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 Kontaktperson RHF Vestfold:  

 Stein Rune Klemmetsby Tlf.: 33 32 60 24 / 901 43 046 E-post: srklem@frisurf.no 

 Postboks 97   3166 Tolvsrød 

  

 RHF - Vestfold: Foreningen der du treffer venner – og får flere! ”På hjul med historien!” 

  

 

”Buss-holdeplassen” et mini medlemsblad for: 
Rutebilhistorisk Forening avdeling Vestfold 

 

Nr.1 / August 2007  
Kjære medlemmer! 

 

Sommeren er over oss for tiden, selv om været ikke er det beste ennå, er det ennå lov å håpe. 

Vi har lagt en vinter og vår bak oss i foreningen, og aktivitetene har vært arbeid med bussene i 

Horten. Det er fortsatt en kjerne som møter på mekkedager på lørdagene, og det plass til flere. 

 

Av det som har skjedd i dette halvåret, så overtok vi Z-6445 fra O. Johansen som gave i februar. 

Den er det gjort mye med, og vi hadde den med på Veteranbusstreffet til Evje i pinsen. 

Det var et vellykket treff med mange nye objekter. Vi hadde også med Z-11674. 

Vi påtok oss vakthold på Tønsbergmessa også i år, noe som gir inntekter til foreningen.  

 

I april åpnet E-18 utstillingen i regi av museene i Vestfold. Det er en mobil utstilling som skal turnere 

i hele Vestfold til ca. 1. oktober. Vi har fått forespørsel om vakthold på noen av stedene den skal stå. 

Vi håper at flere medlemmer kan ta i et tak i høst, det er gode inntekter til foreningen. Vi skal være 

med på et arrangement i Larvik i september. 

 

Lørdag 25.august er vi invitert til Telemarkavdelingen, som har fått et flott anlegg i stand i 

Skien. 

Vi reiser med Johansenbussen fra Horten (Bromsjordet) kl.09.00, og fra Tønsberg 

Jernbanestasjon klokken 09:30. Hjemreise ca.kl.14.00. er det ønske om å komme på et annet 

sted, gi beskjed. 

Vi håper mange benytter denne anledningen, og blir med på turen. 

Påmelding til Harald Stenhaug tlf.:908 29181 eller Stein Rune Klemmetsby tlf.:901 43046 

 

31.mars 2008 må vi ut av lokalene i Horten, og det arbeides med å finne et nytt sted å være. I 

skrivende stund har vi et par interessante steder, og kommer tilbake til dette senere. 

Vi håper på et større engasjement fra våre medlemmer i høst, og ønsker å se flere medlemmer på 

mekkedager i Horten fra lørdag 18.august kl.10.00. Vi mekker litt, drikker kaffe og prater buss. 

 

Det hadde vært fint å kunne sende info på e-post til flere, det sparer porto og tid for oss. 

Har du e-post, send adressen til srklem@frisurf.no   

  

Vi ønsker alle våre medlemmer en god ettersommer, og en god veteranbusshøst! 

 

Velkommen til treff og aktiviteter i RHF, avd. Vestfold. 


