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Styret og redaksjonen informerer 
 
Godt nytt kjøretøy år!  Klubben fyller 40 år om bare noen dager og det skal markeres på selveste 
stiftelsesdagen.  40 år er lang tid og vi har fortsatt medlemmer som har vært medlem siden starten.  
Mange av dere har også bidratt med dugnadsinnsats både på Horten Bilmuseum, opp-pussingen av 
lokalene på Borre Stasjon, Museumsløpet, utstillinger og sosiale samlinger. Ingen nevnt – ingen glemt. 
En stor takk og uten dere hadde det ikke vært en klubb. 
2020 står for døren og kalenderen begynner allerede å fylles opp av ulike arrangementer.  Som vanlig 
finner du oversikt over dette på vår hjemmeside.  De fleste av oss holder oss i nærmiljøet og er 
kanskje sjelden utenfor fylket.  Kanskje vi skal vurdere å kjøre litt lenger i år?  Det er alltid artig å se 
nye kjøretøy og treffe nye mennesker. Derfor vil vi i år forsøke å markedsføre treff og utstillinger i litt 
større radius enn tidligere.  Tips mottas med takk. 
Vi oppsummerer også noen arrangementer fra 2019.  God lesning. 
 
Nye medlemmer 
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår: 
 
• Ann Christina Pettersson, Horten 

 
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN & OMEGN VETERANVOGNKLUBB  
11. FEBRUAR 2020 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 2019 
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 2019: 
 
Verv Navn Valgperiode 
Leder Gunnar F. Halvorsen 2019 
Nestleder Morten Næs 2019-2020 
Sekretær Thor Thygesen 2018-2019 
Kasserer Madelene Eriksen 2019-2020 
Styremedlem Sven Eriksen 2018-2019 
Varamedlem Gunnar Rostad 2018-2019 
Varamedlem Lorang Harald Nyborg 2019-2020 
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Øvrige verv     
Materialforvalter Einar Kaldbast 2019-2020 
Huskomité Gunnar F. Halvorsen 2019-2020 
Redaksjonskomité  Morten Næs 2019-2020  

Knut Bugaarden 2019-2020 
Revisor Knut Erik Svendsen 2019 
Valgkomité Einar Kaldbast 2018-2019  

Svein Andreassen 2018-2019 
LMK komité Per Lie Andersen 2018-2019  

Svein Andreassen 2018-2019 
Idé- og forslagskomité Erik Iversen  2019-2020 
(Support) Jonny Bommen  2019-2020  

Sven Eriksen  2019-2020 
 
 
Arrangementer 
 

Høstutstillingen 2019 
 
Det er alltid litt mer gambling med været på høsten enn på våren, men etter et lett skydekke fra 
morgenen av klarna det opp og ble et strålende solskinn. Det kom godt med kjøretøy og besøkende 
gjester. Stasjonens flotte beliggenhet gjør det enkelt å finne fram og lett å droppe innom for de som 
tilfeldigvis passerer.  Vi tok ut T-Bird´en for året til utstillinga så det var et fint støvlag som sørget for en 
ubrukt patina.  Brukte litt lenger tid enn planlagt så vi ankom ca. som bil nummer 100 av totalt 141 
kjøretøy. 
Av denne grunn blei bildene fra årets utstilling ikke tatt ved ankomst, men på plassen der de parkerte.  
Det gjør det krevende å få med alle, men gir et bedre inntrykk av folkelivet på utstillings område. 
 
Salget fra bodene gikk strykende og samtalene rundt bordene likeså.  
Vi var også litt spente på om treffet som var på Obs! Sandefjord ville gjøre at det kom færre kjøretøy, 
men vi merket ingen forskjell fra året før.  Mange tok nok turen til begge treffene.  Likevel vil vi forsøke 
å unngå at treff faller på samme dato.  Ikke så lett alltid da det er mange arrangementer. 
 
Det er en godt sammensveiset gjeng i HOVK som alle kjenner sine oppgaver. På den måter virker det 
enkelt og greit men la oss huske på jobben bak suksessen.  Og ikke minst må vi alle bidra til området 
er rydda og lokalet lukka.  Det var en gjeng som gikk ubemerka rundt og bedømte bilene, en vanskelig 
oppgave, men de kom til enighet og premier blei fordelt.  Dessuten stemte deltakerne på ”Car of the 
show” 
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Vinnerne av høstutstillingen 2019:    
 
1. Plass:  1912 Minerva    Per Johansen, Horten 
2. Plass:  1958 Jaguar XK150 OTS   Per Lie Andersen, Horten  
3. Plass:  1977 Datsun 200L    Ragnar Bøe, Andebu  
 
Car of the Show: 1953 Buick Skylark    Ole Jensen, Nøtterøy 
 
En flott utstilling med mange fine kjøretøy.  Vi gleder oss allerede til neste år som blir søndag 30. 
august 2020 
 
Knut Bugaarden 
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Cars & Coffe - Larvik torg 
Norwegian MG Drivers Club arrangerte Cars & Coffe på Larvik torg lørdag 31. august.  For oss som 
stort sett holder oss i nordre Vestfold var det en del «nye» biler å se.  Dette er jo ikke bare for 
veteranbiler.  Et hyggelig arrangement som samlet ca. 70 biler totalt. En spesiell Limousine utgave av 
Toyota vakte stor oppsikt.  Det var virkelig en staselig vogn og eieren hadde stor kunnskap om bilen.  
Ikke ofte vi ser slike. Det var også politiske arrangement i forbindelse med valget og det var vel ikke 
alle partiene som var helt positive til vår hobby som også bidrar med å sette CO2 avtrykk… 
 

      
 
 

Veteranbildagen Tofte 2019 
Lørdag 7.september var det igjen klart for veteranbildagen på Tofte.  Denne gangen var det 14. gang 
at dette populære arrangementet foregår i Tofte.  Vi var 4 biler fra klubben som kjørte samlet fra 
Kopstad.  Vi som normalt kjører gul bil, valgte i år kjøre Volvo Amazon 1961.  Samme eier har også en 
Volvo P1800 S fra 1965 som fikk luftet seg. I år dro vi en halvtime før, men det klaffet dårlig med ferja 
så det ble likevel nesten 45 min å vente på den.  Her ble det trangt og det var med hjertet i halsen vi så 
hvor nærme bilene ble parkert.  Men det gikk bra. Været var dårlig og det satte en stopper for mange.  
Likevel ble det da 140 biler som samlet seg i hovedgata i Tofte.  Det var stor variasjon av merke og 
modeller.  Vi fra HOVK tok en kaffetår ved bilene, men det ble en våt affære.  Likevel ble det svært så 
hyggelig.   
Klokka to begynte bilene å bevege seg mot Tronstad gård.  Det ble ingen skikkelig kortesje da mange 
nok satte nesa rett hjem.  Derfor ble relativt få som møtte opp på gården.  Det hadde regnet godt slik 
at jordet var rimelig sleipt.  Et par satte seg nesten fast, men til slutt fikk alle parkert bilene.  Nå var det 
hamburgere og brus på alle gjestene.  Siden så mange ikke dukket opp ble det både 2 og 3 
serveringer for de som ville ha mer mat.  Det gjorde at stemningen steg ytterligere et hakk.  Et lokalt 
Shadow band underholdt.  En lokal rallyfører - Liz Wessel demonstrerte sin rallybil på jordveien og det 
var mulighet å sponse henne.  Deretter var det premieutdeling.  Her er det 1. premie i diverse klasser 
og diplom til 3 andre i hver klasse.  Einar Kaldbast fikk diplom for sin Lloyd Arabella.  Vi gratulerer! 
 
Vi tok også en tur innom museet.  Bare det er verdt besøket til Tronstad går.  Vi snakket både med 
eier og ordføreren.  Dette er siste året Hurum består som egen kommune og neste år slår de seg 
sammen med Asker og Røyken.  Ordføreren var imponert over bilhobbyen og det ble også nevnt at 
dette bidrar til det lokale næringslivet via underleverandører til vår hobby. 
Ved 4-tiden takket vi for oss og satte kursen hjemover.  Noen av oss tok turen til Gamle Eidsfoss Kro 
som feiret 25 års jubileum. For mange er dette et fast stopp når man er ute med veterankjøretøyet.  
Både mat og atmosfære er viden kjent og kan anbefales for de av dere som ikke har tatt turen. 
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Damenes aften 2019 
I motsetning til julebordet som er hvert år, har vi en gang i året Damenes aften….  Ofte på en sur og 
kald oktober kveld slik at pizza fra Ra Pizza (som for øvrig alltid får veldig god kritikk) og godt drikke 
gjør at stemningen alltid er på topp.  Det blir alltid litt trangt i klubblokalet da dette er populært.  
Damene har nok andre temaer enn oss gutta, men alle er enige om at dette er sosialt og hyggelig. 
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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 2019 fikk vi inn kr. 
11.119 som er et viktig bidrag til klubben vår. Vi håper alle som tipper kopler sitt spiller-kort 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   


