STASJONSPOSTEN

Nr. 79

Medlemsblad for Horten & Omegn Veteranvognklubb 24. apr 2019
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
Påsken er akkurat forbi og vi har hatt et strålende vær. Mange har tatt ut kjøretøyene og det kribler vel
i kjørtetøykroppen for de fleste. Vi har en aktiv sesong foran oss og det er mye å se frem til. I denne
utgaven kan du lese referat fra årsmøtet og årsberetningen. I tillegg en artikkel om foredraget til Per
Teien.
Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår:
•
•

Bjørn Haugstad, Nøtterøy
Harry Franz, Nøtterøy

ÅRSBERETNING 2018
Antall medlemmer pr. 31.12.2017: 123
Antall medlemmer pr. 31.12.2018: 125 noen nye har kommet til og noen har falt fra gjennom året.
Det har under året blitt avholdt 8 medlemsmøter, 7 styremøter og 25 tirsdagsmøter i vårt lokale på Gamle Borre
Stasjon.
Medlemsbladet «Stasjonsposten» har blitt utgitt 4 ganger - nr.74, 75, 76 og 77.
Bladet har blitt sendt pr. e-post (i farger) til medlemmers adresse, i papirutgave til medlemmer uten epostadresse, og ligger på web siden (i farger). Redaksjonen har bestått av Morten Næs og Knut Bugaarden. Vi
takker redaksjonen for godt utført arbeide.
Klubbens hjemmeside: www.hovk.no er fremdeles en meget viktig informasjonsside for alle klubbens aktiviteter
og med linker til det meste interessante innen vårt hobbyområde.
Siden har vært besøkt totalt 34809 ganger siden hjemmesiden ble opprettet.
Siden anbefales til alle medlemmer og bilentusiaster, og den inneholder et komplett bildemateriale fra alle våre
aktiviteter, besøkende og medlemmers kjøretøy. Vi arbeider med en forbedret Facebook utgave som vi ber
medlemmene følge med på.
Hus-komitéen har bestått av Gunnar Feltmann Halvorsen.
Kontrakten med Bane NOR eiendom er forlenget og varer nå ut 2023.
Vi har utleie til Vikinglaget, som også er forlenget, og de to verkstedsplassene disponeres av medlemmer.
Aktiviteten her er åpen, og medlemmer kan komme når som helst å besøke lokalet, samtidig som det er åpent
for publikum under våre aktiviteter. Pr. dags dato er det en MGA som det skal gjøres motoroverhaling på. I
garasjen står også en Lloyd som det skal gjøres overhaling på.
Tirsdager er vår samlingsdag på lokalet, både til "kaffe og bilprat", medlemsmøter, styremøter og mange andre
aktiviteter.
Hyggelige og nyttige arrangementer som vi ønsker alle medlemmer skal delta på.
JANUAR
03.01: Styremøte
16.01: Medlemsmøte, fremmøte av 24 medlemmer. Besøk fra LMK v/ Generalsekretær Stein Christian Husby
FEBRUAR
06.02: Styremøte
13.02: Årsmøte med valg og diverse, fremmøte av 23 medlemmer.
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MARS
06.03: Medlemsmøte, fremmøte av 25 medlemmer.
13.03: Garasjebesøk hos Per Lie Andersen i hans Jaguar «garasjer», 21 medlemmer

APRIL
03.04: Styremøte
10.04: Medlemsmøte, fremmøte av 26 medlemmer
MAI
01.05:
01.05.
05.05:
09.05:
20.05:

1. mai - Jaguartreff på Holmen Fjordhotell. 4 biler fra HOVK.
Re løpet, 2 biler fra HOVK
Ekeberg - vår marked.
Medlemsmøte, fremmøte av 26 medlemmer.
Hobbykjøretøyets dag i Hof i regi av ACDC. (American Cars Drivers Club Vestfold).
28.05: Vår årlige vår kjøretøyutstilling på Borre Stasjon. Det var 169 kjøretøyer inne på området.
Vi var i år meget heldige med været, og det var veldig mange tilskuere. 3 av premiene gikk til våre egne
medlemmer.

JUNI
03.06: Vest Ford arrangement på Gamle Borre Stasjon. HOVK sto for salg av mat og
drikke. 90 biler var inne på området,
05.06: Kaffe og Bilprat, det ble tur til Løvøya via Vestfold rundt, med 18 biler.
06.06: Nasjonal Motordag.
10.06: Vestfold treff i Gunnarsbø parken, 10 biler fra HOVK
12.06: Vi besøkte LSVK i Kvelde. Grillkveld med sosialt samvær. Vi var 22 biler som kjørte samlet fra klubben.
17.06: Bilutstilling på Stokke Bygdetun. Vi var 14 biler som kjørte samlet fra klubben.
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28.06: HOVK´s årlige grillfest på Gamle Borre Stasjon. 38 medlemmer med følge. Som vanlig en meget
hyggelig avslutning med strålende vær.

JULI Ferie
AUGUST
14.08: Styremøte
14.08: Returbesøk fra LSVK til grillkveld. Strålende vær. Hyggelig samvær der vi var 32 biler og ca. 40
personer.
21.08: Hobbykjøretøyenes høstmønstring på OBS, Fokserød
25.08: Phoenix Get Together, Phoenix US Cars Sem. 8 biler fra klubben.
26.08. Høstutstillingen på Gamle Borre Stasjon med 118 kjøretøyer. Meget bra. Som på Vårutstillingen var det
nydelig høstvær, og veldig mange mennesker.

SEPTEMBER
01.09: Tur til Tofte – Det var i år 14 biler fra HOVK, med etterfølgende besøk på Tronstad Gård hvor det ble
servert grillmat og drikke.
04.09: Styremøte
22.09: Ekeberg Høstmarked
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OKTOBER
02.10: Styremøte
09.10: Medlemsmøte, fremmøte av 23 medlemmer
16.10: Våre damers «Pizza aften». Totalt var vi 30 personer. Koselig møte med bevertning av pizza og gode
drikkevarer.
NOVEMBER
06.11: Styremøte
13.11: Medlemsmøte, fremmøte av 22 medlemmer.
25.11: HOVK julebordet i år ble avholdt på Gannestad. Vi var 34 personer som hygget oss denne kvelden med
god julemat med godt drikke til.
DESEMBER
Det var 4 "bilprat og kaffemøter" i desember.
Vi anbefaler alle å gå inn på vår hjemmeside www.hovk.no der de fleste arrangement som er nevnt i
årsberetning er dokumentert med bildemateriell og beskrivelser.
Vi har stort sett vært mellom 20 og 30 medlemmer på medlemsmøtene og " kaffe og bilprat"
Kveldene - noe som er meget bra.
Det har vært en meget bra sesong, med strålende vær på utstillingene våre som gjør at det ble et meget bra
økonomisk år. En stor takk til alle som har bidratt, og ikke minst våre medlemmer som spiller Lotto etc. (fortsett
med det). Grasrotandelen er et godt tilskudd til klubb kassa. Og takk til Vaffelmester Georg Erik Olsen, som
passer på at det bestandig er nystekte vafler på plass på klubben.
Horten, 31. januar 2019
Thor Thygesen

Sekretær

Styret 2019
Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Øvrige verv
Materialforvalter
Huskomité
Redaksjonskomité

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

Valgperiode
2019
2019-2020
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2019-2020

Einar Kaldbast
Gunnar F. Halvorsen
Morten Næs
Knut Bugaarden

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
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Revisor
Valgkomité
LMK komité
Idé- og forslagskomité
(Support)

Knut Erik Svendsen
Einar Kaldbast
Svein Andreassen
Per Lie Andersen
Svein Andreassen
Erik Iversen
Jonny Bommen
Sven Eriksen

2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020

Foredrag av Per Teien
Tirsdag 15. januar kom nestor Per Teien og snakket om bremser og bremsekraftforsterkere. Per
kjenner vel de fleste som en virkelig bilekspert. Det er ikke få medlemmer som har fått råd eller
bistand fra Per – uansett biltype eller merke. Det den mannen ikke vet om biler – er ikke verdt å vite.
Per har holdt foredrag for oss tidligere, og denne gangen dreide det seg altså om noe av det viktigste
vi har på våre kjøretøy, nemlig bremsene. Alt annet blir egentlig uvesentlig hvis man ikke klarer å
stoppe.
Den tragiske ulykken med en Cadillac 1959 som krevde 5 menneskeliv i 2018 (som skjedde på vei ned
fra Gaustablikk) ble gjennomgått og viser viktigheten av å sørge for at alle ledd i et bremsesystem må
være i tipp topp stand. Det var nok mange som fikk seg en tankevekker når Per spurte når man hadde
byttet bremsevæske sist. De ulike bremsevæske-typene ble gjennomgått og viktigheten av å ikke
blande samt hva man må gjøre hvis man går fra en type til et annen.
Deretter gikk Per igjennom konseptet med bremsekraftforsterkeren. Her fikk vi inngående kunnskap
om hvordan teknikken fungerer. Dette var nyttig og lærerikt. Det var mange spørsmål fra salen og det
betyr at foredraget engasjerte.
Vi takker Per for en svært innholdsrik kveld og ønsker ham gjerne tilbake med et nytt foredrag.
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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. Så langt i år har vi
fått inn kr. 3 290,82 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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