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REDAKTØREns
sIDE
Hei hei tenk august alt og sesongen er på hell, vi
har hatt mange fine turer. Og sånn er det vel med
dere også, mye å snakke og mimre om utover
høsten og vinteren.
Det blir snakket og skrevet så mye om alt regnet
som har kommet i løpet av sommeren, men jeg må
jo si at vi har hatt mange sol dager også. Tenker vi
positivt så blir været også bedre, tror jeg.

BAKSIDE
Per Gerhardt
NYE MEDLEMMER
Stein E. Tveter
KJØPT / SOLGT
Stein E. Tveter
MØTEREFERATER
Marita Frogner
FORMANN HAR ORDET
Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen
*b

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

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 11. AUGUST KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Drive In Sandefjord 20-22/8
- Øya dagen 5/9
- Nygårdshaugen 12/9
- Eventuelt

Fra Øya dagen 2009

Igjen er det den tiden på året hvor folk flest gleder seg til hele året, ferie og treffsesong. Og
igjen er det litt merkelig å skrive denne siden ettersom det skjer 3 uker før deadline.
Når dette leses så er vi mest sannsynlig på vei hjemover etter en tur til Danmark og Tyskland.
Hvis det passer inn med dagene og de andre som er med, så kan det hende att det blir en tur
inn om Buick Club of Denmarks landstreff. Vi må nok dessverre i så fall parkere på utsiden
ettersom vi ikke kjører Buick. Ett par bil museum er også ”lokalisert”, hvor det ene kun skal
ha ”amerikaner biler” utstilt. Vi får se hva vi får tid til 
Foreløpig har ikke sommeren vist seg fra sin beste side da det kun har vært enkelt dager med
sol og varme. Flere arrangement har dessverre opplevd både regn og/eller kulde. Tenker blant
annet på Smaalende treffet, Østfoldmønstringen, Swap meet hos Aarnes og Cars on the Farm.
Når det gjelder årets Cars on the Farm så har jeg fått vite at det var ett meget bra arrangement
tross regnvær. Folk kommer langveis fra og det ser ut til at COF begynner å få en tradisjon
som ett uhøytidlig ”godt gammeldags” sosialt treff hvor nødvendigvis ikke bilen har størst
fokus. Det er like mye rammen rundt som teller: leker for barn (og voksne), grilling,
ølservering og live musikk på låven. En stor takk til alle fra DC som hjalp til med COF!
Flere medlemmer fra DC deltok på turen til Danmark og US Car Camp treffet der. Regner
med at det blir bilder og info i senere CN. Som jeg skrev forrige gang på denne siden så håper
vi at medlemmene tar mange bilder fra treff og samlinger i år som de ønsker å dele med oss
andre gjennom CN. Send bildene og litt info til Per G / Grethe.
Som dere kunne lese i forrige CN så har vi begynt å se litt rundt etter ett annet sted som kan
egne seg bedre som klubblokale. Lokalet som vi så på sist var de gamle til Tune Bil, men de
har blitt kjøpt av Sarpsborg Kommune. Vi har nå sett på det gamle ”Jansen bygget” på
Grålum, men prisen er nok litt i det høyeste laget ettersom den er satt til 4 mill…….. Gamle
Skjeberg Båt og Camping i Stasjonsbyen har ligget ute en god stund til salgs. Men så lenge
det kun er ”avdelingen” hvor TA bil holder til som skal selges for 2,5 mill., er prisen litt for
høy. Hadde det derimot inkludert lokalet hvor Østfold Dekk holder til og tomten rundt hadde
det kanskje vært noe annet?
En hyggelig ting som jeg har registrert er at det stadig er flere som tegner seg som givere av
sin grasrotandel til Detroit Cars. 30. april var det 28 stk og nå i juli er vi oppe i 42 stk!
4. juli ble det arrangert ”Independence cruise” fra Halden via forskjellige stopp, bl.a. på
Tyrigrava og den amerikanske ambassaden før ankomst Lillestrøm. For de av oss som ikke
ønsket å dra til Lillestrøm ble det arrangert cruising fra Lande Senter via Fredrikstad og opp
til klubben. Her ble det servert pølser, brus og kaffe. En hyggelig sammenkomst som fortjener
ros. Takk til dere som ordnet dette!
Jeg ønsker alle en fortsatt fin sommer.
Stein

E

MEDLEMSMØTE 9. JUNI 2010
Tilstede:

16 seniorer

Nye containeren
Har hatt noe dugnad på den og den blir første gang tatt i bruk på Cars on the farms.
Den er ennå ikke innredet så det gjøres på dugnad ved en senere anledning.
Vi venter nå på at den gamle skal bli plassert bak lokalet vårt slik at vi kan få tatt den i
bruk som lager/oppbevaringsrom. Skal bli godt å få rydda på hemsen slik at vi vet hva vi
har der.
Inntekter fra bingo
Byens bingo søker etter foreninger som kan stille opp for de. Vi vil da få noe inntekt av
bingodriften. Det vil bli undersøkt nærmere hva dette går ut på.
Grasrotandelen
Dette ser ut til å fungere bra men allikevel ønsker vi at flere av dere har muligheten til å
støtte oss.
Vi var nok i feriemodus de fleste av oss denne kvelden, men ønsker dere alle
velkommen til nytt medlemsmøte i august.

STYREMØTE 15. JUNI 2010
Tilstede:

Egil, Gjermund, Bjørn, Grethe, Stein, Bodil, Inger-Lisbeth, Per
og Marita.

Ikke tilstede: Arild, Tormod, Kjell-Ingar.
Siste Cruzinews
Litt tynn utgave men allikevel bra. Håper på mange repotasjer i fra dere etter
sommerens opplevelser. Ikke nøl med å dele det med oss.
Siste klubbmøte
Her var det tydelig at de fleste var i feriemodus allerede, kun 16 som møtte fram.
Cars on the farm
Dette er nå avviklet og på tross av at det regnet i bøtter og spann var det en meget
vellykka helg.
Det ble vedtatt at vi blir med til neste år også.
Marita

OLD BOYS

Møte
”Gutta” med grå stenk, ungt sinn
Og bil i ”minne”
Holder møte hos;
BIL GURU—Ole Trondsen
Strand gt. 7 i Sandesund
Dato; 16-08-10 Tid; 19.00
Her får vi noe og bite i samt noe attåt.
Det blir mengder av sosialt samvær—
Bilprat—blader—bøker— bilder— og
Kanskje modell av favoritt bilen.
ALLE BIL-INTERESSERTE ER VELKOMMEN

COWBOYFEST 25. SEPTEMBER
Er dere klare for en forrykende cowboyfest igjen? Lørdag 25. september blir
det fest på lokalet kl. 19.00.

Det vil bli sørget for at god musikk strømmer gjennom høytalerene og at vi
får fart på dansefoten denne kvelden.

Ekte cowboyer må også ha litt mat, flesk og brune bønner står på menyen.
Grunnet dette må vi ha en påmelding i fra dere og vi regner med at det blir
rundt en hundrings pr. hode.
Påmeldingen kan dere foreta til Bodil tlf. 99550326 eller til Marita tlf.
93431119, eller liste på klubben.
Påmeldingsfristen er 22. september.

Medbrakt ikke tilltatt, baren er åpen.

Cars on the farm 2010
Torsdag 10. juni tok vi med vogna for å parkere den og hjelpe til med rigging til
årets treff. Da vi kom på farmen rundt kl 18.00 var det allerede begynt å
komme vogner og flere kom utover kvelden, sola skinte og stemningen var god
blant de som var der. Alle var optimiste og klare for treff, de fleste av de som
kom skulle også bli til dagen etter. Vi måtte dessverre reise hjem (ikke alle er
pensjonister eller kan ta fri når de ønsker) selv om vi egentlig følte for å bli,
men sånn er det nå engang.

Da vi kom på fredag var det bra med folk, men det som ikke var så fint var at
det kom noen regnbyger. Men tiltross for regn var det bare blide mennesker,
topp musikk på kvelden ”Hub Caps” spilte og det var kjempefin stemning.

Lørdag våknet vi av at det regnet og blåste bra, det var dessverre noen som fikk
ødelagt fortelt og det ene store partyteltet lettet og knakk.
Cruisingen på lørdag gikk til Ed, mange biler var med selv om det kom regn.
Tilbake på farmen var det avslapping, grilling og underholdning.
Countryartisten Godfrey skulle spille i teltet, men på grunn av regn og at det
ene teltet ble borte ble han flyttet inn i baren.
Det var en ganske fuktig kveld og noen av de som lå i telt ga opp og reiste hjem,
jeg har full forståelse for dem ikke mye moro når alt er vått.

På kvelden var det” 4pm” som sto for musikken i låven, de spilte 60 talls
musikk.
Søndag var det nedrigging og opprydning før hjemreise, vi hadde en kjempefin
helg og gleder oss til neste treff til neste år.
Grethe

Power meet, Fredrikstad
Søndag 1. august var det Power meet i Fredrikstad, etter en ganske regnfull
lørdagskveld var det sol og pent på søndag. Det var bra med folk og vi møtte flere
klubbmedlemmer.
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"FØNIX 50's CRUISE NIGHT" Onsdag 11. august kl. 18.00 - 22.00
Sett av noen timer og bli med på en
herlig aften der 50-tallets moter,
biler og livsstil møtes på Fisketorget
i Halden!
FØNIX's modeller viser siste nytt
innen 50-talls moter på
"Catwalken"

Kle deg / dere i stil til din 50-talls bil
og bli med i kåringen av
"Best 50's Match"
Vi kårer også: "Best Hot Rod
/Custom" og "Best 50's Car"

On Stage: Backyard Drifters
Live Rock'n Roll / Rockabilly

"PIN UP CONTEST"
Kåring av den aller første:
"MISS FUZZY DICE"

Danseoppvisning (Linedance, Swing), frimarked (kjøp og
salg av "ekte" 50-talls ting /tang) og mye mer!
Kveldens konferansier: Roy Madsen
Opplysninger: Trond / Fønix tlf. 69183528 / 91171388, www.llostalgia.no
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Ditt komplette AMCAR-senter i Tønsberg
Nye reservedeler, slitedeler, servicedeler og brukte deler - Verksted - Bilsalg

Velkommen
Velkommen til
til PHOENIX-GET-TOGETHER
PHOENIX-GET-TOGETHER og
og

20 år
1990 - 2010

“Et lite stykke Amerika midt i Vestfold!”

her
her på
på vårt
vårt anlegg
anlegg på
på Ås
Ås industriområde,
industriområde, Sem
Sem -- Tønsberg,
Tønsberg,
lørdag
lørdag den
den 28.
28. august
august

Vi samarbeider med American Drivers, Sandefjord.
Ta med deg venner og familie, start opp grombilen og kom til oss denne
siste lørdagen i august og gjør dette til noe vi ønsker å gjøre igjen!
Portene åpner kl.10 og vi holder åpent til kl. 16 med
premiering av de tre fineste bilene som vil bli avgjordt av en jury
I tillegg vil en bil bli premiert som publikums favoritt. Vi
stiller med hoppeslott for barna. Det blir servering av
slush, popcorn, grilling av pølser og
hamburgere, brus, kaffe og vafler. I og med
at vi oppholder oss i “Et lite stykke Amerika” denne dagen, kommer vi til å holde
amerikanske priser på alt som serveres, og det vil også være
en overraskelse til den som kjører lengst
for å komme seg hit til oss denne dagen. VELKOMMEN til en
anderledes lørdag her hos oss!
Vi er forhandler av:

VÅRT STORE DELELAGER med kvalitetsdeler fra kjente
leverandører i USA utvides stadig. Flysendinger hver uke. DYKTIGE
FAGFOLK med lang erfaring står til din disposisjon.
DELELAGER/SPESIALVERKSTED FOR AMERIKANSKE BILER.

Vi gir rabatt til
AMCAR-medlemmer!

Tlf: 33 74 46 00

Postadresse:

mobil: 92 06 05 03 - Fax: 33 74 46 01

Besøksadresse:

E-mail: post@phoenixuscars.no

Se vår hjemmeside:

Box 2121, 3103 Tønsberg.
Broen 7, Ås industriområde.

ÅPNINGSTIDER:

mandag – fredag: 08.00 - 17.00
lørdag: 10.00 - 14.00

NB ! vi holder stengt lørdager 15. juni - 15. august

www.phoenixuscars.no

LITT HUMOR
Lille Jon gjorde det dårlig på skolen, særlig i matte. Foreldrene valgte å sende han på en kristen
privatskole. Snart var Jon klassens beste i matte. Foreldrene spurte hva som hadde motivert ham
til de grader? -Det første jeg så da jeg kom inn i klasserommet, var en type som hang på
veggen..., spikret fast til et plusstegn... -Da skjønte jeg at disse folkene kødder du ikke med...!

En gammel dame kom gående med to svarte søpplasekker på slep. Det var hull i den ene sekken
og en hundrelapp datt ut. En politimann så dette å spurte hva som sto på. -Takk snille konstabel
sa damen. Hele sekken er full av hundrelapper, men du må ikke tro at jeg har stjålet dem. Jeg bor
rett ved fotballbanen å mennene bruker å pisse i hagen min når det er kamp. Da står jeg klar med
hekkesaksa å sier : hundre kroner ellers klipper jeg den av. -Det var ingen dum ide skrattet
politimannen. Er det 100 lapper i den andre sekken å ? Nei, det er jo ikke alle som betaler :-)

Et voksent ektepar var en formiddag ute og kjørte på motorveien.
Plutselig utbryter kona: - Jeg vil ha skilsmisse.
Mannen sier ingenting, men akselererer bilens hastighet. - Jeg er sammen med sjefen din, sier
kona. Og mannen akselererer ytterligere.
- Han er mye bedre i senga enn deg, fortsetter hun.
Mannen tråkker gasspedalen lengre mot gulvet.
- Jeg vil ha bilen, huset og ungene, utbryter kona mens hun ser sint på ham.
Mannen akselererer igjen og legger bilen ut mot midten av veien.
- Jeg skal ha kredittkortene og alle pengene på sparekontoen vår, sier hun strengt.
Nå har bilen en hastighet på 140 - 150 km/t. Mannen sikter seg inn mot en betongpilar i midten
av veibanen. Kona, noe skremt av den høye hastigheten og skjebnesvangre retningen bilen har,
spør:
- Er det ingenting DU vil ha?
- Neeei, svarer mannen, jeg har alt jeg trenger!
- Som hva da? spør kona undrende.
Han smiler skjevt og humrer:
- Airbag!

ALT DU TRENGER TIL DIN AMERIKANSKE BIL

AUTOMATDELER

ET SENSOMMERCRUISE
AUTOMATDELER er en
varegruppe der vi også tilbyr
deler til europeiske og japanske biler. Hovedleverandøren
Transtar byr på topp kvalitet
og er markedsledende. Vårt
store sortiment omfatter tilnærmet alt du trenger til din
automat, fra pakninger og
fjærer via filterkit og rep-sett
til clutcher og band og alt
av elektriske detaljer. Enkelte
komponenter må bestilles,
men med ukentlige flyfrakter
blir ventetiden likevel kort. Vi
leverer også convertere og
dem tar vi fra Dacco, en annen annerkjent amerikansk
kvalitetsleverandør.

DETTE SKAL IKKE HANDLE OM BÅTER – vi driver som dere sikkert vet med bildeler. Nå
havner det også mye amerikanske bildeler i mange båter, det blir som kjent mye billigere
på den måten, men dette skal altså handle om å ta en hyggelig kjøretur med bilen. Det er
nemlig igjen tid for vår årlige Cruse In.
Dette blir den sjette utgaven i rekken, og vi kan ikke annet enn "skryte" at det er blitt en
ubetinget suksess! Selvsagt takket være alle dere som velger å bruke en lørdag formiddag til
å kjøre og treffe likesinnede ved vårt store anlegg utenfor Sarpsborg.
Når dere først er her, kan dere også passe på å stikke innom butikken og lageret for å se
om det er noe av interesse som "ligger og slenger" i hyllene. Eller hvorfor ikke hilse på alle
dere vanligvis bare prater med på telefon. Møt ansiktene bak stemmene.
Det blir selvsagt servering av varm mat fra grillen og godt, kaldt drikke, og det kommer
nok sikkert også til å bli fortalt et rikt utvalg av automobile røverhistorier. Det blir altså et
skikkelig biltreff slik det skal være. Nesten som fortidens møter på torvet.
Tid og sted er vårt anlegg på veien mellom Sarpsborg og Ise, sett kryss for lørdag 4. september og bestill vekking slik at du kan ankomme rett etter klokka ti! Da burde det meste
være i boks. Hvis perlen ikke er helt i form har vi mest sannsynlig de deler du trenger for
å fikse på det problemet, slik at du ikke går glipp av en herlig lørdag sammen med masse
andre amcar-entusiaster. Vi lagerfører nemlig det aller meste av slite- og servicedeler til
amerikanske biler fra 1950 og fram til i dag. Derfor burde du ikke ha noen unnskyldning.
Vi sees på Cruise In!

AARNES CRUISE IN #6
LØRDAG 4. SEPTEMBER

TLF: 69 97 19 00, FAX: 69 97 19 01, BOKS 14, 1740 BORGENHAUGEN, www.aarnes.no

Vi tuner/chipper også US GM/Ford
Alt av bensin og diesel
Amcar 1982-2010 mod

Nyhet. Vi er norgesdistrubitør for et tuningkonsept for alle GM, slik som
Chevrolet, Buick osv og noen andre amcar modeller i Norge. Spør oss også om
Ford. Endrer du kamakselen, monterer kompressor osv. kan vi legge dette inn
i computeren slik at motoren får en riktigere prestanda. Om du endrer
rulleomkretsen på hjulene kan vi kanskje legge dette også inn på
computeren, slik at du får en rett hastighetsmåling på bilens speedometer (og
du slipper unødvendige farstbøter). Vi skaffer også nye computere med
oppdatert softvare til de fleste GM.
Kontakt oss for mer informasjon:
Besøksadresse: Strykervn 7, 1658 TORP
Rune Bech Tlf: 47677399
Hjemmeside: www.bechsbilpleie.no
E-post: tefcar@bechsbilpleie.no

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
TLF. 99 46 27 98
Web: http://www.detroitcars.net
E-post: post@detroitcars.net

STYRET ÅR 2010
FORMANN

Stein E. Tveter

sttve@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

Arild Schonhowd

ari-scho@online.no

99400713

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Tormod Magelsen

VARAMEDLEM

tantepen@yahoo.no

9505269

VARAMEDLEM

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Bjørn Vidar Johannessen

bjoer-vi@online.no

93490841

VARAMEDLEM

Bodil Tromop Hansen

fjatlebrok@hotmail.com

69154176 / 99550326

90692782

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: 2000,- inkludert vasking
Kontaktperson Bodil Tromop Hansen mob 99550326(ikke sms)
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietaker ordne selv.
Grasrotandelen
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper
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
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4. aug.
11. aug.
14. aug.
15. aug.
16. aug.
17. aug.
22. aug.
22. aug.
30. aug.
1. sep.
4. sep.
4. sep.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter
Medlemsmøte klubblokalet
Mustangtreff Halden
Grensetreffet, Halden
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet
Drive In kino Torp
Øyern rundt Skedsmohallen
Avismøte klubblokalet
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter
Lørdagskafé / Åpent hus
Cruise in

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
NMC
SCC Halden
Detroit Cars
Detroit Cars
AD Sandefjord
Amcar Lillestrøm
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Aarnes as

1970 BUICK GS 455 CONVERTIBLE
EIER: PÅL JACOBSEN
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 25 Aug

Kl 19,00
Kl 18,30
Kl 0,00
Kl 0,00
Kl 19,00
Kl 18,30
Kl 0,00
Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 11,00
Kl 11,00

