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Styret og redaksjonen informerer 
 
Så er vinteren her – kjøretøyene er nok i hus nå, men mange valgte å bruke kjøretøyene ganske lenge 
utover høsten i år.  Så lenge det er tørt og saltet fortsatt befinner seg i saltdrøssa er det mulig å ha 
mange fine kjøreturer.  Denne sommeren og høsten har også flere tatt turen til Rustadbrygga – litt 
«konkurranse» på tirsdagskveldene, men alt går ut på å bruke bilen mer og et hyggelig bidrag for oss 
som kjører veterankjøretøy.   
 
Årets julebord er vel gjennomført og var en koselig kveld.  Vi håper flere finner veien neste år. 
Vi fortsetter å oppsummere året i denne utgaven av Stasjonsposten.  Her kan du lese om 
garasjebesøk hos Per, Norsk Sportsvognklubb – Vårmønstring, Motordagen – Larvik, Veterankjøretøy 
dag på Stokke Bygdetun, HOVK grillkveld og HOVK høstutstillingen. 
 
Sånn på tampen av året benytter vi anledningen til å takke alle medlemmene som bidrar til å gjøre 
klubben til et hyggelig sted å være – det være seg å steke vafler, bistå på grillkveldene, hjelpe til på 
utstillinger, bidra i styre og stell, vaske lokaler eller være med på dugnader.  Ingen nevnt – ingen 
glemt. 
 
Vi ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. 
 
 

Arrangementer: 

Garasjebesøk hos Per Lie Andersen 
Tirsdag 13. mars var det igjen, bokstavelig talt ”duket” for besøk i garasjen på Falkensten. Siden jeg 
ikke var med på besøket i 2017 var det første gang jeg så den nye garasjen og standsmessige 
fjernstyrte Jaguar porter.  Nye garasjearealer til tross, møtet fant sted i verkstedet i kjelleren der siste 
restaureringsobjekt var i sluttfasen, kun noen detaljer med kalesjen gjenstod før XK150 Roadsteren 
var klar for innregistrering og sitt rette element - ”veien”. Den føyer seg inn i rekken av nydelig 
restaureringer fra Per’s garasje. Det møtte som vanlig godt med folk, ca 20 medlemmer og praten gikk 
livlig. Per måtte svare på utallige spørsmål om bilen og restaureringa, mange tips og råd og ta med 
seg for oss med langt mindre erfaring. Det blei servert kaffe og vafler, noe som smakte godt for sultne 
entusiaster. Veit at Per er i gang med et nytt prosjekt, så da er det bare å håpe på en ny invitasjon til 
Falkensten garasjene for å hente inspirasjon. 
-Knut 
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Vårmønstring – Norsk Sportsvognklubb 
For de av oss som kjører luftavkjølt Boxer motor så er Norsk Sportsvognklubb´s Vårmønstring (nei, det 
gjelder ikke barnevogner...) fortsatt et høydepunkt.  For andre året på rad ble det arrangert på Fornebu 
– denne gangen i Nansen-parken og området rundt det gamle flytårnet.  Norsk Sportsvognklubb har jo 
som slogan «Vi leker fortsatt med biler» og dette var 43. gangen man arrangerte vårmønstring.  I år 
kom det 640 biler på området denne søndagen i mai.  Tidligere år ble dette arrangert på Øvrevoll og 
da var det enklere å gruppere bilene, men Porsche klubben stilte samlet på den søndre delen av 
området. Porsche som feirer 70-årsjubileum markerte dette med å plassere gule, røde og sorte 
Porsche´r som tilsammen dannet det tyske flagget.  Undertegnede bidro på den gule delen... 

I løpet av dagen ble det avholdt 2 defileringer – den første med klassiske sportsbiler og den andre med 
nyere biler som antakelig er noe av det råeste som finnes i Norge.  Årets sportsvogn 2018 gikk til en 
1957 Porsche 356, 1600 med racing «look». 

      

      

 

Motordagen – Larvik 
Et treff som faller litt utenfor de vanlige treffene i Vestfold er Motordagen i Larvik.  Dette er ikke et rent 
veterankjøretøy treff, men for alle som har kjøretøy som hobby.  17. juni var det igjen klart for treff og 
et par hundre biler var nok innom Hovlandbanen i Larvik.  Her er nok snittalderen noe lavere enn på 
andre treff og det lover bra for vår hobby. 
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Veterankjøretøydag – Stokke Bygdetun 
17. juni var det også veterankjøretøy dag på Stokke Bygdetun.  I år som tidligere fylte man all ledig 
plass på området og som alltid var det mye flott og se på.  Musikk og servering er av ypperste klasse 
og dette er virkelig en koselig plass.  Et av trekkplastrene i år var Troll 7 – en bil bygget av studenter 
ved NTNU. Imponerende hva de har fått til.  Denne bilen har blitt vist på en rekke utstillinger i år. 
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HOVK grillkveld 
Tirsdag 26. juni var det grillkveld for medlemmene (med følge) på Borre Stasjon.  Med den sommeren 
vi hadde i år så var været særdeles bra denne kvelden også.  Våre faste gourmet-kokker stod som 
vanlig for nydelig mat og drikke og alle koste seg i sola bak stasjonen.  Litt «dekkspark og juging» ble 
det tid til også, mens damene hadde antakelig annet å snakke om.  Takk til alle som bidro denne 
kvelden. 

      

      

HOVK høstutstilling 
Været var fantastisk på vårutstilling og jammen slo det ikke til på høstutstillingen også. Det er ikke til å 
slå under en stol at disse arrangementene er en svært viktig inntektskilde for klubben vår.  Regn og 
vind frister sjelden og oppmøtet blir da også deretter. Søndag 26. august var vi igjen klare til å ta i mot 
kjøretøy eldre enn 30 år.  Det er alltid spennende å se hvor mange som tar ut kjøretøyet sent på 
sommeren, men vi var veldig fornøyd med at 118 kjøretøy fant veien til Borre Stasjon denne 
søndagen.  Publikum var det mange av også.  Det ble folksomt igjen på Borre Stasjon.  
Premieutdelingen var spennende da det var riktig så mange flotte kjøretøy.  1. – 3. premie velges av 
publikum, mens Car of the Show velges av en fagjury,  Vi gratulerer vinnerne: 

1. Plass:  1955 Chevrolet Bel Air, Kenneth Stensrud, Horten  
2. Plass:  1937 Chevrolet Master Coupe, Torbjørn Pedersen, Horten 
3. Plass:  1953 Pontiac Custom Catalina, Sigmund Granli, Sandefjord 
 
Car of the Show: 1953 Buick Skylark, Ole Jensen, Nøtterøy 
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Som alltid takker vi alle fremmøtte kjøretøyeiere, publikum og ikke minst de medlemmene som står på 
og bidrar.  Vi minner om at vi alltid har plass til flere som kan hjelpe til.  Takk også til alle som bidrar 
med gevinster til lodd-salget.   
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Kalender:      

 
 
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.   
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. 11 042,15 som er et viktig bidrag til klubben vår. Vi håper alle som tipper kopler sitt 
spillerkort til Horten & Omegn Veteranvognklubb (Organisasjonsnummer: 990 700 508) 

       



 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   


