STASJONSPOSTEN

Nr. 80

Medlemsblad for Horten & Omegn Veteranvognklubb 10. sep 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
Vi skriver september og orkanen «Dorian» herjer over Bahamas. Sommeren var varmere og våtere
enn normalt, men det har ikke satt en stopper for vår hobby. Vi er akkurat ferdig med høstutstillingen
og vi var svært heldig med været på begge våre utstillinger i år. Mer om dette senere. Dette er den
80. utgaven av Stasjonsposten. Klubben feirer 40 års jubileum 9. januar 2020 og det vil bli markert. Vi
kommer tilbake med mer informasjon om dette.
I de 2 neste numrene av Stasjonsposten oppsummerer vi en del av aktivitetene som klubbens
medlemmer har deltatt på i løpet av sommersesongen.

Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår:
•
•
•
•
•
•
•

Arild Hansen, Horten
Brynjar Nilsen, Horten
VIB Veteranene, Horten
Øyvind Engen, Skoppum
Børre Larsen, Skoppum
Jan-Erik Knutsen, Horten
Magne Haukelidsæter, Skoppum

Garasjebesøk hos Lasse Andersen, Holmestrand
Tirsdag 12. mars var vi invitert til garasjebesøk hos Lasse Andersen i Holmestrand. Været viste seg
fra sin aller verste side som nok satte en liten demper på antall medlemmer som møtte opp denne
kvelden. Likevel, de 22 medlemmene som tok turen fikk se en imponerende samling av kjøretøy.
Undertegnede var ikke tilstede så denne gangen blir det ingen inngående beskrivelse av bilene, men
vi lar heller bildene tale for seg selv. Siden det var flere medlemmer som ønsket å se samlingen så
ble det en ny mulighet 9. september. Omtale av dette besøket kommer i en senere versjon av
Stasjonsposten.
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Dugnad på stasjonsområdet
Vi får alltid svært hyggelige tilbakemeldinger fra Bane Nor Eiendom om hvor velholdt eiendommen
alltid er. Vi benytter anledningen til å takke de av dere som stiller opp og klipper plenen slik at det
alltid er nyklipt og pent. Det går ikke få timer å klippe eiendommen og tusen takk for dette. I tillegg, før
sesongen starter så tar vi en felles dugnad på området og denne gangen også i kjelleren og på
styrerommet. Det ble et fullt lass som ble kjørt til Skoppum avfallsstasjon. I år var dugnaden 23. april
og 26 medlemmer stilte med utstyr slik at området og stasjonsbygget ble ryddet. Det ble riktig så fint,
og alle fikk pølser som takk for hjelpen.

Vårutstillingen på Borre Stasjon
” Vårens vakreste eventyr” er et begrep som brukes av alle - det være seg for Vestfold Rundt der man
dusjer i naboens snørr og sikkel (taler av erfaring etter 11 ritt) til oss som holder til trygt og godt på
andre sida av grøftekanten. Skjønt den søndagen 26. mai så det stygt ut, voldsomme vindkast
kombinert med noen regnbyger, der kalesjer, Tonneau cover og presenninger blei tatt i bruk, gjorde
oss urolige for deltagelsen.
MEN da klokka nærmet seg start, klarna det opp og Morten kunne etter hvert berolige oss med at
deltagelsen var innenfor normalen. Det kom som vanlig veteranbiler av alle aldere og merker, noen
originale og merket av tidens tann, andre re-bygget til bedre enn originalen. Det er utrolig hvor mye tid
og penger enkelte legger ned i bilene sine for at vi andre skal kunne ha noe flott å se på - etter min
mening er det ”vårens vakreste eventyr”.
Egne biler stiller i klassen verneverdig og er original biler i god bruksstand. De vekker stadig minner
om tidligere biler man har hatt og er opphav til mang en hyggelig bilprat.
Det blir om seg hør og bør mye fokus på bil på en bilutstilling, MEN vi må ikke glemme de som er med
på å skape den gode stemningen, porten, parkeringsvaktene, speaker, kjøkkenet og kiosken. En stor
takk til dere alle. Vi skulle gjerne vært flere til å hjelpe til slik at de som er på vakt kunne få avløsning.
Forhåpentligvis er det flere som vil hjelpe til neste år.
Det deltok i år var det 141 kjøretøy innom stasjonen.
Premiene fordelte seg på følgende kjøretøy og eiere:
1.
2.
3.

Plass:
Plass:
Plass:

Car of the Show:

1959 Ford Fairland 500 Skyliner, Per Helge Bergland, Larvik
1965 Ford Mustang, Leif Christian Larsen, Stokke
1958 Jaguar XK150 OTS, Per Lie Andersen, Horten
1933 Pachard Roadster, Ole Jensen, Nøtterøy

Knut Bugaarden

3

4

Re Motorklubb´s 1. mai tur til Karljohansvern
Re Motorklubb arrangerer alltid en kjøretur 1. mai. I år endte turen på gressplenen på Karljohansvern
og mange biler kom kjørende samlet denne fine 1. mai dagen. Flere medlemmer av vår klubb stilte
også opp. Et flott initiativ som vi anbefaler hvert år.

NSVK vårmønstring 2019
«Vi som fortsatt leker med biler» er slagordet for Norsk Sportsvognklubb. For mange blir det ikke vår
før det har vært mønstring. De to siste årene har det foregått på Fornebu, men i år var vi tilbake på
Øvrevoll. Det er vel få treff som samler en slik samling av sportsbiler fra alle årsklasser. Været var litt
kaldt, men som sedvanlig så ble det fint vær utover dagen. Porsche klubben kjørte også som vanlig i
kortesje fra Henie Onstad senteret og var den klubben som var best representert (igjen på indre bane).
Det var 3 medlemmer som stilte fra vår klubb – 2 Porsche og en Jaguar.
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Vestford 2019
Hvert år i begynnelsen av juni arrangeres felles Ford-treff, VestFord, i Vestfold. Treffplassen har de
siste årene vært på stasjonsområdet på den nedlagte jernbanestasjonen på Borre. Årets treff ble
arrangert søndag 2. juni også denne gangen på Borre. Geir Berglund har i en tid vært lederen blant
gjengen som arrangerer VestFord. Sammen med gode krefter i Ford M Klubb og Consul Granada
Klubb lagde han nok et flott treff.
Oppmøte til VestFord er på to steder. Du kan enten møte opp på Sem, utenfor Tønsberg. Derfra kjører
en kolonne frem til treffplassen. Den andre muligheten er å møte direkte på treffplassen på Borre.
Kolonnen fra Sem var ikke så lang denne gangen. Da treffet startet, var det heller ikke så mange som
hadde kjørt rett til treffplassen. Geir som er leder for treffet, var nok litt skuffet over oppmøtet på
begynnelsen av treffet. Likevel skulle det bli et bra treff, for utover dagen det rullet inn bil etter bil. Til
slutt var 87 biler registrert i sekretariatet. Det må treffkomiteen være fornøyd med.
Oppmøtet blant fra Ford M klubb var godt, og Ford M klubb var nok den best representerte Fordklubben. Ford M var representert med P4, P5, P7a og P7b. Aller mest var det av P7b. Bilene kom fra
hele området rundt Oslofjorden.
VestFord trekker ikke bare Ford M. Det er mye forskjellig å se av både eldre og nye årganger,
modeller og typer. Det er mange biler som kan nevnes, men en som jeg la spesielt merke til var en flott
lyseblå Thunderbird med matchende farge på interiør og eksteriør. Det er noen virkelig flotte detaljer
på denne bilen. Et virkelig vakkert skue.
Alle modeller og utgaver har sine tilhengere. Noen som virkelig er entusiastiske runde merkevaren, er
de som brenner for RS/ST-utgavene til Ford. Bilene til medlemmene i ST/RT-klubben fikk stå samlet.
Her finnes nye og få år gamle biler er som allerede svært populære. Disse bilene blir nok ikke mindre
ettertraktede i årene som kommer. Det er bare å se på populariteten til Escort og Sierra i Cosworthutgaver i dag.
En annen virkelig flott bil som bør nevnes er Geir Inge Paulsen sin nyoppussede Escort RS Cosworth.
Her var det langt ned mange timer og kroner i å få den tilbake i nybilstand. Bilen fikk også prisen for
beste bil fra etter 1990. Gratulerer så mye, Geir Inge. Bilen din er virkelig flott.
Treffet på Borre er i stor grad lagt opp til at folk skal hygge seg blant likesinnede i trivelige omgivelser.
De som blir sultne kan kjøpe mat i kiosken drevet av den lokale bilklubben (HOVK). Det er også den
lokale bilkubben som holder området i orden og leier ut plassen til VestFord-treffet. Det så ut som alle
hadde et fint treff og fikk se og prate om forskjellige biler.
Et høydepunkt for mange er bilpremiering og loddtrekning. En jury gikk rundt og bedømte bilene. Det
var premier etter årsklasser. I tillegg deles det ut premie for lengst reisende og juryens favoritt. I
enkelte klasser er det en stor utfordring å finne en vinner, men igjen gjorde juryen en god jobb.
Gratulerer til alle som vant. Heldige var også de som vant på lodd, og undertegnede var en av
loddvinnerne denne gangen.
Per Oskar Meier fikk pris for juryens favoritt for en flott 20m XL 4-dørs med lav kilometerstand. Bilen
har nylig dukket opp i våre områder, men det er ikke en ukjent bil i Ford M Klubb. Den har tidligere
vært i Trond Dreyer sitt eie, og den ble importert av Arvid Indrehus for omtrent 10 år siden.
En annen bil som vakte oppmerksomhet, var en Rød 17m RS hardtop. Eieren har gitt bilen navnet
Anton. Det er Odd Eriksen som eier denne bilen. Dette er en meget flott bil og det var ikke ufortjent at
den vant prisen” Car of the Show”.
Anders Lønn kom sent, men godt. Denne gangen kom han uten M men med Ford. Han hadde skaffet
en tøff Ford F-250 fra slutten av 1960-tallet. Med denne bilen kan Anders cruise rundt i sommer.
Etter premiering ble været litt mer en truende og folk reiste hjem. Mange fikk nok en liten regnbyge på
hjemveien. Til slutt var det bare treffkomiteen igjen, med litt opprydning. Nok et fint treff hadde de laget
for oss som møtte opp.
Dessverre kolliderte VestFord-treffet denne gangen med flere andre treff. Samme helg ble det
arrangert Ford M-treff i Sæbø og Mjøstreff på Biristrand. Det er dessverre slik at det er mange
arrangementer og få helger på våren og tidig på sommeren. Noen ganger vil treffene kollidere. Alt i alt
så det likevel ut som oppmøte ble bra selv om noen valgte andre treff.
De som står bak treffet, ønsker seg nye krefter som kan gjøre en jobb. Hvis du ønsker å bidra tas all
hjelp imot med stor takk. Vi håper det blir et nytt treff også neste år og ser frem til et nytt VestFord-treff.
Matias Wilhelmsen
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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. 7 430,93 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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