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Styret og redaksjonen informerer
Mer enn 6 måneder etter at Norge og verden stengte ned er Korona situasjonen fortsatt uavklart og vi
må leve i en annerledes og usikker verden enn vi har vært vant til. Det har jo også påvirket oss som
klubb, hvor alle våre, og de fleste andre arrangementer er blitt avlyst i sommer. Derfor har vi ikke hatt
mulighet å treffes slik vi pleier og slik situasjonen er nå vil det antakelig vare en ganske god stund
fremover. Derfor er det også vanskelig å planlegge 2021 nå, men vi håper vi kan gjennomføre våre
tradisjonelle treff sommeren 2021. Klubbens økonomi har også blitt påvirket av at vi har mistet
inntekter, men heldigvis har Lotteri- og stiftelsestilsynet gitt oss stønad slik at vi kommer oss gjennom
dette året uten de store tapene.
Stasjonspostens fremtid:
Stasjonsposten er klubbens medlemsblad og har blitt utgitt siden 2003. Så langt har det utkommet 84
utgaver av bladet. Redaktøren (Morten Næs) har informert styret at han ikke tar gjenvalg ved neste
valg (februar 2021). Etter over 12 år og 50 utgaver med ansvar for innhold og produksjon av
medlemsbladet er det på tide at andre overtar stafettpinnen. I dagens digitale verden har kanskje et
medlemsblad utspilt sin rolle, og det er andre og bedre måter å holde medlemmene orientert?
Så hvis noen av medlemmene ønsker å overta oppgaven med å lage innhold og sette sammen
medlemsbladet er det bare å ta kontakt med valgkomiteen eller til post@hovk.no. Hvis vi ikke får noen
til å overta oppgaven, vil Stasjonsposten bli nedlagt etter årsmøtet 2021 og siste utgave vil bli nr. 85
som vil bli sendt ut i god tid før årsmøtet.
Siden det er lite som har skjedd siden siste utgave av Stasjonsposten, oppsummerer vi også noen
arrangementer fra 2019. God lesning.
Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår:

•

Jørn A. Bjerke, Borre

Ny hjemmeside
I juni ble hjemmesiden vår www.hovk.no oppdatert til en helt ny løsning og den hadde da vært benyttet
mer eller mindre i samme fasong siden 2009. Da tok vi steget og laget en helt ny løsning basert på
Styreweb som vi bruker til andre digitale medlemsløsninger. Dette gjør av vi kan gjenbruke mye av
informasjonen som allerede ligger i Styreweb samt at flere kan bidra med å legge ut artikler etc. Den
nye hjemmesiden har også et arkiv som har tatt vare på historikken til den gamle hjemmesiden. Det
samme gjelder historisk kalender. Via hjemmesiden kan også nye medlemmer melde seg inn
elektronisk.
På forsiden av hjemmesiden vil du alltid se de siste artiklene. Ønsker du å se eldre artikler, klikker du
på menypunktet Artikler. Fotoalbumet er fortsatt (foreløpig) i Google Foto, men det har noen
restriksjoner så vi vurderer alternativer. Kalenderen viser alle aktiviteter. Alle utgaver av
Stasjonsposten finner du også her. Under Om oss er det linker til mye interessant informasjon – det
samme under Kontakt. Ta en titt og gjør deg gjerne kjent med hva du kan finne av informasjon.
Den 10. juli 2020 ble hjemmesiden vår besøkt for 40.000 gang siden vi startet tellingen i mars 2009.
Det betyr jo at sidene benyttes.
Vi forsøker å holde hjemmesiden oppdatert med det som skjer i klubben. Vi bruker også Facebook,
men for å beholde klubbens historie føler vi det er viktig å bruke hjemmesiden også.
Har du innspill til våre hjemmesider, eller artikler du ønsker vi skal publisere– send en mail til
post@hovk.no eller kontakt oss via hjemmesiden (Kontakt/Kontakt oss)
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Forsiden på vår nye hjemmeside

Gnist Kjøretøyregister
Vi benytter Styreweb Medlemsregister og denne har også en løsning for våre medlemmer gjennom
Gnist. Med Gnist kommer du som medlem tettere på klubben vår. Her har du full oversikt over
relevante aktiviteter og meldinger fra oss. Du kan også oppdatere dine egne opplysninger og blant
annet legge inn profilbilde. Gnist er tilgjengelig på mobil, nettbrett og PC/Mac. App på mobiltelefon er
tilpasset både for iPhone og Android.
I Gnist finner du også ditt elektroniske medlemskort og du får også tilgang til medlemsrabatter etc.
I modulen Gnist-Kjøretøy har du som medlem mulighet til å legge inn dine egne kjøretøy og kan enkelt
oppdatere informasjon og laste opp bilder. Du får også tilgang til å se andre medlemmers kjøretøy.
Kjøretøyregisteret i Styreweb gir full oversikt:
•
•
•
•
•

Kategorisering av kjøretøy
Eierskifte og historikk
Lagre notater
Lagre dokumenter, bilder og andre filer på kjøretøyet
Rapporter

Vi har flere ganger minnet våre medlemmer om at de kan dele bilder og informasjon om sine kjøretøy
med andre medlemmer i Kjøretøyregisteret. Det er så langt kun 8 kjøretøy som har blitt lagt inn. Det
betyr kanskje at det ikke er noen stor interesse for dette. For de som eventuelt likevel ønsker å legge
inn sine kjøretøy så er Kjøretøyregisteret tilgjengelig via appen Gnist eller fra web:
https://gnist.styreweb.com.
Vi anbefaler at du første gangen logger inn via web slik at du enkelt kan lage et passord. Du bruker epost adressen som du er registrert med. Hvis det er noen som trenger bistand med å logge inn etc. –
ta kontakt med noen i styret.
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Slik ser Kjørtetøyregisteret ut fra Web siden:

Klubbmerke (Klistremerke)
Vi har nå fått laget klubbmerke (klistremerke til å feste på innsiden av bilruta). Merket selges for kr.
10,- per stk. Størrelsen er: 80 x 62 mm. Merket kan hentes på klubben eller sendes i posten (pluss
porto). Bestilles på e-post (post@hovk.no) eller på klubben. Vi håper så mange som mulig setter
merket på kjøretøyet sitt.
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Pique trøye og caps med klubbens logo
Klubben tilbyr nå pique trøyer og caps med klubbens logo (brodert). Trøyene og capsene er i høy
kvalitet og leveres i 4 farger (rød, blå, hvit og lys grå) med klubbens logo brodert på venstre side på
brystet.
Disse leveres i følgende størrelser:
Herremodell:
Damemodell:

S, M, L, XL, XXL og 3XL
S, M, L, XL

Prisen er kr. 250,- per stk
I tillegg kan du bestille HOVK caps. De kan i tillegg til fargene nevnt ovenfor leveres i sort og
marineblå.
Prisen er kr. 150,- per caps
Vi har allerede hatt en runde med bestillinger, men det kan jo være noen som ikke har fått dette med
seg.
Vi tar nå imot en ny runde med bestilling og for å kunne sende inn en samlet ordre, setter vi fristen til
28. desember 2020. Ved behov vil vi vurdere å ta en ny bestilling senere. Bestilling sendes på e-post
til post@hovk.no eller på bestillingsliste som henger på oppslagstavla på klubben. Husk å oppgi
størrelse, herre- eller damemodell og farge.

Hvis du ønsker å se like flott ut – bestill din caps i dag!
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TAK Høstmarked 2019
Lørdag 14.september 2019 (kl.10-15) ble det arrangert åpent marked og treff for alle på Smiløkka nr. 5
på Vear utenfor Tønsberg. Der ligger de nye klubblokalene til Tønsberg Automobilklub og det var
mulighet til å sette opp salgsbod både ute og inne. Alle var velkomne og alt kunne tas med. Det vare
bare å rydde i garasje, loft, kjeller, og ta med det man ønsket å selge. Eller de som bare ville snuse,
se eller ha en sosial opplevelse. Det var ingen begrensning på type markedsobjekter, alt var «tillatt».
TAK forsøker med dette arrangementet å etablere en årlig markedstradisjon i vårt område, forteller
leder i Tønsberg Automobilklub, Ole Jensen. Han poengterer sterkt at markedet skal være
altomfattende, og enhver kan rigge seg til med sin stand. En del av markedet knyttes til hobbykjøretøy.
Har du deler til salgs, så ta disse med. Det er ønskelig at hobbykjøretøy tas med til markedet og vises,
uansett om en er tilknyttet en klubb eller ikke. De fire kjøretøy-klubbene i Tønsberg, Re, Stokke og
Horten er invitert. Hobbykjøretøy-innslaget setter en ekstra spiss på arrangementet. Ideen er å komme
sammen for å skape en variert markedsdag, etablere kontakter, hygge seg og ha det «sosialt». Da blir
det ekte markedstemning, sa Ole Jensen i forkant av markedet. Det var gratis for alle, og det var kiosksalg.
Det var noen av oss fra klubben som benyttet anledningen til å rydde og selge unna ting man ikke
lenger trenger. Salget gikk bra og det var bare hyggelige mennesker og god stemning. Vi håper
verden snart endrer seg slik at TAK igjen kan arrangere dette.

Det ble rimelig fult i lokalene til TAK. Vi fikk også en omvisning i annen etasje. Her er det flotte
møterom. Vi har blitt invitert til å komme på besøk, og vi avventer bare at verden skal «åpne opp
igjen». Tusen takk for et flott marked og initiativ.
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Totalrestaurering av Ford 1939 Pickup
Noen husker kanskje tilbake til utstillingen våren 2015 hvor en Ford Pickup fra 1939 fikk 2. premie.
Denne endte etter hvert opp hos vår formann Sven Eriksen. Sven har plukket bilen helt ned og vi fikk
på medlemsmøtet 12. november 2019 en gjennomgang med bilder av jobben. Det er imponerende å
se hvor flott resultatet har blitt. Vi takker Sven for en flott presentasjon.
Slik så bilen ut i 2015 og bilder fra presentasjonen til Sven:

Og her ser dere det ferdige resultatet – imponerende!

Kalender:
Med dagens Korona situasjon så er medlemsmøtene avlyst ut året. Det blir dessverre antakelig ikke
Damenes aften eller julebord heller. Vi har foreløpig ikke booket inn noen datoer for aktivitetene i
2021, men vil følge med på myndighetenes anbefalinger fremover. Vi vil holde dere informert på epost og følg med på hjemmesiden vår også. Facebook vil også bli oppdatert.
Vi tar gjerne imot tips om aktiviteter som kan gjøres som følger myndighetenes anbefalinger.
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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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