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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
På dagen 75 år etter frigjøringen har verden blitt annerledes enn vi noen gang hadde forestilt oss. Alle
har fått en ny hverdag pga koronasituasjonen. Det påvirker også oss som klubb. Lokalet har vært
stengt og både utstillingen i mai samt Vestford er avlyst. Vi vet fortsatt ikke om vi kan gjennomføre
utstillingen i august. De fleste andre arrangementer i sommer er også avlyst. Vi forsøker likevel å
møtes utenfor stasjonsbygningen fremover. Vi følger myndighetenes råd og anbefalinger.
Siden sist har vi feiret 40 års jubileum, samt at årsmøtet er vel overstått og vi har fått et nytt styre.
Formann de seneste to årene, Gunnar Feltmann Halvorsen overga klubba til Sven Eriksen. Gunnar
har gjort en flott jobb og vi takker ham for innsatsen. Det nye styret kan dere lese mer om nedenfor.
Vi oppsummerer også noen arrangementer fra 2019. God lesning.
Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår:

•
•
•
•

Ann Christina Pettersson, Horten
Truls Arne Frednes, Åsgårdstrand
Lars Petter Skau, Holmestrand
Geir Gartmann, Horten

STYRET 2020:
Verv
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Sven Eriksen
Morten Næs
Thor Thygesen
Madelen Eriksen
Svein Andreassen
Gunnar Rostad
Lorang Harald Nyborg

Valgperiode
2020
2019-2020
2020-2021
2019-2020
2020-2021
2020-2021
2019-2020

Øvrige verv
Materialforvalter
Huskomité
Redaksjonskomité

Einar Kaldbast
Gunnar F. Halvorsen
Morten Næs

2019-2020
2019-2020
2019-2020

Knut Bugaarden
Knut Erik Svendsen
Einar Kaldbast
Ragnar Aslesen
Per Lie Andersen
Svein Andreassen

2019-2020
2020
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021

Revisor
Valgkomité
LMK komité

ÅRSBERETNING 2019
Antall medlemmer pr. 31.12.2018: 125
Antall medlemmer pr. 31.12.2019: 126

noen nye har kommet til og noen har falt fra gjennom året.
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Det har under året blitt avholdt 8 medlemsmøter, 8 styremøter og 21 tirsdagsmøter i vårt lokale på Gamle Borre
Stasjon.
Medlemsbladet «Stasjonsposten» har blitt utgitt 4 ganger - nr.79, 80, 81 og 82.
Bladet har blitt sendt pr. e-post til medlemmers adresse, i papirutgave til medlemmer uten e-postadresse, og
ligger på web siden. 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 38052 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 er også på Facebook og forsøker å benytte denne kanalen
også. Den er spesielt viktig for å markedsføre våre aktiviteter.
Hus-komitéen har bestått av Gunnar Feltmann Halvorsen.
Leiekontrakten med Bane Nor eiendom er forlenget, og varer nå ut 2023.
Vi har fremleie 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
08.01: Styremøte.
15.01: Medlemsmøte, fremmøte av 28 medlemmer. Per Teien fortalte om bremse- og bremsekraftsystemer, et
meget interessant og viktig foredrag.
FEBRUAR
05.02: Styremøte.
12.02: Årsmøte med valg og diverse, fremmøte av 24 medlemmer.
MARS
12.03: Garasjebesøk hos Lasse Steeg Andersen, Holmestrand.
APRIL
02.04: Styremøte.
09.04: Medlemsmøte, fremmøte av 24 medlemmer.
MAI
01.05:
01.05.
04.05:
13.05:
19.05:
25.05:

1. mai - Jaguartreff på Holmen Fjordhotell. 2 biler fra HOVK.
Re løpet som i år endte opp på KJV - 2 biler fra HOVK.
Ekeberg - vår marked.
Medlemsmøte, fremmøte av 23 medlemmer.
Hobbykjøretøyets dag i Hof i regi av ACDC. (American Cars Drivers Club Vestfold).
Vår årlige vår-kjøretøyutstilling på Borre Stasjon. Det var 141 kjøretøyer inne på området.
Vi var i år meget heldige med været, og det var veldig mange tilskuere.
3. premie gikk til et av våre medlemmer: 1958 Jaguar XK150 OTS. Eier: Per Lie Andersen

JUNI
06.06: Nasjonal Motordag.
10.06: Vestfold treff i Gunnarsbøparken. 10 biler fra HOVK.
03.06: VestFord arrangement på Gamle Borre Stasjon. HOVK sto for salg av mat og
drikke. 90 biler var inne på området
12.06: Vi besøkte LSVK i Kvelde. Grillkveld med sosialt samvær. Vi var 12 biler som kjørte samlet fra klubben.
17.06: Bilutstilling på Stokke Bygdetun. Vi var 20 biler som kjørte samlet fra klubben.
05.06: Kaffe og bilprat. I tillegg ble tur til Løvøya med siste stopp på Horten Bilmuseum hvor vi kunne se/legge
inn bud på de bilene som skulle selges. Totalt 18 biler.
01.07: HOVK´s årlige grillfest på Gamle Borre Stasjon. 38 medlemmer med følge. Som vanlig en meget
hyggelig avslutning med strålende vær.
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JULI - ferie
AUGUST
05.08: Styremøte.
13.08: Returbesøk fra LSVK til grillkveld. Strålende vær. Hyggelig samvær der vi var 40 biler og ca. 80
personer.
21.08: Hobbykjøretøyenes høstmønstring på OBS, Fokserød
25.08. Høstutstillingen på Gamle Borre Stasjon med 146 kjøretøyer. Meget bra. Som på Vårutstillingen var
det nydelig høstvær, og veldig mange mennesker.
2 av premiene gikk til våre egne medlemmer:
1. premie: 1912 Minerva. Eier: Per Buick Johansen, HOVK
2. premie: 1958 Jaguar XK150 OTS. Eier: Per Lie Andersen, HOVK
31.08: Phoenix Get Together, Phoenix US Cars, Sem. 8 biler fra klubben.
SEPTEMBER
02.09: Styremøte.
07.09: Tur til Tofte. Det var i år 4 biler fra HOVK i et øsende regnvær. Etter oppstilling i Storgata var det besøk
på Tronstad Gård hvor det ble servert grillmat og drikke. Det var i år ca.140 biler tilstede så det var bare
å spise hamburgere. Einar Kaldbast ble premiert for sin Lloyd.
09.09: Garasjebesøk hos Lasse Steeg Andersen, Holmestrand. Lasse har en imponerende samling i sitt
bil- og utstyrsmuseum. 22 medlemmer fremmøtt. Der ble servert kaffe og vafler.
22.09: Ekeberg Høstmarked.
OKTOBER
07.10: Styremøte.
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.
30.11: HOVK julebord ble som vanlig avholdt på Gannestad. Vi var 28 personer som hygget oss denne kvelden
med god julemat med godt drikke til.
DESEMBER
03.12: Styremøte.
Det var 3 "kaffe og bilprat» møter i desember.
Vi anbefaler alle å gå inn på vår hjemmeside www.hovk.no der de fleste arrangement som er nevnt i
årsberetningen 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. Hvis Georg ikke skulle være tilstede så har vi
en god erstatter i Vidar Kringlum.
Horten 31. januar
Thor Thygesen
Sekretær
Vi gratulerer Sven Eriksen som ny formann i klubben og takker Gunnar for flott innsats i 2 år.
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HOVK 40 år
Høsten 1979 samlet 5 herremenn seg for å diskutere grunnlaget for en gammelbilklubb i Horten. Det
var allerede laget et utkast til vedtekter og møtet konkluderte med at det var enighet om å gå videre
med arbeidet. Man laget et arbeidsutvalg som møttes igjen 14. oktober.
På det første møtereferatet står navnet: “Horten og Omegn Gammelbilklubb”. Men siden det ble
foreslått å etablere en klubb som lokalavdeling av Norsk Veteranvognklubb – ble det første forslaget til
navn: “Norsk Veteranvognklubb – avd. Horten og Omegn”.
Arbeidsutvalget jobbet også med en liste over potensielle medlemmer som eide bil av førkrigsmodell.
På det 3. møtet i arbeidsutvalget ble navnet IKKE godkjent av Norsk Veteranvognklubb som mente det
var for likt, og NVK ba om at klubben måtte finne et eget navn. Forslag til nytt navn ble da: “Horten og
Omegn Veteranvognklubb”. Man hadde nå en liste over 35 potensielle medlemskandidater. Forslag til
kontingent ble satt til kr. 100,På det 4. møtet i arbeidsutvalget den 21. november 1979 hadde man en revidert liste over
medlemskandidater, og et utkast til en skriftlig invitasjon til konstituerende generalforsamling.
Dagsorden ble skrevet og datoen for det konstituerende møtet ble satt til 9. januar 1980. Dette var
starten på vår klubb.
Nå, 40 år etter feirer vi at Horten & Omegn Veteranvognklubb lever i beste velgående. Antall
medlemmer har vært ganske stabil de siste 10 årene – med ca. 120 medlemmer. Det er mange å
takke gjennom alle disse årene. Ikke minst de som har sittet i styret og komiteer, men også alle de
som på en eller annen måte har bidratt gjennom dugnadsarbeid, opp-pussing av lokaler, bistand på
utstillinger eller løp, grillkvelder, julebord eller Damenes Aften. Vi vet det er lagt ned et betydelig antall
timer, og vi hadde ikke vært her i dag uten dere.
På jubileumsdagen 9. januar 2020 ble 40 års-jubileet feiret. Klubblokalet var helt fult denne dagen.
Det startet med at formannen holdt tale for dagen og Per «Buick» Johansen ble utnevnt til
æresmedlem. Vi referer fra talen:
En av de 5 herremennene som var med helt fra starten, har utmerket seg spesielt i bilmiljøet i Horten,
men også utenfor fylket og antakelig i hele landet. Han er å anse som en nestor, og kallenavnet sier
noe om hvilket bilmerke som står hans hjerte nærmest. Han har restaurert et betydelig antall
veteranvogner, og disse bidrar godt til dagens historiske bilpark. Store ord, men resultatene taler for
seg selv. Personens mål har alltid vært: «Alt skal virke, og resultatet skal lyse». Karosseritilpasninger
er viktig og skruer av typen med ett spor skal stå i samme retning. Det er de små detaljene som skiller
de dyktige fra de flinke. Personen vi snakker om har altså holdt på med restaureringer og
reparasjoner i over 50 år. Vi snakker om merker som Minerva, Maxwell, Ford, DeSoto, Lasalle,
Cadillac, Northern, Overland, Studebaker, Packard og Chevrolet. Men det er nok likevel Buick som
han kanskje er mest kjent for – derav kallenavnet.
Klubben har ingen tradisjon for å utnevne æresmedlemmer, men styret mener det nå er på sin plass.
Vi vil derfor få lov å utnevne Per «Buick» Johansen som æresmedlem i Horten & Omegn
Veteranvognklubb - for å ha vært med å starte klubben og dermed vært medlem i 40 år, men ikke
minst som en svært viktig bidragsyter til å bevare viktig bilhistorie og kunnskap gjennom alle disse
årene.
Deretter ble Per overrakt blomster og æresbeviset. Det ble servert marsipankake som for dagen var
prydet med et bilde av Per fra høstutstillingen 2019 hvor han fikk premie for sin flotte Minerva. Praten
gikk livlig rundt bordene og mange av medlemmene våre har vært med veldig lenge, og noen helt fra
starten.
Deretter ble det vist en video laget av Svenn «Påsan» Hansen. Den dokumenterer opp-pussingen av
Borre Stasjon vinteren 1993-94. Det var et imponerende stykke arbeid som ble utført av
dugnadsgjengen. Videoen dokumenterer prosessen fra vi overtok lokalene til de stod ferdig våren
1994. Vi sender igjen en takk til alle disse som bidro til at vi har dette flotte lokalet.
Vi gratulerer Per som æresmedlem i klubben. Bildet av Per ser du på forsiden.
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Garasjebesøk hos Lasse Andersen, Holmestrand
På oppfordring fra medlemmene ba vi om et nytt besøk hos Lasse. Flere av medlemmene som var
med i mars kom også mandag 9. September. De hadde gjort unna sin borgerplikt på valgdagen og var
klare til å få se en imponerende samling av unike kjøretøy. Lasse tok oss imot i sine garasjeanlegg i
Holmestrand (hvor vi talte minst 8 garasjeporter og biler lagret i 2 etasjer på løftebukker). I tillegg til å
inneha store kunnskaper om hvordan man restaurerer biler så kjenner han inngående detaljer om
historien til hver enkelt bil. Vi fikk se biler vi aldri har sett og se hvordan han bygger deler ut fra
antakelsen om hvordan de må ha sett ut (da det mangler bildemateriale). Det er visst ingen områder
den mannen ikke behersker. Det vel bare døgnets alt for få timer som setter en begrensning. Styrets
formann overrakte en liten gave fra klubben for besøket.
Vi lar bildene tale da det blir for omfattende å gå inn på alle historiene her. Vi takker for besøket og vi
kommer gjerne tilbake en annen gang. Takk også til kona til Lasse for nydelige vafler og for
serveringen ellers.

Opp-pussing av kjøkkenet på stasjonen
Som nevnt ovenfor ble stasjonsbygget pusset opp i 1993-94. Kjøkkenet på stasjonen har det ikke blitt
gjort noe med siden den gang, og det var på tide at det ble vasket skikkelig og malt opp igjen. Einar
Kaldbast, Gunnar Feltmann Halvorsen og Sven Eriksen tok oppdraget og resultatet har blitt veldig fint.
Vi takker for jobben som har blitt gjort!
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Kalender
Pga Coronasituasjonen er de fleste arrangementer avlyst fremover. Vi anbefaler at du følger med på
kalenderen på www.hovk.no

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 in kr. 4.187,- 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)
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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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