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Medlemsblad for Horten & Omegn Veteranvognklubb 18. nov 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
Så er den mørke november måneden her. Vi satser på at de fleste er i full gang i opplyste garasjer slik
at mørketiden fylles med noe meningsfylt. Vi vet at det er flere av dere som holder på med spennende
prosjekter og vi gleder oss til å ta disse i nærmere øyesyn i 2020.
Som nevnt i forrige utgave er klubben 40 år 9. januar 2020. Vi har sendt ut et lite forvarsel til alle om
at dette skal markeres, og mer informasjon kommer på e-post. Følg med.
I dette nummeret kan du lese mer om diverse aktiviteter som klubbens medlemmer har deltatt på i
løpet av sesongen. Vi passer også på å invitere til julebordet 30. november. Påmelding kan skje på epost til post@hovk.no eller skrive seg på listen som henger på klubben. Det er fortsatt plass til flere.
Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår:
•
•
•

Arne Sørem, Holmestrand
Hans Georg Solberg, Tolvsrød
Ragnar Bøe, Andebu

Arrangementer
Grillkveld hos LSVK
Tirsdag 11. juni var vi invitert til den årlige grillkvelden hos LSVK på Hedrum Bygdetun. Vi var 12 biler
og 16 personer som kjørte samlet fra klubben. I år valgte vi en litt annen rute - «over skauen» som
noe kalte det. Det var nok ikke så mange som hadde kjørt ruta via Anholt, Kodal, Åsrum og til slutt
Kvelde. Været inviterte ikke til grillkveld, men det satte ingen stopper på arrangementet. Vel fremme
ble vi møtt av våre venner i LSVK som alltid serverer mat av ypperste kvalitet. Grillene stod ute og vi
ble betjent av damegruppa med det klingende navnet «Understellet» som bisto med servering av både
mat og drikke. Selve måltidet måtte inntas inne i de fine lokalene på Hedrum Bygdetun. Regnet
sildret ned, men etter hvert ble det opphold og vi kunne gå ut og beundre alle kjøretøyene. Tiden går
så alt for fort i hyggelig lag og etter hvert måtte vi sette nesa hjemover. Det er jo flere som kun har 6V
og de har ikke akkurat Xenon lys... Vi benytter anledningen til å takke LSVK og alle som bidro til en
veldig hyggelig kveld.
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Gunnarsbøparken
Det var fint vær og god stemning. Underholdning med Stage One Big Band med solister. Færder
seilasen gjorde at det var mange mennesker i Tønsberg denne dagen. Et populært innslag på en helg
hvor det er mye aktivitet. Mange flotte biler og det var 6 medlemmer fra HOVK som stilte denne dagen.
Dessverre var det ingen som tok bilder slik at vi har «lånt» et bilde fra Facebook-siden til TAK.

Kjøretur til Løvøya/Horten Bilmuseum
Dette har også blitt en tradisjon og mandag 24. juni var vi 22 biler som tok en ekstra runde rundt i
kommunen før vi samlet oss på grassletta ved kiosken. Mange benyttet anledningen til å ta seg en
liten matbit mens bilpraten gikk livlig ved bordene. Spesielt var Horten Bilmuseums avvikling tema.
Etterpå skulle vi få komme til lokalene deres. Avviklingsstyret hadde fått i oppgave å selge en del
kjøretøy. Klokka 20:00 parkerte de som hadde anledning utenfor museet og vi ble møtt av Jan
Nærsnes som representerte avviklingsstyret. Vi fikk se bilene som var til salgs og det var mulig å
legge inn bud denne kvelden. Flere av medlemmene var interessert og bilene ble undersøkt. I ukene
deretter ble alle bilene solgt, dog har vi ingen oversikt til hvem. Det blir spennende om noen av disse
dukker opp på fremtidige treff. Uansett er det vemodig at Horten Bilmuseum ikke lenger består.
HOVK var involvert i begynnelsen og vi arrangerte i mange år Museumsløpet. I den grad vi ikke har
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takket de medlemmene som var involvert og la ned mange timer med opp-pussing eller andre ting tusen takk. En stor takk også til familien Kjeldsberg som gjorde en stor innsats for å holde museet i
gang i så mange år.

Sommeravslutningen 2019
Mandag 1. juli inviterte vi til grillkveld for medlemmer og følge. 46 personer møtte opp på en nydelig
sommerkveld. For å nyte sola maksimalt dekket vi opp bak stasjonen. Vi måtte supplere med flere
bord og stoler for å få plass til alle. Igjen gjorde grillgutta en flott jobb. Det er ikke få ting som skal
planlegges og gjøres i stand til slike arrangementer, og vi er svært takknemlige for de som stiller opp
for å gjøre det hyggelig for oss.
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Grillkveld med LSVK
Tirsdag 13. august var det vår tur til å invitere LSVK til oss. Været var heldigvis bedre enn når vi
besøkte Kvelde. Vi er alltid spente på hvor mange som kommer på en slik aften da det ikke er noen
form for påmelding. Vi trodde vi hadde tatt godt i, men vi bommet når vi var over 90 mennesker på
stasjonen denne kvelden. Det gjorde nok at gutta som stod over grillen svettet litt ekstra, men
heldigvis har butikkene åpent på kveldstid slik at vi fikk supplert med mere grillmat. Køen var til tider
lang foran grillen, men gutta grillet pølser og koteletter til den store gullmedaljen. Det var bare blide
mennesker å se og folk koste seg rundt medbrakte bord. Det dukket også opp flere biler vi ikke har
sett før. Spesielt en Bentley skapte skikkelig «fesjå» stemning. Denne bilen er spesiell og veldig
hyggelig at en av medlemmene våre tok den med denne kvelden. Tusen takk til LSVK som alltid
skaper god stemning og til alle som bidro denne dagen. Vi sees igjen i 2020.
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Phoenix Get-Together 2019
220 biler samlet seg utenfor Phoenix US Cars lørdag 31. august. Det ble trangt om plassen. Men folk
koste seg med biler, åpen grill og butikk. Hoggeriet var også åpent slik at man fritt kunne ta en titt. Det
var det mange som gjorde da det skal avvikles og tomten skal bebygges. Premieutdeling var det
også. Neste år blir det noen endringer slik at flere får plass og sett av datoen: 29. august 2020

Pre74 Treff i Stavern:
Lørdag 31. august var det igjen treff for alle Porsche´r før 1974. Dette har blitt tradisjon i Stavern og i
år var det over 40 biler. I tillegg slapp noen av oss som har yngre biler inn på området. Nivået på
bilene er fantastisk og vi fikk se både 911, 912, 914, 365 og Speedster.
Dette treffet går over 3 dager og inkluderer flere aktiviteter, men lørdag er det samling. Anbefales.
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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. 9 650,63 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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