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REDAKTØREns    
sIDE 

Hei igjen ny måned og ny avis, har ikke denne 

sommeren vært flott? Vi har hatt et par uker med 

knall varme og så noe regn, og mens vi har hatt 

slikt vær har vi kunnet sitte inne uten å ha dårlig 

samvittighet for alt vi skulle ha gjort ute. Vi kunne 

bare skylde på været, herlig ikke sant. 

 

 

Mens mannfolka som tar seg av alt med bil kan 

dyrke hobbyen sin innendørs. 

 

Har dere noe å dele med andre om det er et 

treff/arrangement, eller en reportasje dere har lest 

eller hva bare noe dere vil dele med andre. Skriv 

og send til meg på  e-mail  89chevy@online.no .  

      Grethe 
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Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 

 

ONSDAG 9. SEPTEMBER KL. 18.30 
 

 

Agenda: 

 

- Innkommende saker 

- Besøk av Harry Kjensli fra Amcar 

- Tur med Nygårdshaugen 20/9 

- Nye klubb statutter 

- Eventuelt 

 

 

 

 
Denne Lincoln står på toppen av Amcar senteret i Trondheim. 

 

 

 

 



 
Da går det dessverre igjen mot den tiden av året som de fleste av oss ”gruer oss til”, sette bort 

bilen for sesongen. Men fortvil ikke, det er fortsatt noen ”lysglimt” igjen på de forskjellige 

terminlistene. For oss i DC så er det turen med brukerne av Nygårdshaugen Dagsenter som er 

neste gjøremål. Turen skal foregå den 20.september og vil i tradisjon tro bli avsluttet med 

bespisning på klubblokalet. Vi er veldig takknemlige for alle som kan stille opp ett par timer 

denne dagen, ett par timer som gleder brukerne i flere måneder. Det er ønskelig at alle som 

kan bidra denne dagen gir beskjed til en av oss i styret så fort som mulig. Ut i fra historikken 

de siste årene så trenger vi ca. 20 biler + 2 – 3 stk. som gjør klart lokalet og tar i mot maten.  

 

Når vi først er inne på dette med å hjelpe andre så er Harald Knatterud engasjert i omsorg for 

rusmisbrukerne her i Sarpsborg. Ja, du leste riktig, det er rusmisbrukere her i byen! Disse 

personene trenger stort sett det meste av klær, møbler etc. og derfor oppfordres alle 

medlemmer til å kontakte Harald FØR dere eventuelt kaster brukbare ting. Regner med at det 

er mer info. annet sted i dette CN.  

 

Ellers så er vel de fleste ferdige med årets sommerferie og tilbake på jobb igjen. For min del 

ble årets ferie en nesten 3 ukers biltur rundt i Nord-Norge både på smale og svingete 

hovedveier, bak undermotoriserte utenlandske bobiler (som også skal se på naturen!) og 

ferjeruter hvor tidstabellene kun er veiledende. Etter temmelig nøyaktig 500 mil så kan man 

egentlig undre seg om ordet ”ferie” er det riktige å bruke…… Men, Voyager’n fungerte bra 

på selve turen, men ga fort uttrykk for at den ville ha ”litt” bensin, men var bortsett fra det en 

meget behagelig familiebil å reise på ferie med.  

 

Etter at vi kom hjem fra ferie så har det blitt litt utskiftninger i bilparken ettersom den ene 

1970 Buick Estate Wagon, ikke uventet, ble solgt til Sverige. Når dette leses så har vi også 

vært i Bergen og hentet en 2000 Chrysler Stratus. Ja, noen av dere vil sikkert si vi er gale som 

reiser så langt for å hente en slik bil, men handelen var nesten for bra til å være sann. I tillegg 

så har vi denne gang tenkt å være turister i Bergen. Og så lenge det går fly fra Rygge kommer 

man enda fortere i ”feriemodus”. Så ser dere en svart Stratus med ST skilter i området er nok 

muligheten stor for at den tilhører undertegnede  

 

Førstkommende medlemsmøte, den 9.september, får vi besøk av Harry Kjensli fra Amcar. 

Harry vil i informere litt om USA turen som er under planlegging samt også svare på 

spørsmål vi måtte ha til / om Amcar. For å prøve gjøre medlemsmøtene mer interessante så 

har vi også planer om igjen å prøve å få Verktøy-Spesialisten til å komme en tur før jul slik at 

det kanskje er mulig å kjøpe julegaver til seg selv og/eller andre, Oddmund Olsen kommer 

kanskje en tur igjen hvis det blir en Sarpsborg kalender for 2010. Og er vi heldige så kommer 

også Rune Bergerud som driver lakkeringsverksted. Vi i styret håper at våre medlemmer 

syntes at dette er interessant og deltar på medlemsmøtene.    

 

Vi var også en del som var i Halden og besøkte Solheim Motor og Rep, ett verksted som 

mange ikke viste at fantes i Halden. Solheim overhaler og reparerer alle typer av motorer.  

 

Ellers så er det bare å ønske alle medlemmer en god sensommer med fortsatt mye bra vær! 

                                                      Stein-E 



MEDLEMSMØTE 12.08.2009 
 
 

Tilstede: 14 seniorer og 1 junior. 
 
Denne kvelden var det ikke så mye på tapeten men litt var det jo.  
 
Drive in kino  
I Sandefjord arrangeres det drive in kino den 29. august.  
 
 
Bilens dag 
Samme dag arrangeres "Bilens Dag" i Sarpsborg.  
De som vil være med å stille ut bilen sin kan melde seg på via nettet.  
 
Handikappkjøringen 
Den 20. september er det klart får årets store høydepunkt for brukere av 
Nygårdshaugen Dagsenter og Lande Bosenter. 
Sett av denne dagen til å glede disse brukerne da det betyr veldig mye for dem. Og tar 
jeg ikke feil, så har vi medlemmer også masse glede denne dagen. Er vel nesten den 
dagen i året hvor det er ganske enkelt å få dere til å stille bilen til disposisjon. Så møt 
opp i år også, dere kan gi beskjed til formann om dere ønsker å kjøre. Etter bilturen blir 
det som vanlig pizza og hygge på klubblokalet vårt.  
Vi møtes klokka 12.00 ved Nygårdshaugen Dagsenter og kjører derfra i samlet flokk.  
 
Budbærerne 
Etter forslag fra formann er det ønskelig at dere som har noe til overs i skuffer og skap 
finner det fram og donerer det til Budbærerne i Sarpsborg. Det er ønskelig med klær, 
sengetøy, kopper og kar. Eventuellt også noe møbler. På grunn av dårlig lagringsplass 
er det ønskelig at dere kontakter Harald Knatterud på tlf. 91308024. 
 
Ellers var det pause med salg fra kiosken i tillegg til loddsalg. 
 

 
 

Marita 
 

 



STYREMØTE 19.08.2009 
 

Tilstede:  Stig, Egil B., Stein, Bodil, Gjermund, Kjell-Ingar,    
 Annikken, Per, Grethe, Marita 
    
 
Ikke tilstede:  Arild, Hans Arild, Egil N.  
 
 
 
Kommentar siste cruzinews. 
Avisa er bra den, men kom gjerne med flere innslag. Grethe smiler fra øre til øre hvis 
dere bidrar med noe.  
 
Kommentar siste klubbmøte. 
Næmmen kjære medlemmer!! Har dere ikke satt av den andre onsdagen hver måned til 
klubbmøter da?? 
Denne gangen var det veldig få medlemmer der og vi håper å se mange flere av dere 
neste gang.  
Så husk: 2. ONSDAG HVER MÅNED KLOKKA 18.30.  
 
Økonomiske bevegelser 
Kassereren har alt under kontroll her.  
 
Rapport i fra gruppene 
Ja nå er det bare et tidsspørsmål før nye møbler er på plass i klubblokalet vårt. 
Garantert nytt før julebordet i hvertfall og kanskje før også. Håper det inspirer dere 
medlemmer til å besøke lokalet oftere.  
 
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift 
Varmepumpa skal flyttes til en annen vegg. Ellers er det snakk om å få noe maling på 
vegger og tak i salen. Det vil bli satt av en måned til dette slik at det da ikke blir utleid på 
lokalet. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.  
 
Container 
Som tidligere nevnt er det kjøpt inn ny container. Angående den gamle skal det søkes 
om vi kan bruke den som en oppbevaringssted for ting og tang vi ikke har så god plass 
til ellers.  
 
Brønnøysundregisteret 
Som dere nå alle vet må vi registrere oss i foretaksregisteret i Brønnøysund. Det er 
utarbeidet lover og regler i den forbindelse. Disse ble godtatt med små justeringer og vil 
senere bli utdelt medlemmene.  
 

Marita 



Innvitasjon til amcar klubber i Østfold 
 
 

 

Magnus Motor A/S arrangerer sitt årlige høsttreff for fjerde gang Lørdag 
3.10-09 fra kl.10.00 til 15.00. 
Det blir annledning til å få utført olje /filterskift samt smøring forstilling. 
Dere betaler kun for medgått deler. 
Det er ønskelig at dere melder i fra om dere ønsker å få utført oljeskift for 
at vi skal kunne sette opp en tidsplan på dette. 
Dette kan meldes pr.tlf. 69 360830 eller mail kjell@magnusmotor.no . 
Om det skulle være ledig tid kan vi også utføre dette uten avtale.  
  

Det blir salg av vaffler / kaffe brus ol.  
Dere er velkommen til en avslutning på sesongen hvor vi kan preke og 
juge i tillegg til at bilen blir klargjort for vinterlagring. Det er også mulig at 
vi får besøk av en forhandler for bilpleie / verktøy og verkstedutstyr. 
Velkommen 

Hilsen 
 

Magnus Motor A/S 
 
 
 

 

mailto:kjell@magnusmotor.no


    HALLOWEEN 
  PARTY 

 31 OKTOBER ER DET HALLOWEEN ..,, SÅ FINN FREM DERES SKUMLESTE FJES        
OG DE HORRIBLE KOSTYMENE..  FÅR VI DØMMER DE SKUMLESTE, GRUSSO-
MESTE UDYRENE SOM KOMMER DENNE SPESIELLE KVELDEN..  
 DØRENE ÅPNES KLOKKKEN 19:00 ,PÅ KLUBB LOKALETN Hmm, MEN GÅ PENT INGEN 
VET HVA SOM VENTES INNENFOR DE LUKKEDE DØRENE, Ha Ha Ha….  MEN 
EN LITEN PÅMELDING MÅ TIL SÅ HEKSENE GREIER Å FÅ NOK HEKSE-
GRYTE TIL DE SULTENE UDYRA..,, PÅMELDINGS FRIST 26/10-09 
 

SÅ GI EN MELDING ELLER EN SAMTALE TIL :  
 
 
 MARITA  93 431 119   ELLER FOR DE SOM IKKE TØR Å RINGE HENNE KAN  
                             ALLTIDS PRØVE DEN GRUSOMME HEKSEN     

 
 
 
 ANNIKKEN 911 20 187 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       GOOD LUCK 



Blaker treffet 31.mai 2009 

Blaker treffet ble avholdt på Motangen, ikke langt fra Vormsund. Personlig hadde jeg aldri vært 

på dette treffet før, så nå var det på tide.  

Treff plassen ble etter hvert ganske full og arrangøren, American Drivers Club Blaker, var     

veldig fornøyd med drøyt 100 deltagende biler. Det viste seg også at dette var klubbens 25 års           

jubileumstreff  Ellers ikke så mye å skrive, så nyt bildene! 

       Ingen tvil om hva motivet er.                                         Buick muscle, en cloned 1970 GSX Stage 1 

            Til og med mann med ljåen er med! 

Premie bordet besto av flotte 

pokaler og capser 



På tur: Stein E 

Muskelbiler fra Ford og Chrysler 

Nydelig vær, det var kanskje da sommeren var? 

EAC stilte ut en knippe av de ”utgåtte” bilmerkene som dannet grunnlaget for klubben når den ble stiftet i 1977. 

Som dere sikkert skjønner 

så syntes jeg at dette var ett 

meget fint klistremerke :-) 



 

 

 

 



SUMMERPARTY  HALSNES – AURSKOG 

Askim klubben arrangerte sommerparty fra lørdag til søndag. Arrangementet er 

enkelt og veldig koselig. Treffet er ved et tjern  der det er muligheter å bade for 

de som ønsker det, de har satt opp en scene med levende musikk, dansegulv og 

et stort partytelt.  Pluss hjerterom og mange koselige mennesker.  

Detroit Cars var representert med 4 biler Chevrolet Van, Mercurey og 2 X 

Impala. Sola skinte og vi storkoste oss. 

 

 



AMCARCRUISENIGHT AUGUST 

Etter oppmøte på Landesenter gikk turen i nydelig solskinn til Bukten Kafe på 

Feriehjemmet. Der fikk vi servert kaffe og kaker til en billig penge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VITSESIDER 
 

 
 
 

En guttunge som bor på en bondegård har blitt erta på skolen og er i skikkelig dårlig 
humør når han kommer hjem. På vei over gårdsplassen sparker han til grisen. Så 

kommer ei høne i hans vei og han sparker til den også. 
Når han kommer inn i huset ser mora hans strengt på han og sier: 

"Jeg så hva du gjorde der ute. Fordi du sparket grisen får du ikke bacon på ei uke og 
fordi du sparket høna får du heller ikke egg på ei uke".  

Gutten skulle til å svare noe, men akkurat da kom faren hjem, også i dårlig humør. I 
samme øyeblikk som faren henger fra seg jakka, flyr ei mus forbi. Faren tupper den ut 

av den ennå åpne døra. 
Guttungen ser på sin mor og sier: 

" skal du eller jeg si det til ham mamma at han ikke får mus på ei uke"?? 

 
Lille Lise sto i hagen og fyllte igjen et stort hull med spaden da naboen tittet over hekke.  

Hva driver du med? spurte han vennlig.  
Gullfisken min døde sier Lise med tårer i øynene, så jeg begraver ham.  

Uff, så leit så naboen medfølende. Men hvorfor har du gravd så stort hull til en gullfisk? 
Stine la den siste spaden med jord over og svarte: 

Det er fordi gullfisken min er inni den fordømte katta di!! 
 

 
Jeg pleide å hate å gå i bryllup. Alle tantene mine og bestemor brukte å dytte meg 

konspiratorisk i ribbeina og kakle: 
"Neste gang er det din tur Arne".  

Men nå har det blitt en slutt på det! 
Jeg begynte å gjøre det samme som dem i begravelser.  

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2009 
FORMANN Stein E. Tveter buickowner@online.no 69167702 / 92458184 

VISEFORMANN Gjermund Jansen gjjanse@online.no 69336996 / 99264922 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 91646035 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 69140075 / 91777514 

HJELPESEKRETÆR Marita Frogner marita-dahl@hotmail.com 93431119 

STYREMEDLEM Bodil Tromop Hansen fjatlebrok@hotmail.com 69154176 / 99550326 

STYREMEDLEM Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707 

STYREMEDLEM Arild Schonhowd ari-scho@online.no 99400713 

STYREMEDLEM Grethe Nord Gerhardt 89chevy@online.no 69140075 / 97181618 

VARAMEDLEM Annikken Nord Schander indusas@online.no 91120187 

VARAMEDLEM Stig Molteberg mopar56@online.no 69970900 / 91169219 

VARAMEDLEM Egil Berby fossengen@online.no 90041576 

VARAMEDLEM Hans Arild Schonhowd hans1980_3@hotmail.com 46844062 

Klubbtelefon 
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon for å bli registrert.  

Også viktig å melde ifra når en får nytt telefonnummer, eller ikke ønsker å få flere meldinger. Send en 
melding til 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utleie av klubblokale 

Vårt klubblokale kan leies til møter, konfirmasjon, bryllup eller en fest. 
Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer. 

Pris: 1700,- inkludert vasking 
Det er også muligheter for barneselskaper på hverdag. Pris kr. 500,- vasking etter avtale. 

Kontaktperson Bodil Tromop Hansen mob 99550326(ikke sms) 
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietaker ordne selv. 

 

Utlån av verktøy 
På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.  

Verktøy og lånelister finner du i andre etasje. 
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann. 

Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.  
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.net 

E-post: post@detroitcars.net 
 

http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    1965 IMPALA CONVERTIBLE  

               EIER: KNATTERUD GEIR OG HARALD 

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

KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00 

 

Deadline neste klubbavis onsdag 30 sep 

5. sep. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

6. sep. Bendix treffet, Lunner v/R4 Hadeland ACC Kl 11,00 

9. sep. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

15. sep. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,00 

20. sep. Tur med brukere på Nygådshaugen Detroit Cars Kl 12,00 

27. sep. Late Summer Car Meet, Kanalen Moss ACOC Moss Kl 0,00 

3. okt. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

3. okt. Høsttreff Magnus Motor A/S    Kl 10,00 

5. okt. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

http://www.detroitcars.net/



