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Styret og redaksjonen informerer
Nytt år og nye muligheter. Vi ønsker alle et riktig godt nytt kjøretøyår!
Vedlagt følger innkalling til årsmøtet. I tillegg oppsummerer vi fortsatt noen arrangementer fra 2018.
To av artiklene er ført i pennen av Knut og gir oss et innblikk i Ford miljøet. Grillkvelden med LSVK er
også omtalt samt den hyggelige dagen på Tofte. God lesning.
Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår:
•

Jørgen Bogen, Kjøpmannskjær

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN & OMEGN VETERANVOGNKLUBB
12. FEBRUAR 2019 KL. 19:00
Det innkalles med dette til årsmøte kl. 19:00 på 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 2018
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:
STYRET 2018
Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Øvrige verv
Materialforvalter
Huskomité
Redaksjonskomité
Revisor

Navn
Gunnar F. Halvorsen
Morten Næs
Thor Thygesen
Madelene Eriksen
Sven Eriksen
Gunnar Rostad
Lorang Harald
Nyborg

Valgperiode
2018
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2017-2018

Einar Kaldbast
Gunnar F. Halvorsen
Morten Næs
Knut Bugaarden
Knut Erik Svendsen

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2018
2

Valgkomité
LMK komité
Idé- og forslagskomité
(Support)

Einar Kaldbast
Svein Andreassen
Per Lie Andersen
Svein Andreassen
Erik Iversen
Svein Andreassen
Truls Torgersen

2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Arrangementer:
Grillkveld med LSVK
Tirsdag 14. august var det på Borre Stasjon bokstavelig talt duka for besøk av Larvik og Sandefjord
Veteranbil Klubb. Det ankom godt med biler og medlemmer som det jo oftest pleier å gjøre til disse
treffene. Med felles interesser utvikler det seg over tid vennskap som pleies når man møtes noen
ganger årlig.
Arrangements-komiteen hadde forberedt besøket grundig og grillmaten i form av koteletter og pølser
med salat, potetsalat og annet tilbehør var på plass. Alkoholfritt drikke er selvskrevet.
Tida går fort i godt selskap heter det og så skjedde også denne kvelden. En etter en brøt opp og da
gjensto det bare for komiteen å rydde opp etter gildet. Det gikk relativt greit da maten var så godt som
spist opp. Det lille som var igjen blei fortært av de med kropp til det.
En hyggelig gest fra de besøkende var at de hadde lagt igjen et eksemplar av LSVK Blekka på bilene
til HOVK medlemmene. Fant noen annonser der som var nyttige.

FMK Landstreff 2018
Så er vi kommet til 2. helga i august og Ford M Klubb’en, FmK avholder sitt landstreff på Gol Camping.
Treffet går over 3 dager, fredag er innsjekk og rigging + oppsetning av salgsboder for delesalg. På
kvelden er det Crusing til Gol sentrum der en treffer gamle kjente fra tidligere stevner. Lørdag starter
med bilvask og innkjøring på stevneplassen, oppsett av 120 biler etter modell og type krever sitt!
Deretter er det bedømming av bilene. Ca. 10 klasser og 1.-3. plass i hver klasse. Mens juryen jobber,
serveres det kaffe og kake til deltagerne. Og det selges deler hele tiden. På lørdag kveld er det
middag og påfølgende dans til levende musikk.
Søndagen er som regel trøtt, men inneholder delesalg, premieutdeling og hjemtur.
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Fredagens tur til Gol blei i år en svært våt og vindfull affære!! Etter at vi svinga
inn på Riksvei 7 bøtta det ned i slike mengder at viskerne ikke tok unna,
samtidig blåste det storm i kastene så hele kjørefeltet blei brukt for å holde
12m’en på vegen. Så var det hyttefolket da, de har det som vanlig travelt og
kjører som om de er redd for å komme for seint til sin egen begravelse.....
Men 12m’en er tett, har et enormt varmeapparat som holder bilen varm og ruta
fri for dugg. Dessuten har den nye sommerdekk, så vannplaning var nesten
fraværende.
Kveldens program på fredag blei avlyst da de fleste hadde nok med å komme
seg i ”hus”.
Lørdagen kom med
strålende vær og
alt gikk som smurt
etter oppsatt
program. Jeg har
etter utallige
stevner godt med
deler, men fikk tak i
noen godbiter og
ikke minst knytta
kontakter i
delemiljøet.
Det gror bra i FmK
miljøet, ny medlemmer dukker opp og styrets alderssammensetning er nå med vekt på de yngre
medlemmene. Det vises engasjement og innsatsvilje blant den yngre garde.
Søndagen begynte overskya,
men det klarna fort opp og det
blei en ny flott dag på treff.
Vi fikk ingen premie i år, det
deltok 13 stk. P4 (12m’er) og
noen av dem er flottere enn da
de var nye, så i det feltet når vi
ikke opp. Ca. kl, 14.00 var treffet
over og vi satte nesa hjemover.
Jeg kjører jo mitt måneturprosjekt og på tur oppover runda
vi 348.000 km på telleren.
Bilen fungerte perfekt og har nå
under 10.000 km igjen av
måneturen.
-Knut

Vårtreff hos familien Wilhelmsen
På Rom i Slagen vokste det opp to brødre, Matias og Jonas Wilhelmsen. De hadde bilhobbyen felles
og bestemte seg for å arrangere et biltreff i hagen til mor Turid. Gutta kjører Ford, den ene Taunus den
andre Cortina, så det var naturlig å inkludere FmK og Cortina klubben på treffet + noen spesielle
venner fra andre miljøer.
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Dette biltreffet har nå vært arrangert i ca. 10 år og har utviklet seg til å bli treffet man MÅ få med seg
hvert år. Det kommer et sted mellom 20 og 30 biler, så det blir intimt og koselig der de fleste er
gjengangere og ”gamle kjente”. Gutta sørger for storgrill og underholdning. I år fyra de opp en nylig
overhalt V-motor montert på en bukk. Mor sørger for langbord og stiller med hjembakt kake og kaffe
når grillmaten er fortært.

Treffet starter på Paletten i Åsgårdstrand der vi møtes og kruser samla mot Rom. Etter at maten er
fortært, utlodningen er ferdig, og deler har byttet eiere, så begynner de første gjestene med lang
kjøreveg å begi seg hjemover mot Oslo, Telemark ....

Treffet er et godt eksempel på at man med enkle midler kan lage et treff dersom man har plass til å
parkere ca. 20 biler. Treff er viktige for å holde miljøet i gang, og er et sted der man på en enkel måte
kan få råd og veiledning av andre medlemmer, og skaffe seg sårt tiltrengte deler.
Når dette skrives har vi allerede begynt å glede oss til neste år.
-Knut
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Veteranbildagen på Tofte
Første lørdag i september samlet flere hundre veteranbiler seg på Tofte i Hurum.
Det begynte med 40 biler for 11 år siden, i fjor var det 300, og treffet kan glede seg over et godt rykte i
miljøet. Norsk Motorveteran kåret det til det fjerde beste treffet i Norge! Særlig kjent er de for spennet i
bilparken, fra Trabant til Ferrari, og mange hverdagsbiler som vekker gode minner hos publikum og
deltakere.
Vi kjørte samlet fra Kopstad og 14 biler kjørte i strålende vær. Ferjeturen er såpass rask at vi knapt
registrerte at vi forflyttet oss på vann.
Det var lang kø på vei inn til hovedgata (noen nevnte at en veteranbil hadde blitt påkjørt av en buss,
men det fikk vi ikke bekreftet). Hovedgata stenges for trafikk fra klokka 11:00 til 14:00. Ikke alle fikk
plass i denne gata og noen måtte parkere bilene nede ved havna – så vi ble litt spredt ut.
Det var hyggelig å vandre rundt og se på alle de flotte kjøretøyene. Butikkene hadde åpent og flere
steder serverte mat. Etter noen timer kjørte vi i kortesje opp til staslige Tronstad Gård. Her fikk
samtlige hamburgere og drikke. Klubben samlet seg på plenen og hadde noen hyggelige timer her
også. Det var også flotte premier i flere klasser: Beste Amcar, beste europeiske, og beste ekvipasje
(ingen gikk til vår klubb). Historiske taler ble det også og vi kunne sjekke ut Hurums bygdesamlinger
som viser litt av hvert. Det var musikk og sosial hygge til klokka 16:00. Da vendte hver og en nesa
hjem og atter en gang hadde vi en hyggelig dag på Tofte.
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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. I fjor fikk vi inn kr.
11 826,57 som er et viktig bidrag til klubben vår. Vi håper alle som tipper kopler sitt spillerkort til
Horten & Omegn Veteranvognklubb (Organisasjonsnummer: 990 700 508)

7

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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