CRUZINEWS
Medlemsbladet for Sarpsborgs Amcarklubb

NR. 02
Februar 2008

A member of

www.detroitcars.net

ÅRETS
MEDARBEIDERE
I CRUZINEWS:
REDAKTØR
Stig Molteberg
E-post Cruzinews
cnews@online.no
JOURNALISTER
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDLEMMER
Stein E. Tveter
KJØPT / SOLGT
Stein Tveter
MØTE REFERAT
Marita Frogner
FORMANN HAR ORDET
Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDl/NYE BILER/
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

Redaktøren
mener
Ja, nå er det februar, og når dette skrives så har jeg akkurat
kjørt opp ruta til påskecruisingen. Om vi får like fint vær og
føre på Langfredag som det jeg hadde på den turen så får vi
det riktig så flott. Ikke alltid en har strålende solskinn og +8
og ikke antydning til vinter noen steder sånn midtvinters. Nå
er det jo heller ikke mange ukene igjen til vi skal ut å cruise
så om du ikke har fått startet på vinterens prosjekter ennå så
begynner det å haste nå. Dagene blir stadig lenger og
plutselig er det for sent.
Nå blir det ikke noe mer skriverier om USA-turen før det
kommer en reportasje i CN utover sommeren.
Påmeldingsfristen har gått ut, og vi blir 15 medlemmer som
reiser av gårde. Nå om dagen så pågår booking av hoteller og
leiebiler for fullt, og det er ikke helt få brikker som skal på
plass når så mange mennesker skal reise sammen.
I siste CN så kom jeg i skade å skrive at vi fikk maten servert
fra Fregatten på julebordet. Det er selvfølgelig bare sprøyt,
for det var Cafè Messanin i Østfoldhallen som leverte den
gode julematen. Jeg må skamfull innrømme at jeg skrev det
med fullt overlegg også. Det har seg nemlig slik at når jeg
sitter og klatter ned slike reportasjer så glemmer jeg ofte
navn eller detaljer, så istedenfor å stoppe opp og sjekke så
skriver jeg ofte noe annet istedenfor ikke å komme ut av det,
er jo ikke ofte en får slik inspirasjon. Fregatten var av en eller
annen grunn det første ordet som dukket opp i hodet mitt.
Heretter så skal jeg skrive noen store X’er i stedet, da blir det
mye lettere å oppdage slike blundere før den havner på
trykkeriet. Men skulle du finne noen merkelige X’er midt
inne i en reportasje senere, så er det bare jeg som har hatt et
lite hull hukommelsen.
Veldig artig at det var hele 38 medlemmer på siste
medlemsmøtet også. Tydeligvis så setter folk pris på at selve
gjennomgangen av sakene på agendaen har blitt mer
komprimert slik at det blir mer tid til en hyggelig prat før en
må bryte opp for kvelden. Fortsetter denne trenden så må vi
kanskje se oss om etter større lokaler?
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På siste medlemsmøtet tok vi opp ”forslaget”
fra Amcar om at de ønsker at alle tilsluttede
klubber bruker navnet Amcar etterfulgt av
byen / stedet hvor de holder til. I vårt tilfelle
ville det nye navnet blitt: Amcar Sarpsborg.
Dette for at US bilmiljøet utad mot byråkrati
og myndigheter skal stå som en samlet enhet.
I følge Amcar vil våre forpliktelser ikke bli
større av den grunn, de ønsker heller å løse opp
reglene ved å være tilsluttet. Etter responsen
på medlemsmøtet var det entydig at dette ikke
ble godt mottatt. Det er forståelig at klubber
med lange og vanskeligere navn kanskje synes
at det er lettere å kalle seg Amcar ……… På
vår side er det vel kun Detroit Cars som har ett
klubbnavn som uten tvil forteller hva vi holder
på med? Alle som har ett lite snev av interesse
for amerikanske biler vet at ”alle” amerikanske
biler kommer fra Detroit. Selvfølgelig ikke alle
bilene, ettersom unntak finnes.
Kan bli spennende å se etter hvert hvordan
dette med navnbytte eventuelt løses i byer med
flere Amcar klubber.
Konklusjonen fra medlemsmøte er at inntil
videre så er det uaktuelt for oss å bytte navn.
Vi vil etter forslag gjøre litt om på headingen
på Cruzinews slik at det står medlemsblad for
Amcar Sarpsborg, men fortsatt med Detroit
Cars logoen. Skulle det på sikt komme ett
”krav” fra Amcar om ett navnebytte får vi se
hva vi gjør, men inntil videre heter vi uten tvil
DETROIT CARS!
Som dere vil kunne lese ett annet sted i dette
Cruzinews så har vi tatt frem de gamle klubbeffektene og selger disse til sterkt reduserte
priser. De som var på siste medlemsmøte
hadde mulighet til allerede da å gjøre noen-

kupp. Og det var flere som villig hamstret inn
både kopper og t-skjorter. Det er fortsatt noen
kopper og t-skjorter igjen, men håper og tror
at disse vil bli solgt i løpet av førstkommende
medlemsmøte.
Av nye klubbeffekter så har vi i skrivende
stund kun noen få jakker igjen. Kalenderne fra
Oddmund er solgt og jeg ”diskuterer” fortsatt
med Roy om de manglende capsene / luene
som vi ikke har fått samt at prisene ikke stemmer med det som ble forespeilet før vi bestilte
varene. Men, vi kommer nok til en enighet
etter hvert……..
Ellers så snakker man en god del i disse dager
både i klubber og på internett om ”forgubbingen” i hobbyen vår. Noen steder stemmer nok
dette, mens andre klubber opplever en strøm
av nye yngre medlemmer. Og når en klubb uttaler at veteranbiler er bygd FØR 1924 så tror
ikke jeg personlig at det er noe som trekker yngre medlemmer. Vi må heller være imøtekommende og høre på hva den yngre garde har av
meninger og ønsker og ikke avfeie dem med
”jeg har holdt på med dette så lenge så dette
vet jeg” eller tilsvarende uttalelser. Og vi må
bli flinkere til å skryte av bilene og interessen
deres. For selv om vi nå kanskje selv både har
strøkne og spesielle biler må vi IKKE glemme
at vi også en gang syntes at en 4 d sedan av
billigste sort var ”drømmen” og at hardtop og
cab kun fantes på bilder.
Neste medlemsmøte er også årsmøte hvor
gjennomgang av årsberetning, regnskap og
valg av nytt styre skal gjennomføres. Vi håper
at flest mulig har tid og anledning til å delta på
dette møtet, både for å få vite hva som skjer i
klubben og selvfølgelig for å avgi sin stemme
i valget.
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Medlemsmøte
09.01 2008
Tilstede. 35 seniorer og 3 juniorer

Vil først starte med å berømme våre
medlemmer for en flott oppstart på det
nye året. Hyggelig at så mange tok turen
innom klubblokalet denne kvelden:-).
AmCar Norge
De vil at alle klubber som er tilknyttet
der skal skifte navn. Dvs. at de vil vi
skal hete f.eks. AmCar Sarpsborg.
Vi hadde litt diskusjon rundt dette, og er
vel egentlig enige om at det er uaktuellt
for oss å skifte navn. Vi har hatt dette
navnet i 25 år og det kan ikke misforstås
hva vi driver med. Men siste ord er
kanskje ikke sagt i denne saken enda.
2. etasje
Vi har hatt en dugnad i loftetasjen vår.
Alt verktøyet er flyttet inn på det gamle
kontoret. Fint om dere kan sjekke
garasjen om dere har noe verktøy som
tilhører klubben, for det mangler en del
her. Det er lov å glemme å levere
tilbake, derfor denne påminnelsen.

Påskecruising.
Påsken nærmer seg med stormskritt
og vi trenger vakter i både inngang og
kjøkken denne kvelden. Fortsatt noen
ledige vakter igjen, så først til mølla...
Kontakt undertegnede som har
oversikten over vaktlista.
Klubbeffekter
Det var salg av krus og T-shirts denne
kvelden. Fortsatt noe igjen, kr. 50,- for
et krus og kr. 30,- for T-shirts.
Årsmøte
Medlemsmøte i februar vil bestå av
årsmøte med valg. Her er det viktig å
møte opp og stemme frem den
kandidaten du mener er rette
vedkommende til verv i styret.
Ellers var det loddsalg og kiosksalg i
pausen.

Marita
American Drivers Sandefjord
De skal i løpet av sommeren arrangere
“drive-in kino” og vi er velkommne til å
delta på det.

Styremøte
15.01.2008
Tilstede Bodil, Egil B., Stein, Kjell, Vidar, Stig, Nina, Per, Egil, Kjell-Ingar og Marita

Siste Cruzinews
Avisa var fin, bortsett fra at det sto
at maten til julebordet var levert i fra
Fregatten. Det stemmer ikke, da den
fortsatt er levert i fra Cafè Mesanin på
Østfoldhallen.
Kommentar siste klubbmøte
Det må sies å være en knallstart på det
nye året at så mange tok seg tid til å
ta en tur denne kvelden. Dere er noen
fantastiske medlemmer.
Økonomiske bevegelser
Den er fortsatt frisk og god.
Klubbhus/Drift
Det bør settes av penger til innkjøp av
noe nytt verktøy og bøker.
Vi har også behov for nye og bedre
møbler. Et par i fra styret vil undersøke
litt nærmere om dette.
Evaulering av igangsatte saker
Det har vært dugnad på loftet og det
fremstår nå som ryddig og oversiktelig.
Verktøyrommet er flyttet til det gamle
kontoret

1.Mai
Her er forberedelsene godt i gang, så vi
føler at alt er under kontroll.
Saker fra styremedlemmene
Det ble fremmet forslag om å kjøpe inn
nye høytalere. Dette ble i første omgang
en ikke-prioritert sak.
Det er behovet for nye møbler som
denne gang får den høyeste prioriteten.
Viking Run - Danmark
Dette er et treff som vil finne sted i august og Per vil innhente nærmere informasjon og eventuelle priser på overnattinger. Nærmere opplysninger om
dette vil bli satt inn i klubbavisa.
Filmkveld
Det vil bli en helaftens “dokumentar”
fra Route 66. Beskjed om hvilken dato
dette sendes blir annonsert i klubbavisa.
Hyggelig om mange hadde tatt seg en
tur til klubben denne kvelden.
Marita

Lys
I begynnelsen av Januar så fikk Stein en telefon fra Henrik Pedersen, han hadde blitt spurt
fra en kollega om klubben kunne behøve litt
spotlights og annet utstyr? Musikkforretningen i Østfoldhallen skulle avvikle og de ville
gjerne la mest mulig gå til foreninger og
klubber isteden for å kaste alt i en container.

Så søndag morgen var Stein, Egil N. Tor
Johnny, Kjell Ingar og Stig på plass og begynte
demonteringen. Gikk som en drøm vår vi fikk
på plass gardintrapper og slikt.
Så nå må vi planlegge hvor vi får mest nytte av
lyset, det blir vel en jobb for det nye styret vil
jeg tro.

Stein og undertegnede reiste ned lørdag morgen for å ta en kikk. De vi kunne få mot
demontering var ca. 20 meter strømskinner
og ca 40 spotter. Dette er ikke slike en har
hjemme i taket, men skikkelig proffutstyr med
innebyd trafo og kjøling.

Stig

Verktøy
Vi har nå flyttet alt verktøyet inn på det gamle
kontoret, og etter hvert så vil det bli samme
nøkkel på døra i andre etasje som
inngangsdøra. Det er på grunn av at når vi leier
ut lokalet så vil vi ikke ha uvedkommende opp
i andre etasje. Leietager vil så klart ha adgang
der oppe i tilfelle en sikring skulle gå, men de
er også fullt ansvarlig for at det til enhver tid
skal være avlåst der oppe.
I forbindelse med flyttingen av verktøyet så
oppdaget vi at det mangler en del verktøy, det
er kanskje noen som har noe av dette liggende
i ei hylle i garasjen? Vi er alle mennesker så vi
har lett for å glemme, men skulle du ha noen
av det som listes opp med en gul malingsklatt
på så hadde vi satt pris på at det ble lagt på
plass igjen slik at andre medlemmer kan få
brukt det også.

Det som mangler er 05 Oljeskifter, 06 Poleringsmaskin, 12 Fjærklemmer, 24 Stempelmansjett, 48, Filteravtrekker, 49 Filteravtrekker, 82
Bærekulepresse og ikke minst
83 Gearkassejekk.
På siste medlemsmøte kom det også et forslag
på å kvitte oss med verktøy som koster under
hundrelappen på Biltema. Siden de aller fleste
kjøper slikt selv så tar det bare opp plass på
tavla. Styret syntes at dette hørtes fornuftig ut
så på neste medlemsmøte vil vi lodde ut en del
av dette verktøyet. Om det er noe spesialverktøy du mener vi mangler så kan dere legge inn
forslag til styret

Stig

Medlemsmøte
Det inviteres til ÅRSMØTE på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 13. FEBRUAR 2008 KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Nytt på terminlista
- Påskecruising
- DC i media?
- Årsberetning
- Regnskap
- Valg
- Eventuelt

Snart er det til for påskecruising igjen!

På Tur Med Gjengen
I slutten av september så var det igjen klart
for noe av det artigste vi har i klubbsammenheng, nemlig den årlige turen med brukerne av
Nygårdshaugen dagsenter. Etter hvert så øker
deltagerantallet på de som vil være med på tur,
noe vi tar som et tegn på at både brukere og
assistenter setter pris på vårt tiltak.
Stein hadde vært ute og tipset media om turen
vår, og SA-tv hadde meldt sin interesse.
Dessverre så kom fotballen før alt annet som
vanlig så det ble noe så uvanlig som en tv reporter uten kamera, alle kameraene var nemlig
på stadion. Men isteden ble det en flott
reportasje i SA, mye bedre PR spør du meg.
Stein hadde også jobbet litt med en overraskelse som det stort sett Stein og undertegnede viste om. Stein hadde nemlig vært i kontakt med Rudskogen Motorsportsenter og hørt
om det var muligheter for å ta et par runder på
banen. De hadde leid ut banen hele dagen til
Club Honda Norway hele dagen så det kunne
de dessverre ikke gi tillatelse til uten godkjenning fra leietager. Men Hondaklubben var
storsinnet og ga oss litt tid av deres opplegg
denne søndagen. Etter en kort sikkerhetsklarering av alle bilene ble vi sluppet ut på banene
på en lang rekke. Ikke helt uventet vokste
horna ut momentant på en del sjåfører så det
ble litt fart etter hvert til stor fryd for de fleste
passasjerer, og litt bekymring for noen få.

Men før vi kom så langt dukket det opp en
annen overraskelse denne dagen. Mens vi stod
utenfor Nygårdshaugen så var det noen som
ble litt opprømt når de så det som har blitt
kjent i Østfold som ”lange flate ballær vanen”
kjørte fordi nede på Iseveien. Men når den
samme bilen dukket opp foran dagsenteret så
ble det stor oppstandelse.
Dagen i forveien så hadde vi nemlig fått en
henvendelse fra Jan Edgar Fjell som både eier
bilen og spiller rollen som Edgar i filmen om
det var muligheter om å være med på kjøreturen. Han ville også ta med seg Eirik Tobiassen som spiller Karsten i filmen. Vi kan jo ikke
si nei til noe slikt! Det ble mye artige episoder
rundt dette i løpet av dagen, og rett før vi
skulle reise av sted så var sånn ca. halvparten
av gjestene våre på vei inn i denne bilen. En
stor takk til familien Frogner som fikk i stand
dette på kort varsel.
Årets kjøretur gikk som nevnt før først opp
til Rudskogen, der vi ikke fikk mindre en fire
runder på banen før vi fortsatte mot Rakkestad,
gjennom ”sentrum” og deretter sydover mot
Varteig over Kokkim. Dessverre var ikke været
det beste denne dagen, det var litt yr som hang
i lufta. Typisk høstvær egentlig, men jeg tror
ikke det la noen særlig demper på stemningen.

Køen begynner å bli lang foar en ikke
ukjent bil fra Fredrikstad

Vi tok en lang pause på klubblokalet der vi serverte pizza og brus på både gjester og sjåfører.
Det var noen som hadde fått en telefon om
denne bilen som hadde dukket opp så etter litt
jobbing i kulissene så kan dere sikkert gjette
hvilken film som durte og gikk på projektoren
når vi kom inn i lokalet? Jan Edgar var spesielt
glad for endelig å få sett hele filmen han deltok
i, og det ble nok litt autografskriving utover
dagen vil jeg tro.
Etter dette herremåltidet så ble det opplasting
og retur til Nygårdshaugen der vi måtte forsikre flere av gjestene våre at det helt sikkert
ble tur neste år også, noen var veldig skuffet at
de måtte vente såå lenge, men de venter ikke
forgjeves i hvertfall.
Det dukket opp noen nye ansikter for meg i
denne sammenhengen, og jeg håper at de også
satte like stor pris på dette som meg og stiller
opp med bil og godt humør neste år også. Tusen takk til alle medlemmene som støttet opp
om dette arrangementet, uten dere hadde det
nok mange som hadde blitt skuffet vil jeg tro.

Stig

Aarnes Cruise In III
8.september arrangerte Aarnes AS for 3.gang
sin cruise in. En av tingene som jeg ikke hadde
fått med meg var at arrangementet startet
kl. 10.00 og ikke kl. 12.00 som i fjor. Man
kan dermed si at jeg ikke var første mann på
plass…
Når jeg ankom nærmere kl.13.00 fikk jeg
utlevert lapp med nr. 150 på. Det kom noen
biler etter meg også, så det vil si at drøyt 160
biler var inn om denne dagen.
Også i år var det musikk, salg av drikkevarer
og mat samt omvisning i Aarnes sine lokaler.
Nytt av året var at det ble trekt ut 2 deltagere
som fikk en gratis helikopter tur rundt i
området.
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Klubbinfo
Styret 2007
Formann
Viseformann
Kasserer
Sekretær
Hjelpesekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Stein E. Tveter
Stig Molteberg
Kjell Ingar Olsen
Per Gerhardt
Marita Frogner
Vidar Aaserud
Nina Karlsen
Bodil Hansen
Kjell Frogner
Egil Nygaard
Anette Jansen
Egil Berby

buickowner@home.no
69 16 77 02
mopar56@online.no
69 97 09 00
kjell-io@online.no
57merc@online.no
69 14 00 75
marita-dahl@hotmail.com
vidar.aaserud@jbv.no
fjatlebrok@hotmail.com
frognerfam@hotmail.com
egil-gut@frisurf.no
fossengen.gaard@c2i.net

69 15 41 76
69 14 12 73
69 33 69 96
69 13 21 66

924 58 184
911 69 219
916 46 035
917 77 514
934 31 119
916 78 007
924 43 799
995 50 326
402 03 949
481 03 707
922 40 624
930 41 258

Utleie av klubblokale
Du kan leie våre utmerkede selskapslokaler til møter, konfirmasjon, bryllup eller bare en
fest. Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer
Pris: 1700.-kr inkludert vasking
Det er også muligheter for barneselskaper på hverdager. Pris 500.- vasking etter avtale
Kontaktperson Bodil Hansen Mob 995 50 326
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietager ordne selv.

Oljeboden
Jan Erik Bergdal selger Quaker State motor, gear og automatoljer til fordelaktige priser.
Kontakt Jan Erik for priser og utvalg, han har også filter fra Wix. Utleveres hjemme hos
Jan Erik i Skjebergveien 80 på Borgenhaugen eller på medlemsmøter.
Tlf: 69 16 59 89
Mob: 926 51 929
E-mail: jan-erik@aarnes.no

Utlån av verktøy
På klubbhuset så finnes det et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for
medlemmer. Verktøy og lånelister finner
du oppe i andre etasje.
Nøkkel til klubbhuset kvitteres ut hos
formannen.

Detroit Cars
Edvard Strandsvei 46
1734 Hafslundsøy
Tlf; 69 15 05 00
Web; www.detroitcars.net
E-post; post@detroitcars.net
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Returadresse

Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
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04.02.2008
09.02.2008
13.02.2008
19.02.2008

Avismøte klubblokalet
Formiddagskaffe på klubben
Årsmøte/medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

Kl 18,30
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 18,30

Deadline neste Cruzinews er 27/2

