandelen i Norsk Tipping. Hittil i år har dette
generert kr. 9 651,25 som er et viktig bidrag til klubben vår. Vi håper alle som tipper kopler sitt
spillerkort til Horten & Omegn Veteranvognklubb (Organisasjonsnummer: 990 700 508)
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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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