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Vi takker alle som var med på å male Borre Stasjon 
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Styret og redaksjonen informerer 
 
Vi har lagt et spesielt 1,5 år bak oss og når dette skrives har endelig Norge åpnet opp igjen.  Nå håper 
vi at livet vil komme tilbake til «normalen» og at vi kan treffes som vanlig.  Utstillingene i 2021 ble alle 
avlyst da vi ikke klarte å gjennomføre basert på myndighetenes smittekrav.  Vi lover å komme sterkere 
tilbake i 2022.  Vi takker også alle medlemmer for at dere har fulgt retningslinjene fra myndighetene og 
vært tålmodige. 
Normalt sett har vi årsmøte i februar, men dette har vært utsatt helt til nå.  Derfor finner du innkallingen 
til årsmøtet i denne aller siste utgaven av Stasjonsposten. 
 
Stasjonsposten legges ned: 
Som vi varslet i forrige utgave av Stasjonsposten så har jeg (Morten Næs) informert om at jeg ikke tar 
gjenvalg som redaktør av Stasjonsposten.  Når dette skrives er det ingen som har meldt seg til å 
overta oppgaven og det betyr at Stasjonsposten legges ned og nr. 85 blir den aller siste utgaven av 
bladet.  Jeg vil med dette få lov til takke for meg og tilliten med å lage medlemsbladet. Det har blitt 
mange timer bak tastaturet og kameraet. Knut Bugaarden som har bidratt med flere artikler, takker 
også for seg.  Vi takker også Roger Spangelid som i mange år var redaktør og produsent av 
Stasjonsposten. 
  
Siden det er lite som har skjedd siden siste utgave av Stasjonsposten, oppsummerer vi også noen 
arrangementer fra 2019/2020 samt fra i år.  God lesning. 
 
Nye medlemmer 
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen til klubben vår: 
 

• Jørn A. Bjerke, Borre 
• Gard Stokland, Horten 
• Per Ivar Johansen, Horten 

 
 

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN & OMEGN VETERANVOGNKLUBB  
19. OKTOBER 2021 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 2020 
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 sittende styret har sagt seg villig til 
gjenvalg. 
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Det nåværende styret og valgperiode: 
 
Verv Navn Valgperiode 

Leder Sven Eriksen 2020 

Nestleder Morten Næs 2019-2020 

Sekretær Thor Thygesen 2020-2021 

Kasserer Madelen Eriksen 2019-2020 

Styremedlem Svein Andreassen 2020-2021 

Varamedlem Gunnar Rostad (død) 2020-2021 

Varamedlem Lorang Harald Nyborg 2019-2020 

 
Øvrige verv 

  

Materialforvalter Einar Kaldbast 2019-2020 

Huskomité Gunnar F. Halvorsen 2019-2020 

Redaksjonskomité  Morten Næs 
Knut Bugaarden 

2019-2020 
2019-2020 

 
  

Revisor Knut Erik Svendsen 2020 

Valgkomité Einar Kaldbast 2020-2021 
 

Ragnar Aslesen 2020-2021 

LMK komité Per Lie Andersen 2020-2021 
 

Svein Andreassen 2020-2021 

 
NB!  Redaksjonskomité legges ned da ingen har sagt seg villig til å overta vervene 
 

Medlemsmøte 14. januar 2020 med foredrag 
Medlem Ole Bjerkebæk har vært på mange spennende turer omkring i verden.  En av disse var en 
biltur fra Norge til blant annet Georgia og Tbilisi. Der var det et georgisk automobilmuseum med en 
rekke spesielle kjøretøy.  14. januar ble det et artig foredrag med biler som vi aldri hadde sett før.  
Tusen takk til Ole for at han ville dele dette med oss. Er det andre som har besøkt spennende steder 
hvor kjøretøy er en del av opplevelsen – del det gjerne med oss på et møte eller send oss en artikkel 
og vi vil publisere den på vår hjemmeside. 
 

                                       
 



4 

 

 
 
Medlemmene fulgte godt med under presentasjonen 
 
 

Medlemsmøte 10. mars 2020 med foredrag 
Rett før Norge stengte ned rakk vi et medlemsmøte på Stasjonen.  Arnold Arnesen fra Stokke holdt 
foredrag om den tragiske ulykken ved Rjukan hvor 5 personer døde.  Det var et sett av uheldig 
omstendigheter, men også manglende vedlikehold som forårsaket denne tragiske ulykken.  Det er 
særlig bremser og bremsevæske som er fokus i rapporten.  Det var nok en tankevekker for oss alle 
hvor viktig dette er å følge opp på eldre biler.  Kanskje vi alle skal ta en ekstra sjekk av bremser og 
bremsevæske nå i vinter? Vi antar det også vil komme krav fra myndighetene om bedre kontroll av 
biler før 1960, og bilklubbene jobber aktivt med å samarbeide med myndighetene her.  Ingen er tjent 
med at vi opplever noe slikt igjen.  De som ønsker å lese hele rapporten om Rjukan ulykken finner den 
her: 
https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2019-06  
  
Vi takker Arnold for at han delte dette med oss.  Det var både trist og lærerikt.  Vi vet jo at en av de 
avdøde bodde mange år i Horten og flere av oss kjente ham. 
 

       
 

https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2019-06
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Kjøretur til Løvøya 2020 
Medlemsmøtet i august 2020 ble en kjøretur til Løvøya.   Vi kjørte som vanlig sammen fra stasjonen 
og tok en tur via Adal, innom Horten og til Løvøya.  Der ble det en hyggelig sommerkveld på vakre 
Løvøya.  Det smakte med noe å bite i fra kiosken.  Før har vi hatt anledning til å parkere på gress-
sletta, men nå var det mange camping-gjester som gjorde at vi måtte parkere på den ordinære 
parkeringsplassen.  Vi tar gjerne imot tips hvor vi kan ta kjøreturer i 2022.  Selv om vi skriver oktober 
2021 så er det ikke så lenge til før vi alle skal på veien igjen.   
 

 
Det ble rimelig fullt på parkeringsplassen ved Løvøya. 
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Kjøretur til Revetal 2020 
I juni 2020 tok vi en kjøretur til Revetal.  Turen gikk over svingete veier mellom Horten og Bispeveien, 
men alle kom trygt både frem og tilbake.   Vi parkerte på P-plassen ved Re Senteret. 
 

          
 
17. mai kortesje 2021 
17. mai i 2021 ble en våt dag og koronarestriksjonene gjorde det ikke enkelt å arrangere en bil-
kortesje, men vi fikk det til slutt til.  Takk til alle som tok turen og som hadde pyntet bilene med flagg 
etc.  Selv om vi ikke fikk informere om ruta på forhånd så var det flere som hadde fått det med seg. 
Kanskje dette kan bli et fast innslag på 17. mai? 

 
 
Nasjonal Motordag 2021 
13. juni 2021 markert vi Nasjonal Motordag med en kjøretur i fylket.  Det var mange som ville kjøre tur 
og været viste seg også fra sin beste side.  Det ble faktisk ganske folksomt på stasjonsområdet som 
både var utgangspunkt og avslutning for kjøreturen. 
Vi takker alle som stilte opp denne dagen. 
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HOVK quiz 
I november og desember 2020 kjørte vi våre 2 første runder med HOVK quiz ved å bruke programmet 
«Kahoot».  Det ble også kjørt Påske-quiz i 2021.  Mer info kan dere finne på hjemmesiden vår om 
vinnere etc.  Her tok vi i bruk ny teknologi og tilbakemeldingene har vært positive. Vi satser på å kjøre 
mer quiz på medlemsmøtene fremover.  Da skal vi bruke mobiltelefonene til å angi svarene slik at det 
oppfordres til de av dere som har lyst til å være med på dette til å laste ned appen «Kahoot» på 
forhånd.  Første mulighet til å være med er tirsdag 26. oktober. 

 
Vedlikehold på stasjonen 
Som mange av dere har lagt merke til – det har blitt utført arbeid på Borre Stasjon.  Bane NOR 
Eiendom har byttet en del treverk i endegavlene/tak og hele huset har fått et strøk maling.  Malingen 
gjorde en del av medlemmene på dugnad i løpet av sommeren og det ble kostet over flere dager.  Vi 
var heldige som hadde tilgang på stillaser – det gjorde det både tryggere og raskere.  Vi takker alle 
som bidro og det skal nevnes at vi har fått skryt fra Bane NOR Eiendom om at vi holder stasjonen og 
området i meget god stand.  Uteområdet har jo nesten fått golfbane standard og vi takker spesielt 
Vidar Kringlum for den flotte jobben han gjør med gressklipping.  Det er ikke få timer han har brukt på 
dette. 
 

                         

 
Kalender: 
Når Stasjonsposten nå legges ned så vil du finne mer informasjon om våre aktiviteter på vår 
hjemmeside og Facebook side.  Vi vil også i forkant av aktiviteter sende ut informasjon på e-post og 
SMS slik at dere alle skal bli informert.  Husk å gi oss beskjed om du endrer e-post adresse eller 
mobilnummer. 
Vi minner om at vi fra oktober igjen går tilbake til å møtes på tirsdager.  I tillegg har vi følgende 
aktiviteter fremover: 
 
Damenes aften: 12. oktober kl. 18:00  (påmelding til post@hovk.no) 
Årsmøte:  19. oktober kl. 19:00 
Møte med Quiz: 26. oktober kl. 18:00 (vi spiller Kahoot!) 
Julebord:  4. desember kl. 18:00  (husk bindende påmelding til post@hovk.no) 
 
Vi har ikke spikret datoene for utstillingene i 2022 ennå.  Vi har dialog med de andre klubbene i fylket 
slik at vi ikke kolliderer.  Men det kan se ut til at vi forsøker vårutstillingen på Kristi Himmelfartsdag 26. 
mai og høstutstillingen siste søndag i august – dvs. 28. august.  Vi antar at det blir VestFord i 2022 
også, men her må vi komme nærmere tilbake med dato.  Uansett så gleder vi oss til å kunne 
arrangere utstillinger.  Vi har også noen andre planer som vi kommer nærmere tilbake på tidlig på 
nyåret. 

Og med det så takker redaksjonen for seg! 



 Til 
 
 
 
 
 

 Returadresse: 
Horten & Omegn 
Veteranvognklubb 
Kirkebakken 1C, 3184 Borre 
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Vi støtter Horten & Omegn Veteranvognklubb: 
 

 
 

Sponsorene våre finner du også på vår hjemmeside 
www.hovk.no 

 
 
 
 
 
 
 
 


