Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb

Detroit Cars
Etb, 08-09-1982

Klubbens Adresse.
Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy
www.detroitcars.net
Member of:

NR. 08, Sept.
2006.

ÅRETS

MEDARBEIDERE
I CRUZINEWS:
REDAKTØR
Jan Thomas Johansen
Tlf: 69153550-90949827

JOURNALISTER
Alle klubbens medlemmer

REDAKTØR`N
MENER

SAMMENMONTERING
ALLKOPI
Statsminister Kolstadsv. 1-3
Pb. 8
1701 Sarpsborg

NYE MEDLEMMER
Stein E. Tveter
KJØPT / SOLGT
Per Gerhardt
FORSIDE
Gjermund Jansen
MØTE REFERAT
Marita Frogner
REDAKTØR
Jan Thomas Johansen
FORMANN HAR ORDET
Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
BAKSIDE
Per W. Gerhardt
FESTINNKALLELSE
Festkomiteen
DC-BØRSEN
Henrik Pedersen, Tlf:69 14 48 1599 55 03 82
MEDL. SERVICE / NYTT
Tom Einar Karstensen/Gjermund Jansen

Hei alle medlemmer, små og STORE !
Ja, nå har vel de fleste lagt sommeren
bak seg, og mens minnene ennå er ferske,
vil vi i redaksjonen gjerne være med å
dele disse med resten av klubbens
medlemmer.
Bilder, mange bilder og gjerne noen ord
om hvem, hva og hvor.
Her spiller det ingen rolle om man har
kjørt ROUTE 66 eller vært på Svinesund
og kjøpt flesk.
Avisa drukner ikke akkurat av
leserinnlegg og tur reportasjer, og
undertegnede føler det noe tungt fordi
man rett og slett går tom.
Ellers er vel de fleste opptatt av høye
strømpriser og dette gjelder i høyeste
grad klubben også.
Men ettersom staten visstnok ikke skal
støtte tiltak som klubben har tenkt på,
(luft/luft varmepumpe) så får de av våre
medlemmer som jobber i nordsjøen, kjøpe
en gammel rigg så får vi bore etter olje
sjæl.
Redaksjonen ønsker alle en tidlig vinter
og minst 5 kr/kwh

SEE YOU AROUND

JAN T.

Igjen går det mot høst og slutten på enda en sesong. Men fortvil ikke, det er fortsatt en del
treff og andre arrangementer igjen i år før det er tid for enda en ”garasje sesong”.
Selv om det i skrivende stund regner daglig og at det i media snakkes om at
strømleverandørene i 2005 hadde ett samlet overskudd på 18 MILLIARDER kroner, spår man
omtrent en fordobling av strømprisen! Det spås at en familie med ett strømforbruk på kr.
24.000,- pr. år kan forvente at regningen kan øke slik at den totalt kan bli opptil kr. 40.000,pr. år! Hvordan er dette mulig?? Er ikke ett overskudd på 18 MILLIARDER godt nok?
Styret har i den senere tiden innhentet anbud på varmepumper fra flere leverandører og vi
regner med at en varmepumpe vil være installert i løpet av høsten. Skulle vi oppleve en
økning av strømprisen slik som spådd må vi i tillegg gjennomføre enda flere tiltak for å spare
strøm og dermed utgifter. Også etterisolering og ny utvendig kleding bør vurderes.
Når dette leses har kanskje årets siste offisielle cruise night den 6.september blitt avholdt.
Denne gang er / var det firmabesøk hos Magnus Motor etterfulgt av en tur til USCEC for å se
på deres nye lokale på Kjølberg. Regner med at det vil bli bilder fra denne turen i neste
Cruzinews.
I dette Cruzinews vil det være 4 sider hvor vi presenterer nye medlemmer og medlemmer som
har utvidet sine medlemsskap. Dette skulle dessverre vært gjort for lenge siden og er noe som
jeg påtar meg all skyld for at ikke har blitt gjort tidligere.
20. august var det Street Legal på ØRA og man kan jo si at USCEC og SCCH hadde flaks
med været. Regn på lørdag, opphold og ganske bra på søndag etterfulgt av regn igjen på
mandag. DC stilte også i år som p-vakter og det ble etter hvert ganske mange parkerte biler på
de områdene som vi hadde fått tildelt. Resultatet ble et fint bidrag til klubbkassa. En stor takk
til alle medlemmer som stilte opp denne dagen.
24. september er det igjen klart for årets kjøretur med de funksjonshemmede fra blant annet
Nygårdshaugen Dagsenter og Lande Bosenter. Ettersom jeg er utenlands når førstkommende
medlemsmøte skal avholdes, vil Per G og Gjermund ta opp dette på medlemsmøtet den 13.
september. Det er veldig fint hvis medlemmer allerede på dette møtet kan gi beskjed om de
kan være med å kjøre denne dagen. I år vil vi også få med oss 2-3 forskjellige medier som
ønsker å lage reportasjer om arrangementet og på den måten spre litt informasjon både om
kjøreturen og om Detroit Cars.
Vi ønsker fortsatt bilder etc. fra medlemmer som vi kan benytte som stoff i Cruzinews.
Lever / send dette til Per G. eller Jan T.
Ønsker alle en fin høst.

Stein-E

DET INVITERES TIL MEDLEMSMØTE PÅ KLUBBHUSET
I EDVARD STRANDSVEI 46
ONSDAG 13 SEPTEMBER KL 18.30

STYRET LEGGER FRAM:
1. Resultater fra Øra-Street Legal
2. Kjøring av folk fra Nygårdshaugen 24 sep.
3. Cruzinews
4. Åpen Post

Alle ønskes velkommen

MEDLEMSMØTE 9. AUGUST
Tilstede:

19 seniorer + 1 junior

Container:

Står på Borg sandblåsing.

Klubblokale:

Skal vaskes og males utvendig.

Varmepumpe:

Her ventes det prisoverslag.

Tlf/sms:

Har alle svart på om de vil ha info fra klubben når det
skjer ting? De som ikke sier i fra vil bli slettet.

Cruisinews:

Kostnadene her begynner å bli høye og det kom
inn noen forslag på hvordan vi skal redusere de.
Kjell Ingar setter opp et regnestykke i forbindelse
med dette.

Bestillingskjøring: Dette innebærer kjøring i forbindelse med diverse
arrangement som f.eks. til bryllup og skoleavslutninger. Det vil bli lagt ut en liste på lokalet
hvor den som har muligheten til å stille på slike
ting kan skrive seg opp. Forslag om å legge lista
ut på nettet slik at de som trenger biler til oppdrag
kan finne det her. I tillegg til å spare formannen for
mange telefoner er det god reklame for klubben,
da mange vil bli oppmerksomme på sidene våre.
Dette er privat kjøring og vedkommende som pådrar
seg oppdraget vil få betalingen.

SRS:

Stein-Erik har kjøpt filmen fra påskecruisingen og
1.mai mønstringen. Denne vil bli å se på klubben en
kveld utover høsten.

Bord og stoler:

Vi trenger nye bord og stoler og ber våre medlemmer
om å være våkne hvis det skulle dukke opp noe.

HK-kjøring:

Handikappkjøringen i år vil finne sted den 24.
september. I fjor var det hele 54 personer påmeldt,
og blir det like populært i år, trenger vi mange biler.
Så her er det bare å klargjøre bilen og møte opp!!

Streetlegal:

Vi har ansvaret for parkeringen og inntekten tilfaller
klubben i sin helhet.
Marita

STYREMØTE 15. AUGUST
Tilstede:

Stein-Erik, Egil N, Gjermund, Jan Thomas, Per, Kjell Ingar
Bodil og Marita.

Innimellom drømmer om vafler og softis klarte styret denne gangen å få til noe
fornuftig, velger vi i hvertfall å tro sjøl da. (nam, nam........softis og vafler er
godt!!!!)

Kommentar siste cruzinews:

Vi kjører avisen som den har blitt gjort
hittil, i hvertfall ut året. Opplysninger
om nye medlemmer bør inn i avisa
igjen i tillegg til nye medlemsbiler.

Økonomiske bevegelser:

Den er stabil.

Klubbhus, eiendom, gjøremål og fremdrift:
Varmepumpe: her har vi fått et prisoverslag, men det var dyrt. Her må det
innhentes flere priser.

Evaluering av igangsatte saker:
Container: kjøkkenet må tegnes opp og
det må lages en skisse over planløsning.
Dette arbeidet bør snart settes i gang.
Klubblokalet: Her bør det settes i gang
vasking og maling av utvendig vegger.

Saker i fra styremedlemmene: Ang. tur til Varberg trekker nå Gjermund
og Anita seg ut av dette. Skal det bli
tur neste år, må andre ta ansvar for det,
eller hver enkelt må sørge for å bestille
hytter selv. Takker de herved for
innsatsen de har gjort gjennom årene.
MARITA

Muhahaha

PARTY!

Muhahaha

Har du/dere lyst på en HØST FEST????

Da syns jeg dere skal komme…

30 september kl: 19,00 BRAKER det løs
med fest på klubben..
Her er det lov å ta med venner, familie, naboer og
alle dem du/dere kjenner og ikke kjenner….

Kiosken er åpen og i baren er det KØ!!!

Ps: Medbrakt ikke tillatt..

Detroit cars.
M.B.

1. juli var det igjen duket for Strømstad Summer Meet. Denne gangen var treffplassen flyttet
til området ved siden av Statoil på Oslovägen, som er hovedveien inn til Strømstad fra E6.
Dette gjorde det veldig fint for nordmenn på treff, som det var en del av, ettersom man kunne
gå inn og ut av treffområdet som man selv ville. Ved siden av Statoil ligger bl.a.
Systembolaget, ett sted som ble flittig besøk av en god del treffdeltakere.

De fleste vet vel at Mercury’n til Ketil Olsen i Fredrikstad ble kåret til Sveriges vakreste bil i
2005 og senere importert til Norge? Hva som er kriteriene for å få en slik utmerkelse vet ikke
jeg, men denne Volvoen ble i hvert fall senere på året, nærmere bestemt samtidig med
Wheels n Wings i Varberg kåret til Sveriges vakreste bil 2006!
Utskremt til Strømstad: Stein E

Hva kaller man en tannlege som er pirkete?
- En tannpirker...

Sett i lokalavis:
Til den som stjal min skoda da det var 20 minusgrader. Behold skoda`n men vær så snill å fortelle
meg hvordan du fikk startet den !

ØL.
Forskere ved helsedepartementet i Canada foreslo, på
bakgrunn av analyser som viser innhold av kvinnelige
hormoner i øl, at man skulle gjøre et vitenskapelig forsøk for å avdekke hvordan dette i praksis slår ut.
Teorien er at øldrikking gjør menn til kvinner. For å
teste teorien ga man 100 mann 6 halvlitere med øl, med
beskjed om å drikke opp innen 1 time.
Man observerte etterpå at 100 % av mennene la på seg,
snakket ustoppelig, uten mening, ble følelsemessig
ustabile, kunne ikke kjøre bil, klarte ikke å tenke rasjonelt, kranglet over ingenting og nektet å unnskylde seg
når de tok feil.
Det er ikke planlagt videre testing.
Brudeparet.
Brudeparet kommer ut av kirken og 2 gutter ser på.
- Skal jeg skremme dem?
- Ja svarer den andre.
Gutten går mot paret og roper pappa !!!!

” Stakkars mann, sa psykiateren.
Kan du fortelle meg hvorfor du drikker så mye?
- Jeg skal forsøke å forklare det hele, sa pasienten.
- Jeg ble forelsket i en enke som hadde en voksen datter. Jeg giftet meg med enka, og en stund senere giftet
min far seg med min stedatteren. Derfor ble min kone og jeg svigerforeldre til min far.
Etter en stund fikk min stemor, altså min kones datter , en sønn. Og den gutten ble naturligvis min bror,
ettersom han er min fars sønn. Men , han er også sønn til min kones datter, og derfor ble min kone guttens
bestemor og jeg ble bestefar til min bror. Så fikk min kone og jeg en gutt, og han ble min fars svoger. Min
sønns stesøster er jo da også hans farmor– ettersom min far er hans farfar. Min far er altså mitt barns svoger , ettersom hans søster er fars kone. Jeg er altså bror til min egen sønn. Sønnen min er farmors nevø og
jeg er farfar til meg selv. Jeg er bror til min far og samtidig både sønn og far til ham. Min kone er min stemor, mor, svigerinne, og stedatter. Jeg er far til meg selv !
- Takk, sa psykiateren. Det er ikke rart du drikker. Du bør fortsette med det ”

BRYLLUP I LAS VEGAS
CHRISTIN & PEDER ERIKSEN
GIFTET SEG 20. JUNI 2006 I
”LITTLE WHITE WEDDING CHAPEL”

De ønsket å gifte seg i drive inn og var da avhengig av bil, og ettersom de
ønsket å gifte seg i en norsk bil valgte ”riktige” forlovere. Fordi Grethe og
Per hadde med seg egen bil og det var også noen venner med som også hadde
med bil fra Norge selvfølgelig. Dette har ingen gjort før dem og jeg tror ingen
kommer til å gjøre det etter dem, men ingen vet.

Og den som tror at det bare er å gå inn fra gata for å gifte seg i Las
Vegas må tro om igjen, for er ikke papirene i orden fra Norge
(fylkesmann) og godkjennelse fra staten Nevada blir det ikke noe
bryllup.
Men gjør man som Christin og Peder så har man et helt spesielt minne, for Charolette Richards som viet dem gjorde dette til en helt spesiell opplevelse for dem og for oss som var med. Også Charolettes
mor en godt voksen Dame, som var opprinnelig norsk, var med og
gjorde dette til en fin stund.
Og som om ikke det var nok kom Elvis ut og sang også.

Nye familie medlemsskap
Cato Jansen og Heidi Skaug har tegnet familie medlemsskap slik at også
Christine, Ole Alexander, Maria og Mia Caroline har blitt medlemmer.
Bilparken består av: 1966 Chevrolet Impala conv., 1967 Chevrolet Camaro
SS/RS og 1996 Chrysler Voyager SE.

Illustrasjons bilder

Anikken Nord Schander og Tommy Sand har tegnet familie medlemsskap.
Bilparken består av: 1995 Chrysler Stratus.

Illustrasjons bilde

Egil og Edel Grønn har tegnet familie medlemsskap. Bilparken består av: 1964
Buick LeSabre Conv.

Illustrasjons bilde

Trine Johansen og Steinar Oliversen har tegnet familie medlemsskap. Bilparken
består av: 1958 Buick Limited Conv., 1958 Buick Limited og 1964 Chevrolet
Impala Conv.

Illustrasjons bilder

Lars E. og Tone H. Ringdal har tegnet familie medlemsskap. Bilparken består av
en 1968 Ford F100 pick up.

Illustrasjons bilde

Nye medlemmer (med bil)
Arild Gundersen bor på i Mellommyr på Yven og er pensjonist. Arild eier en
hvit 1987 Chrysler New Yorker Fifth Avenue.

Illustrasjons bilde

Ann Jeanette og Øyvind Jansen bor i Svalbardgata i Sarpsborg. Ann Jeanette er
mekaniker av yrke. De eier en 1964 Ford Fairlane.

Illustrasjons bilde

Vidar og Inger-Lisbeth Aaserud bor i Karjolveien på Borgenhaugen. Vidar er
baneformann i NSB. De eier en 1973 Lincoln Mark IV.

Per Mikal Mikalsen bor i Lauvåsen i Rakkestad. Per er kjøreleder og eier en
1968 Oldsmobile 442 Conv.

Illustrasjons bilde

Trond Carlsen bor på Nygårdshaugen på Borgenhaugen. Trond er
vedlikeholdssjef og eier en 1974 Chevrolet Corvette Stingray Convertible.

Illustrasjons bilde

Nye medlemmer (uten bil?)
Ronny Granstrøm bor i Åsenveien på Klavestadhaugen og er selvstendig
næringsdrivende.
Steinar Andre Schonhowd bor i Nordbyveien på Hafslundsøy og er maskinfører.
Andre Korpiselka bor i Sven Olsensvei på Yven og er snekker/tømrer.
Connie Hansen Tromop er datter av ikke ukjente Bodil og Tor-Johnny og har
tegnet eget medlemsskap. Connie er student og bor på Opsund.
Roger Løkkeberg bor i Sikkelandveien på Ise og er stensetter.

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen.

*.

På puben
Det var en gang en nordmann som flyttet til USA. Der ble han kamerat med 2 svensker. De 3 gikk
ofte ut på starrilag. En dag dmie nordmannen. Etter begravelsen satt de to svenskene atter i baren da
den ene sier:
Han var en bra rar han den der nordmannen.
Synes du det? Sa den andre.
Ja, lian hadde jo to rævhull !
Hva, Hvordan vet du det?
Jo, hver gang vi kom inn i baren sa jo bartenderen :
Here comes the Norwegian with the two assholes !

Speilbilde.
Kari og Ola holder på å gjøre seg klare til å legge seg. Kari står
foran speilet og studerer sitt speilbilde. Hun kommenterer:

- Vet du, Ola, når jeg står foran speilet ser jeg ut som en garn5
Ccrr
NOW PLAYING 2
canihemovie.com

4

mel kjerring. Ansiktet er fullt av rynker, brystene dingler, bein
og armer er slasketet, og enden ser ut som et luftskip som gassen har gått ut av.
Hun snur seg mot ektemannen og sier:
- Kjære, vær så snill å si en positiv ting om kroppen min,så jeg
kan føle meg litt bedre med meg selv.

Han studerer henne kritisk et syeblikk, og sier tankefullt:
- Det er ingenting i veien med synet ditt.

Feil vei.
Ekteparet Hansen skal ut å spise på en ny restaurant, og det er
kona som styrer bilen. Når hun endelig finner fkem til restauranten, kikker hun over på mannen og sier oppgitt:
Hvorfor sa du ikke h når jeg kjørte feil ?
Vel, jeg trodde du visste hvor du kjørte, svarer han, - du
vet i alle fall alltid hvor vi skal når jeg kjører.

Lordagg. September
Jellestadveien 35
Kl. r2.oo - I,6.00

AANil
www.aarnes.
no

A
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ØNSKER DU Å LEIE VÅRT LOKALE?
Arrangere barnedåp, konfirmasjon og lignende…

DETROIT CARS LEIER UT SITT KLUBBHUS HVOR CA 50 GJESTER KAN SERVERES!
LOKALET BESTÅR AV FESTSAL, FIN BAR, FULLT UTSTYRT KJØKKEN SAMT DAME-OG
HERRETOALETT.

PRIS: 1700 kr inkl. vasking
DET ER OGSÅ MULIGHET FOR BARNESELSKAP PÅ HVERDAGER.

PRIS: 300 kr vasking e. avtale
KONTAKTPERSON: BODIL HANSEN---MOB.NR. 99 55 03 26

CLUBSHOP
KLUBBEN HAR FØLGENDE EFFEKTER / REKV. FOR SALG:
KAFFEKRUS MED KLUBBENS LOGO………………………………………KR 60(2 FOR 100)
T-SHIRTS MED KLUBBENS LOGO………………………………………….KR 50 STK.
REFLEKSVESTER………………………………………………………………KR 100 STK.
SUNOCO FORZA MOTOR OIL 10w/40……………………………………….KR 150 FOR 5 L

Autoutstyr, Fredrikstad

ca. 20% utfra veil.utsalgspris

Aarnes

10% p l alle varer

Custom Import

50% p6 alle amerikanske
dekkdimensjoner og p i 4x4
10% .p6 en stor del av
varespekteret

Sarpsborg motorverksted

10% pB alle varer

Sarpsborg Motor E.P.D.

23%(unntatt veivaksel,
forgasser, innsug, olje og p i
nettopriser)

Amerikanske bildeler

10% p i alle deler

Bildelelageret

15% p l alle varer

TEO glass

30% p5 varer

Dekkmann

rabatt pd dekk, polish og div.

VIS MEDLEMSKORTET UOPPFORDRET

NAR DU HANDLER

KLUBBENS UTLANSVERKT~Y

Alt verktsy, bortsett fra elefant og motorbukk er A finne p&klubblokalet. Alt verktsy er
merket med det samme nurnrner som du ser i tabellen over.
Skal du l h e verktsy, skriv p&lista som henger p&verktaytavla.
Nurnrneret pA verktsyet du lher, dato, navn og telefonnumrner skrives.
U t l h av dette verktsyet er gratis for medlemmer, men husk A levere verktsyet tilbake sB fort
som mulig. Andre kan trenge det.

Kran for utlarfting av motor (elefant) og motorbukk kan leies ved A kontakte Vidar Elvestad pA
Grcaer, tlf 90828557.
Elefanten koster 50,- pr uke, motorbukk kr 100,- pr mhed.
Du kan ogsA l h e barker fra klubbens bibliotek. Bak i boka er det et kort, hvor du pAGarer navn
og dato. Dette settes igjen i kartoteket som st& i bokhylla.
Bok og verktsy komiteen

VI TAKKER VÅRE STØTTESPILLERE…

CLUBSHOP
KLUBBEN HAR FØLGENDE EFFEKTER / REKV. FOR SALG:
KAFFEKRUS MED KLUBBENS LOGO………………………………………KR 60(2 FOR 100)
T-SHIRTS MED KLUBBENS LOGO………………………………………….KR 50 STK.
REFLEKSVESTER………………………………………………………………KR 100 STK.
SUNOCO FORZA MOTOR OIL 10w/40……………………………………….KR 150 FOR 5 L

B
2. sep.
3. sep.
6. sep.
9. sep.
9. sep.
10. sep.
13. sep.
16. sep.
19. sep.
24. sep.
24. sep.
30. sep.
7. okt.

Lørdagskafé / Åpent hus
Bendix treffet, Lunner v/R4
Amcar Cruise Night, Sarpsborg
Cruise In II, Aarnes AS Sarpsborg
Høstmønstring for Amerikanske Vans/Pickups Tyrigrava kro
Grombil 2006, Ekeberg
Medlemsmøte klubblokalet
Konsert Moss, El Trio
Styremøte klubblokalet
Late Summer Car Meet, Kambo Moss
Årets kjøretur med funksjonshemmede
Høstfest på lokalet
Lørdagskafé / Åpent hus

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Bendix / Hadeland Amcar Club
Detroit Cars
Aarnes AS
kl 12,00Rebel Vanners Norway
ACSN
Detroit Cars
Wild Bunch Kambo
Detroit Cars
American Car Owner Club
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

EIER VIDAR ELVESTAD
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net

Deadline neste klubbavis onsdag 27.sep

Kl 11,00
Kl 19,00

Kl 18,30
Kl 20,00
Kl 18.30

Kl 19,00
Kl 11,00

