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Hei, ja nå skjer det mye. Denne måneden har vi
årsmøte mye spennende er på gang så møt opp.
Litt senere er det fest ”back to the 70`” her får vi
muligheten til å føle oss yngre igjen og de som er
unge kan få oppleve hvordan det var den gang da.
I mars blir det ny busstur, og april påskecruising.
Jeg har også fått mail fra våre danske venner, og de
er klare for nytt treff.

NYE MEDLEMMER
Stein E. Tveter
KJØPT / SOLGT
Stein E. Tveter
MØTEREFERATER
Marita Frogner

Hej Grethe
Vi er nu i fuld sving med og arranger uscarcamp 2011, vi håber
da meget og se jer og jeres venner igen, vi opdaterer vores
hjemmeside ligesom vi får planlægning på plads
www.uscarcamp.dk
Vi har pladsen fra d.26 juli og der er i meget velkomne til og
komme hvis i vil gøre lidt ferie ud af det, men øltelt musik og alt
det andet
starter først op for alvor torsdag d.28 juli, i må også gerne blive
på pladsen frem til man-tirsdag uge 31. Jeg håber i vil sprede
budskabet deroppe og ellers vil vi da blive utrolig glade for og se
jer igen.

FORMANN HAR ORDET
Stein E. Tveter

Med venlig hilsen.
Dennis nielsen
uscarcamp

MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter

Ja da er det vel snart sommer?? Eller ??? Ser ikke
ut som sommer når jeg titter ut av vinduet, så da
får vi vente og kose oss med den årstiden vi har nå.

TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen
*b

Grethe

Det inviteres til ÅRSMØTE på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 9. FEBRUAR 2011 KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Nytt klubblokale?
- Klubbtur til Vestfold 12.mars
- Grasrotandelen
- Årsberetning
- Regnskap
- Valg
- Eventuelt

Fra Bilens Dag i Kulåsparken 2010. Flere medlemsbiler på bildet 

Igjen er det tid for årsmøte og valg av en del medlemmer til verv i styret. I år vil vi prøve på
noe nytt når det gjelder valget, slik at det forhåpentligvis ikke tar så veldig lang tid. Vi har
mottatt ett forslag om at valgkomiteen kan sette opp ett forslag til nytt styre (de vervene som
er på valg). Hvis det ikke kommer noen motforslag og at de nominerte (også de som ikke er
med i forslaget som valgkomiteen har satt opp) synes at dette er en god sammensetning er det
bare å klappe disse inn i styret. Dette forslaget finner dere ett annet sted i dette CN. Skulle det
være uenigheter, tar vi selvfølgelig valget på den ”gode gamle” måten.
I skrivende stund har det sittende styret hatt ett ekstra ordinært styremøte hvor vi har vært og
sett på ett annet lokale som kanskje kan egne seg som klubblokale. Regner med at vi kan
legge frem mer info på årsmøtet. Ja, denne gangen ligger i hvert fall lokalet i Sarpsborg
Kommune .
19.februar bør alle ta seg en tur til ”Kala Raceway” for å se på årets Winter Track Race
arrangert av Viken Rod & Custom. Håper at været blir litt bedre enn det som var i fjor vinter.
Bilder fra fjorårets høsttreff annet sted i dette CN.
Videre arrangerer ACOC Moss swap meet i klubblokalet på kaia den 26.februar. Her vil det
bli salg av bil og mc relatert utstyr/deler.
12.mars er det tid for årets tur til Vestfold. I år vil vi først ta turen til Phoenix Us Cars i
Tønsberg. Her vil det bli omvisning i butikk og salgslokalene samt en tur på huggeriet.
Det eneste gutta på Phoenix har satt som ”kriterie” for at vi skal få komme er at vi er
forsiktige når vi går mellom bilene i salgshallen. Mest mulig av biler er kjørt inn for vinteren
og det kan dermed være litt trangt enkelte steder. Regner med at det etter besøket hos Phoenix
blir en tur til American Drivers og båttur Sandefjord – Strømstad med buffé på vei hjem. Mer
info på årsmøtet.
Godt å se at det endelig begynner å bli noen arrangementer på terminlisten igjen!
Planleggingen av årets påskecruising og fest er også i gang. Det jobbes med å booke band,
lokalet er mer eller mindre i boks. På bakgrunn av forslagene vi fikk på siste medlemsmøte
vedrørende kjørerute er også dette påbegynt. Starten vil som vanlig bli langfredag, som i år er
22.april (!!) kl. 15.00 fra Amfi Borg Storsenter.
Til slutt vil jeg videreformidle ett hjertesukk fra jentene på kjøkkenet. Når vi er ferdige med
møtene (gjelder HELE året) er det veldig fint om hver enkelt kan rydde opp etter seg. Kaste
søppel i søplekassa og i det minste å gå ut på kjøkkenet med oppvasken. Jentene driver ingen
kafeteria hvor det er en selvfølge at de skal rydde opp etter oss. Regner med at alle er enige i
dette og at vi hermed kan avlaste jentene en del med å gjøre dette?
Nå går det mot lysere tider, og som Jan Grøsfjeld sa, snart tid for ”ærmen i kærmen”.
Da ses vi vel på årsmøtet?

Stein-E

MEDLEMSMØTE 12.01.2011
Tilstede:

30 seniorer og 2 juniorer

Nytt på terminlista
19. februar – vinterrace på Kalabanen så sant snøen ligger enda. Her kan
visstnok alt som er i besittelse av hjul møte opp og ta noen runder rundt banen.
26. februar – swapmeet Moss.
Påskecruisinga
Selv om påsken er sen i år så nærmer den seg med stormskritt. Vi ønsker forslag
til ruter vi kan kjøre slik at det også i år blir en hyggelig og minnerik tur. Etter
cruisinga blir det som vanlig fest på Folkvang i Skjeberg og vi håper jo at denne
festen også blir minnerik for mange. Det kommer vel kanskje an på hvor mye
volum vi får i oss av flytende væske
1.mai
Vårens vakreste eventyr blir nok en realitet. Blir OBS plassen i år også og vi tar
ett år om gangen siden det lenge har vært snakk om ombygginger der.
Valgkomiteèn
Jobber med saken og det har kommet inn forslag til diverse styreverv.
Cars on the Farm
I år så kræsjer dette faktisk med pinsehelgen, men det finner vi bare positivt. Det
blir helgen den 10.-12. juni. Har bestilt bedre vær i år, så får vi bare håpe at de
ansvarlige klarer å levere det til rett tidspunkt. Fordelen med at det faller
samtidig med pinsehelgen er at vi alle kan roe ned litt på søndag og ikke stresse
med å pakke som vi bruker å gjøre.
Yngre medlemmer
Nok en gang ble det diskutert hvordan vi skal dra flere medlemmer til
klubblokalet og da spesielt med tanke på yngre og nye medlemmer. Det kom inn
en del gode forslag som det kan jobbes videre med. Anbefaler dere å skrive ned
ideène deres og legge dem i forslagskassa på klubblokalet.
2013
Da vil det bli en tur ”over there”. Det er en egen link på våre nettsider og trykker
du på det norske flagget får du informasjonen på norsk.

Busstur
Reisegeneralene Per og Grete vil arrangere busstur over fjorden. Dette er
populære turer og vi regner igjen med å fylle opp bussen med både herlige
mennesker og godt humør. Turen vil i år foregå den 12. mars og det blir som
vanlig påmelding. Det vil komme mer informasjon.
Kiosken
Bodil hadde nok en gang ansvaret for kiosken denne kvelden og det gikk unna
på det hun serverte der.

Marita

STYREMØTE 18.01.2011
Tilstede:

Egil, Gjermund, Kjell-Ingar, Bjørn, Stein, Bodil, Grete, Per og Marita

Ikke tilstede: Inger-Lisbeth, Arild og Tormod
Siste cruzinews
Den var helt ok og inneholdt mange fine bilder. . Det ble desverre feil navn på bilens eier på
baksiden og dette beklager vi.
Siste klubbmøte
32 tilstedeværende og vi hadde også en diskusjon rundt det å trekke medlemmer til lokalet.
Økonomi
Den er grei og pengene er i sirkulasjon.
Vårens vakreste eventyr
Vi er nå i gang med planleggingen av 1. mai.
Vinterstid
Vi må virkelig gå aktivt inn for å gjøre noe slik at vi kan samles til sosialt samvær denne
årstiden her.
Det kan i den forbindelse opplyses at det nå er innkjøpt WII med mange spill. Vi av oss som
har prøvd det har hatt ett par flotte kvelder med denne aktiviteten her. Blant annet har vi spilla
bowling og vi planlegger nå å kjøre turneringer hvor spilleresultatene vil bli annonsert i
klubbavisa vår. Vi har åpne dager onsdag, fredag og søndag fra klokka 19.00.
Årsmøte
I februar er det årsmøte og årsrapporten vil bli trykket i denne utgaven av avisa. Anbefales at
den leses igjennom på forhånd og eventuelt komme med innsigelser på årsmøte. Den vil i år
ikke bli lest opp.
Grasrotandelen
Det er nå rundt 50 ”grasrøtter” som støtter oss og vi håper du er en av dem.
Webkamera
Er nå installert men nettet fungerer ikke helt som det skal enda. Du kan gå inn på nettavisa vår
og der er det egen rubrikk du kan trykke på for å se webkamera. Regner med at det blir
aktivisert ganske snart.
Husstyret
Det har kommet inn forslag på at vi skal ha ett husstyret slik at det er flere som kan ta ansvar
for blant annet formiddagskafeène og kiosksalget på møtene. I tillegg til at de skal ha ansvar
for hver sin kveld når klubben er åpen.

Bussturen
Den er booka til 12. mars. Prisen vil komme senere. Fristen for påmelding til denne turen er
satt til 26. februar.
Klubbturer blir annonsert i avisa vår i tillegg til tekstmeldinger. Er det ledige plasser etter
fristens utløp vil andre få tilbudet.
Info fra klubben
Her er det klubbens medlemmer som selv bestemmer om dere skal ha tekstmelding via sms
eller ikke. Gi beksjed om du ikke står på lista så skal ansvarshavende få lagt deg inn på tlf.
lista.
Back to the seventies
Lørdag den 26. februar må du finne fram afroparykken, slengbukser og platåsko. Da trår vi til
med tidenes fest og vi lever oss tilbake til 70 tallet. Om du ikke ønsker å ”kle” deg ut er det
intet must. Du kan komme som du er men musikken fra den tidsepoken kommer du ikke
utenom denne gangen.
Egen invitasjon en annen plass i avisa.

Marita

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26.01.2011
Tilstede:

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

Vi har hatt ett ekstraordinært styremøte i forbindelse med at vi har vært på
befaring på muligheten for ett nytt lokale.
Vi hadde da ett møte etter befaringen hvor vi diskuterte for og i mot for å
komme fram til en løsning. Vi er i forhandlinger og noen beslutninger er ikke
fattet.

Marita

VALGKOMITEÈNS FORSLAG TIL STYRE

Nye verv:

Viseformann:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:
Vara:
Vara:
Vara:

Egil Berby
Per Gerhardt
Gjermund Jansen ( 1 år )
Bjørn Vidar Johannessen
Grethe Gerhardt
Inger-Lisbeth Aaserud
Bodil Hansen
Harald Olsen
Anita Jansen

Er det noen som har innsigelser mot dette forslaget må de
komme med dette før eventuelt valg.
I år vil velger vi å ha 4 varamedlemmer som en prøveordning.
Valgkomiteèn

Forslag til årsmøte 2011

Bakgrunn:
Vi har nå eid et eget klubbhus i mange år. Ved kjøpet ble det forventet en
økning i medlemsantallet da medlemmer enkelt kunne bruke lokalitetene.
Spesielt unge nye medlemmer var forventet. Dette har ikke skjedd. Vi mener
noe av årsaken er at lokalitetene har stivnet og virker mer som et
forsamlingshus/festlokale enn møtested for amcar interesserte med ønske om
sosialt samvær. Vi mener tiden er inne for noen justeringer/oppgraderinger av
lokalet, i den retning som det vi egentlig er – en amcarklubb - relatert til det
amerikanske miljø fra 50 – 60 – 70 tallet. Videre er det også en pågående
forgubbing i klubben, flere enn forslags stillerne. Med bakgrunn i dette foreslås
det følgende:
1. Det dannes en gruppe som gis hjemmel til å bedre miljøet. Stilistisk og
det etiske i vårt lokale/klubbhus. Den røde tråd i oppgraderingen skal på
en bedre måte henspeile på vår hobby og nostalgi fra tiden da våre biler
ble tilvirket.
2. Evaluere alle sider ved driften av klubbhuset med intensjoner om
forbedring.
Forslagstillere Egil Berby og Per Gerhardt

Kommentar fra styre
Målet må være å fange de medlemmene vi har nå, må ikke nødvendigvis verve
nye medlemmer.
Gruppa bør ha en tidsramme, bør ikke være langsiktig.

DETROIT CAR’S
ÅRSBERETNING 2010
Antall medlemmer ved årets slutt var 175 senior medlemmer og 20 juniormedlemmer.
Vi har registrert oss i frivillighetsregisteret og er med på grasrotandelen.
Det har vært avholdt 11 styremøter og 11 medlemsmøter. På medlemsmøtene har vi hatt
forskjellig underholdning som demonstrasjon av verktøy fra Verktøyspesialisten, vi har vist
filmer og mimret med gamle bilder, og ikke minst sosialt fellesskap.
Cruizinews, klubbavisa som holder medlemmene orientert om hva som har skjedd og vil
skje, har kommet med 11 nummer i løpet av året, denne gjøres på dugnad.
Vi leier ut lokalet fast til NMK, Østfold gatebil, en bladgruppe, Tjernspark foreningen og ellers
barnedåp, konfirmasjon og andre arrangement.
Vi har hatt jevnlige dugnadskvelder der vi blant annet har malt og jobbet på den nye
containeren. Både dame og herre klosettene har blitt pusset opp, både maler og rørlegger
har hvert i arbeid. Vi har ryddet og vasket både ute og inne på klubblokalet.
Vi har arrangert Amcar Cruise Nights 5. mai, 2. juni, 4. juli, 4. august og 1.september. På
Cruise kveldene i sommer har vi vært samlet på Landesenter, derfra har flere kjørt sammen
til Halden, Feriehjemmet og Lillestrøm, og til klubblokalet.
Vi har arrangert 5 filmkvelder på klubblokalet, der vi har vist gamle klassiske og bilrelaterte
filmer.
Det har vært arrangert formiddagstreff for hele familien første lørdagen i måneden 8 ganger,
her er det muligheter for å kjøpe kaffe samt noe og bite i. Pluss at det har vært mye prat og
sosialt samvær.
Damene har hatt sin egen trimgruppe som har hatt trening en dag i uka på klubben.
13. februar reiste 18 klubbmedlemmer til Ringstad brødr. på Båstad, der var de først RATS
som overhaller girkasser for deretter å se hvordan motorer kunne bremses.
14. mars reiste klubbmedlemmer på busstur, vi startet med Bastø ferja og besøkte så Horten
bilmuseum, så var vi innom ”American Dreams” (butikk med importerte amerikanske
småting) og Sandefjord klubbens stilte i år igjen med bevertning av mat og drikke og avsluttet
med Sandefjord - Strømstad ferje hjem. Veldig populært blant de som var med.
15. februar / 19. april / 16. august /.18. oktober/ 13. desember var det Old boys møte hos Ole
Trondsen, her er det mye sosialt samvær, bilprat, blader, bøker og bilder.

2. april var dagen for årets påskecruising. Turen gikk fra Amfi Borg Storsenter med ca 110
biler med på turen. Turen gikk til Hvaler der det ble en snu pause og så til Amcar Fredrikstad

sine lokaler der de stilte med salg av mat og kaker. Festen på kvelden var på Folkvang der
Shotgun Whalers spilte det var bra med folk og fin fest.
Østfoldmønstringen på OBS!! 1. mai, ca 2300 publikummer og 550 biler. Vi hadde fram
visning av biler, off-road kjøring, Østfold gatebil og ”girls go fast”, og det var stands der det
var mulig å få kjøpt alt fra musikk, blader og klær ved siden av at vi hadde salg av mat og
drikke. Været var ikke helt på vår side så etter kl 13.00 begynte plassen å tømmes for folk og
biler, så da ble det tidligere avslutning enn planlagt.
17. mai var det åpent hus på klubblokalet etter barnetoget for hele familien. Marita Frogner
og Bodil Hansen hadde dekket frokostbord og det var over 40 fornøyde medlemmer innom.
Vi stilte også med flere biler i en bilparade før russetoget i byen.
11. – 13. juni var årets samarbeidstreff ”Cars On the Farm”. Dette er ett treff som Amcar
klubbene i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg samarbeider om. I år gikk cruisingen på lørdag
til Ed. I låven spilte ”Hub Caps” på fredag og på lørdag spilte Godfred i baren og ”4pm” sto
på scenen i låven på kvelden, så dette var noe for alle. Vellykket arrangement til tross for
ganske vått vær, noen kom tidlig på torsdag mens andre ga opp og reiste hjem på lørdag.
27. juni deltok 10 klubb biler med sjåfører og passasjerer på USCAR camp i Østre Hurup, DK
Morsomt å kunne oppleve og delta på våre naboers treff også. Og vi som var der har også
ønske om å komme tilbake neste år.
6. – 8. august reiste 2 klubb biler til Viking Run,DK
17. og 18. juli reiste noen av oss til Wheels & Wings, Varberg, vi hadde kun 2 hytter og 3
campingvogner på Åkulla fritidssenter, noen lå også på hotell inne i byen. Her deltok vi på
”Wheels & Wings” der det var ca 2000 amcars og flyoppvisning.
12. september gikk årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter. Ca 55 brukere og
pleiere var med, 22 biler stilte opp. I år kjørte vi til Fredrikstad og så til det nye Solbergtårnet i
Skjeberg og så til klubblokalet for bespisning. Deltakerne var fornøyde, ingen klager fra
denne gruppen her nei bare glede.
18. september ble det arrangert Cowboy fest på klubblokalet, ca 30-40 medlemmer kom.
Mange morsomme kostymer og det ble en fin fest.
13. november klubbtur til Oslo. 48 medlemmer var med først bespisning på Hard Rock cafe
og deretter på Folketeatret for å se oppsetningen av ”Buddy Holly”.
27. november var årets julebord, dette ble i år som i fjor arrangert på klubblokalet. I år var vi
over 60 påmeldte og det var som vanlig et vellykket arrangement. DJ var Gjermund Jansen
og nydelig mat kom fra Cafe Mesanin, Østfoldhallen.
8. desember var årets julemøte med utdeling til 5, 10 g 25 års jubilanter, og diplomer til alle
nye juniormedlemmer. Det var også gratis kaffe og kake til alle, som avslutning var
verktøyspesialisten der og demonstrerte verktøy med gode tilbud.
Vi har vært med på møter både i Østlandsforum for Amcarklubber i Østlandsområdet og
Østfoldsamarbeidsmøter med Amcar klubbene i Østfold. Og det har vært flere
samarbeidsmøter ang. Cars on The Farm og Street Legal. Vi har deltatt på Øyadagen og på
bilens dag i Sarpsborg.
Vi har også hatt jevnlig medieomtale i løpet av året i lokale aviser.
Klubblokalet er åpent for medlemmer og familier søndag, onsdag og fredag.

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; 14-02 -2011

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.

Lørdag den 26 februar er det 70 talls disko på detroit cars sitt
klubblokale, og ansvar for den gode party musikken vil være
selveste DJ Gjermund.
Det vil være premiering av beste antrekk og “kaste på stikka” (så
ta med masse 20 kroninger
Inngangsprisen vil være en symbols sum som tilsvarer en tur på
disco på 70 tallet.
Gå finn fram platåsko og afroparykk, eller kom som du her og bli
med på tidenes fest.
Kontakt Bodil - 99550326, Marita - 93431119 eller Gjermund (99264922 for spørsmål. Baren er åpen så medbrakt er ikke lov.

KLUBBTUR

12. mars blir det busstur som i fjor.
Buss er bestilt og vi blir hentet på klubbhuset kl. 9.00 (?), og bussen kjører til Moss
for å ta Bastø Fosen over fjorden.
Vi besøker Phonix US Cars på Sem, etter dette finner vi mer.
Hjem blir med Sandefjord – Strømstad der vi kan både få i oss mat og drikke.
Styret har satt en maks pris på kr. 550,- pr pers og som sist så er det billigere jo flere
vi blir.
Påmelding Per mob 91777514 eller Grethe mob 97181618 eller 69140075.
Ved påmelding må vi ha navn og årstall pga ferja.

Påmeldingsfrist 1.mars.

Nye medlemmer 2011
Foreløpig i 2011 har følgende personer meldt seg inn i Detroit Cars som nye medlemmer:
Jørn Rino Buflod bor på Borgenhaugen og eier en 1968 Dodge Charger

Vidar Buflod bor også på Borgenhaugen og eier en 1960 Cadillac Eldorado Cab

Kjetil Rosvold bor på Hafslundsøy og eier en 1967 Mercury Cougar og en
2004 Chrysler Pacifica.

Alle bilder er illustrasjonsbilder!!
Lars Andre Flakstad fra Sarpsborg og Kristine Knowles fra Greåker eier etter de
opplysningene vi har ingen amerikansk bil pr.dags dato.

Vi ønsker alle velkomne som medlemmer!

Høst ”race” Kala Raceway
2.oktober arrangerte Viken Rod & Custom høst ”race” på Kala Raceway. Her noen bilder fra en
strålende dag:

Stein-E

Winter Track Race
på Kala Raceway
19 februar 2011

Kl. 11.00 – 15.00 Kala Winter track racing
Racing for:
• Standard og ombygd

opptil 1956

• kjøretøy med trim eller racing style opptil 1972
• Mopeder i stål opp til sent 70’ tal
• MC & Langbane sykler.

Max 32 kjøretøy : ”først til Mølla” gjelder!!
Kjøring på Kala koster kr. 150,- Vi anbefaler att du gjør en
Skriftelig påmelding, senest innen: 17.02.11. enten med en
SMS til : 41644292 eller e-mail: crharlem@online.no

Referat Østlandsforum
Arena Hotell, Lillestrøm 30.10.2010
Møteleder Tom Pettersen. Geir Johnny Lund og Edel Hagane fra arrangørklubben Amcar
Lillestrøm.
 Dette var siste møtet som Tom P. var møteleder for, og fra neste år er det
arrangørklubbene som selv skal stå for innkalling og gjennomføring.
 Ingen kommentarer på referat Østlandsforum 2009.
 Ny merkeklubb ble opprettet 01.01.2010 for Pontiac og har 155 medlemmer.
 Jan Otnes i ACSN setter opp en oversikt over alle klubbene i Østlandsforumets
klubbkvelder + div.
 Østlandsforum 2011 arrangeres i Halden og S&CC setter opp dato på Amcars nettside.
 Østlandsforum 2012 arrangeres av Amcar Sandefjord/American Drivers Sandefjord.
 Terminliste 2011 ble satt opp.
Etter møtet benyttet mange anledningen til å besøke Oslo Motorshow, hvor både lokale
klubber og AMCAR hadde stand. Og de som overnattet rakk også en tur søndag.
Dagen ble avsluttet på Restaurant Jekyll&Hyde med ”Beer from Coast to Coast” smaksprøver
og litt historie fra 5 forskjellige bryggerier i USA. Så en 3 retters middag og fest utover
kvelden/natten.
Klubb runde fra året som er gått:
Amcar Lillestrøm:
Har 120 medlemmer. Arrangerer 4th of July Night Cruise med over 3.000 biler og masse
publikummere, Øyeren Rundt, onsdags cruising mai-sept, Motorhistorisk Dag, gode inntekter
fra Grasrotandelen. Nettside www.amcarlillestrom.no . Deltar på End of Season i Trondheim
og har noen klubbturer i distriktet. Årsfest med følge. Klubbmøtedag er siste torsdag i mnd.
Amcar Brumunddal:
Har ca 60 medlemmer. Er med på Amcar Cruise Night. Samarbeider med klubbene Gjøvik,
Lillehammer, Hamar, Elverum og Tretten. Har en godt oppdatert Facebook side som sammen
med SMS brukes til å varsle om arrangement. Var med å arrangerte Poker Run på
Hunderfossen Treffet. Har arrangert weekendtreff på Helgøya med ca 30 biler. Tradisjon i
klubben er å delta på Hot August i Trondheim, var ca 40 pers i år. Noen besøkte også
Grensetreffet i Halden.
Amcar Sandefjord:
Har ca 90 medlemmer. Arrangert Hobbykjøretøyenes Dag og Hobbykjøretøyenes Høsttreff
hhv. 24/5 og 22/8. Er med i Samarbeidsforum for Amcarklubber i Vestfold og Grenland,
består av American Car Drivers Club Vestfold, American Drivers Sandefjord, Car Club
Vestfold og Amcar Grenland. Samarbeidsforumet har jevlige møter for å koordinere
arrangementer for amcar miljøet i Vestfold og Grenland. Samarbeidsforumet arrangerte felles
cruising fra Vestfold til Lillestrøm 4.juli. Arrangert End of Summer/End of Cruising med
cruising i Sandefjord sentrum og påfølgende party hos American Drivers. Arrangert Amcar
Cruise Night. Samarbeider med American Drivers om Tirsdagstreffen. Deltar på små og store
arrangementer i nærområdet. Første søndag i hver måned har klubben American Breakfast.
Klubben bruker Facebook, SMS og email for å spre budskap om arrangementer.
Er registrert og mottar midler fra Grasrotandelen. Arrangerer julebord.

G-STRENG TUPPENES TRIMLAG.
Startet opp Tirsdag 8 september 2009 av Bodil Hansen.
Vi var den gangen 8 jenter og vi prøvde og trene etter film på lerret som ikke ble så vellykket.
Prøvde på sirkeltrening men ikke lett når vi ikke har så god lagrings plass til trenings apparater.
Da bestemte jeg meg for at aerobic må det vel kunne være mulig og få til,,, og jada jeg laget et
program ned hjelp fra Marita og jentene er kjempe flinke og følger med på alle øvelser.
Vi kjører aerobic i 45 min og styrketrening i 20-30 min hver gang. Har nå hold på med dette det siste
året, og vi er i dag 12 damer som møtes en gang i uka på klubben fra 19,00 og trener så svetten
renner.. Dette er så morsomt:)
Har også en liten gruppe av damene som er med på slankegruppe som møtes 18,30, dem går på
vekta og vi gir hverandre gode tips om slanking. Disse jentene gikk ned til sammen ca 45 kg i 2010.
Vi betaler 20,- gangen som går til evnt. en tur. Vi har hatt en tur med Strømstad/Sandefjord en
vellykket tur, og vi har planer om en ny tur men ikke fastsatt dato og helt sted ennå.
Vi har det sosialt etter treningen.
Hvis noen av dere jenter som leser dette som ønsker sårt og bli med ring meg da så ser vi hva vi kan
få til.
Bodil 99550326.

Øverst til venstre: Grete,Else,Inger- Lisbeth,Vigdis,Marita. Nederste til venstre:
Christin-,Inger,Anita,Britt,Anette. May var ikke til stede. Bodil er instruktøren.

Her er Anita konsentrert i
og følge takten.

Christin lurer på om Inger- Marita har takta godt her. med
sine minus 40 kg går dette
Lisbeth klarer denne
veldig lett, Ps: Hun er ikke med
øvelsen.
i slanke gruppa:)

Ja jeg ser deg Grethe du er så Og her ser dere sjefs Tuppa
Bodil.. elsker og gape og piske
flink så:)
små tuppene så dem blir svette

Her strekker vi ut.

Lengre ned Vigdis, Ho er den
mykeste av oss alle

Høyre venstre høyre kom igjen Else jobba på

Det er tuppa si som går langt
ned, men kommer du deg opp
igjen Britt?



G-streng tuppenes trimlag LOGO

KOM IGJEN Christin dette har magen godt av.

Vigdis gjør en bra jobb.

Koser oss etter treningen med Frukt og
grønnsaks fat, Vi hadde 1 års jubileum.
Sjefstuppa er sliten

Flere bilder på bildegalleri.

S&CC Halden:
Har 467 medlemmer. Arrangerer Cars on the Farm i Juni, Grensetreffet, Fønix Cruise Night
(22 onsdager mai-sept) samarbeid med Fønix, Arrangerer Grensetreff i august. Utover dette
har klubbens festkomitee arrangert 80-tallsfest-halloweenfest for store og små – julebord –
julefrokost – juletrefest – gløggkveld –nyttårsball - 17 mai med kaker og kaffe – meksikansk
aften – ost og vin kveld – førpåskefest – mafiafest – dugnadsfest – st.hans grilling og
cowboyfest.
Utover dette har klubben Onsdagskafe, lørdagskafe, sykveld og motorkveld på mandager samt
Linedance på tirsdager.
ACOC Moss:
Har 100 medlemmer. Har medlemsmøte første fredag i mnd. Er på klubben lørdager fra
kl.13.00-15.00. Arrangerer South East Swap meet. Cars and Rock`n Roll. Late summer Car
meet. Elmia tur med buss påskeaften. 30-års jubileumsfest og arrangerer julebord. Deltar på
Independence Cruise som arr av rallyruth.com 4 juli E6 cruising fra Halden til Frognerparken
også videre til Lillestrøm Cruise Night, ca 50 biler stilte opp. Nettadressen vår er
www.acocmoss.com og vi har en gruppe på Facebook.
Detroit Cars:
Har 228 medlemmer. 11 medlemsmøter i året og utgir 11 medlemsblader i året.
Arrangementer: Klubbtur til Ringstad Brothers. Rats.no og Anders Ringstad, Medlemstur med
buss til American Drivers Sandefjord og båt Sandefjord-Strømstad med buffe og ”taxfree”
shopping. Østfoldmønstringen på OBS Tune med 550 kjøretøy og ca 2200 besøkende. 1 mai
frokost etter barnetoget. Cars on the Farm i Enningdalen. Årlig kjøretur for endre og uføre 55
deltakere og 20 biler. Cowboyfest på klubben. Klubbtur til Buddy Holly Misikal, julebord,
nyttårsfest, Amcar Cruise Night, filmkvelder, deltar i Østfoldsamarbeidet. Avholder
lørdagskafeer.
NDRG:
Har arrangert 4 egne løp og vært teknisk arrangør for VW Scandinavian Cal-lok Classic.
Sunoco Drag Challenge hadde fulle nordiske runder på bil og EM på bike, bra vær og god
stemning. NDRG har skjerpet mye på organisering i år og alle løpene ble arrangert ”på
skinner”. Det er dessverre fortsatt problemer med økonomisk balanse i arrangementene,
største grunnen er publikumsvikt som igjen gjenspeiler norsk motorsport generelt. NBF har
forandret oppsettet for NM runder i 2010 med motiv i at det skal fordeles mer på landsbasis.
NDRG har derfor søkt om kun 1 NM rinde for 2011. Den årlig Transportmessa oppgraderte
depoet med mer asfalt, samtidig som leieinntekter derfra har finansiert ett nytt toalettanlegg.
Vi har fornyet grunneieravtale med 40 år som i utgangpunktet bør gjøre seg begunstiget til å
søke tippemidler. Vi kutter altså for 2011 fra 4 til 3 egne arrangementer. Sunoco Drag
Challenge vil bli som i år, samt fulle nordiske runder og EM på bike.
Amcar Jessheim:
Har ca.45 medlemmer. Deltar på Markedsdag Jessheim som er et arrangement for lag, klubber
og foreninger. Jessheimtreffet ved Flymuseet. Kjøring i borgertoget 17 mai. Deltok på
Motorhistorisk Kjøretøy 12 juni med mini utstilling på Jessheim og møtte Amcar Lillestrøm
for videre cruising til Eidsvoll. Fellekjøring til Lillestrøm Night Cruise 4 juli 20 biler deltok.
Klubbdag 12 september. Diverse felleskjøring til treff i nærområdet.
Amcar Fredrikstad:
Har 194 medlemmer. Har avholdt klubbmøter, styremøter, fester og vært med på Cruise
Nights og diverse dugnader. Årsmøte ble holdt i februar og årsfest ble holdt i mars. Av større
arrangementer vi har hatt i 2010 nevnes Motorshow 24-25 mars, Cars on the Farm 11-13 juni
og Power Meet 1.august.

ACC Eidsvoll:
Har 58 medlemmer. En økning på 50% i 2010. Arrangerte Springbreak i Eidsvoll sentrum,
130 biler deltok. 1mai holdt vi på å fryse bort mens vi ventet på bilene fra Toten, mange
kjørte dessverre rett ut på E6 pga omlegging av veien. National Motorhistorisk dag 12 juni ble
avholdt på gamle Nebbenes i regnvær, ca 70 biler var innom. Kjøretøyutstilling i parken på
Eidsvollbygningen med 100 kjøretøy og fint vær. Har hatt 12 medlemsmøter og årsmøte med
påfølgende fest. Har hatt grillkveld og lørdagscruising. Har hjemmeside
www.acceidsvoll.com og opprettet en gruppe på Facebook.
Amcar Follo:
Har 128 medlemmer med 178 biler. Arrangementer: Amcar Cruise Night. Spring Meet Follo i
samarbeid med Rat-Pack Follo. Klubbtreff hver tirsdag på Tyrigrava. Klubbmesterskap Street
Legal. Lokal National Motordag. Felles Cruising til mange treff på Østlandet. 4. juli cruising
til Lillestrøm. X-mas party for medlemmer med følge. Deltatt på Hot August Night 2010.
Deltat på End of Season 2010. Har hatt vervekampanje med formidabel respons. Har hatt
tilbud om ca 40 ulike aktiviteter for medlemmene med relativt bra oppmøte. Klubben er
Grasrotmottaker. Hjemmeside: www.amcarfollo.com
Norsk Mustang Club:
Har 1050 hovedmedlemmer og 260 familiemedlemmer. Årsmøte med påfølgende årsfest ble
holdt på Huysman Karting. NMC`s medlemmer får en kalender istedenfor julekort og utgir
klubbladet 4 ganger pr. år. NMC er organisert med lokallag/klubbverter som har egne
arrangementer. NMC fører register over Mustanger i Norge og har ca.3400 biler registrert.
Arrangementer: Swap Meet og feiring av Mustanges bursdag på Tyrigrava i april. Vårtreffet
på Tyrigrava samlet 119 Mustanger. Mustang Speed Week på Elverum i juli er vårt hovedarrangement med Cruising, Street Legal, 8-talls kjøring, utstilling, virkelig alt-i-et treff, i år
rekord oppslutning med 172 Mustanger og 50 kjørte S-L. Grensetreff i Halden.
Hot August Nights i Trondheim. Hjemmeside: www.norskmustangclub.no .
Am car klubben Horten:
Har 34 voksne medlemmer 20 barn. 10-års jubileum i år. Klubblokale på Skoppum og har
klubbkvelder/fest på fredager. Medlemsmøter ca. hver annen mnd. Deltar på mange treff og
cruisinger i Norge og Sverige. Årlig treff og cruising på Prestegårds Stranda i Borre 52 biler
deltok i år. Har ca. 6 diverse temafester i året. Gruppe på Facebook.
American Drivers Sandefjord:
Har 161 medlemmer fordelt på 127 hovedmedlemmer og 34 juniormedlemmer.
Arrangementer: Tirsdags cruising i Sandefjord. Hver torsdag cruising/felles treff på Oasen
v/Jarlsberg Travbane. Dansefest med boogie woogie artisten Neil Wilde fra England.
”Truck`n Roll for første gang, et helgetreff med fokus på lastebiler og åpent for alt av
amerikansk, et bra konsept som vi vil jobbe videre med. Vi har fast dagstreff og swapmeet
”Alle kjøretøyenes dag”. Tradisjonelt helgetreff ”Torp Summer Meet”. Drive-in kino et
helgearrangement med camping, ”Drive In Weekend”. ADS var Dekk 1`s samarbeidspartner
på Dekk 1 dagen. Barnas Dag 2 ganger I året. Leier ut lokale til private fester, god
inntektskilde. Har godt samarbeid med Amcar Sandefjord, Amcar Grenland, American Car
Drivers Cluvb Vestfold og Car Club Vestfold. I tillegg til faste felles møter har vi sammen
arrangert Amcar Cruise Night, div cruisinger og End of Summer cruising og party. Deltok på
End of Season i Trondheim. Klubbtur til Herning i Danmark med andelsbussen, en Scandia
1965. ”Mentor” for Sande kommune som hadde Drive-in kino i sommer. Gruppe på
Facebook, Grasrotandelen, web side: www.americandrivers.no .

Amcar Grenland:
Kunne dessverre ikke stille på Østlandsforum i år men har sendt inn litt info. Har ca.190
medlemmer. Hadde et uformelt besøk av Amcar i mai. RightOn/Grenlandstreffet avholdt i
juni med stor suksess. Feiret 10-åres jubileum. Amcar Cruise Night med premiering av
”cruiser of the month”. Samarbeidet med klubbene i Vestfold både på Telemark Fylkes
Handelsstevne og felles Amcar Cruise Night. Samarbeider med locale MC klubber om et
Street Run der inntektene går til et veldedig formål. To klubbmøter pr.mnd. Julebord.
Swapmeet. Grasrotandelen. 8-10 styremøter i året.
ACSN:
Har 55 medlemmer. Etablert 1973 og møte og treffsteder er Tyrigrava og Mortens Kro. På
Mortens Kro serveres det amerikansk frokost alle lørdager hele året fra kl. 10.00-12.00.
Arrangerer Oslomønstringen 8.mai og Oslo Grombil & MC 18 september. Nettside
www.acsn.no.
Astroklubben: Var representert av Jan Otnes fra ACSN. Klubben har 50 medlemmer og
arrangerer Landstreff 17-19 juni på Leira Camping i Valdres. Mailadressen til klubben er:
post@strosafari.no .
ADC Blaker:
Arrangerer Blaker treffet, National Motordag med påfølgende garasjefest, har hatt en økning i
medlemstallet på 30-40 medlemmer.
S&DA Nittedal:
Har 75 medlemmer. Er i en ID ”krise” er en racing klubb uten racing, arrangerer klubbmøter,
temakvelder, fellestur til Hunderfossen, onsdagscruising og deltar i Vesterås og Rettvik.
Amcar Hønefoss:
Har 100 medlemmer. Er Street Legal samarbeidspartner, arrangerer vår og høstmønstring,
cruising 1 gang pr. mnd, medlemsmøter 2 ganger pr. måned. Har egen side på Facebook.
Amcar Gjøvik:
Har 150-180 medlemmer, 10 medlemsmøter i året, arrangerer Mjøsa Rundt, Villåstreffet,
medarrangør Hunderfossentreffet, Mjøstreffet CC Mart`n, inntekter fra Grasrotandel,
lokaler/verksteder for utleie, deltar på Cruise Night på Lillestrøm, dekkskiftedag i samarbeid
med kjøpesenter innbrakte ca. 25.000,- i klubbkassa. Nett: www.gacc.no
AMCAR NORGE v/ Hilberg Ove Johansen:
Ove orienterte om ”Rikets tilstand”
Medlemstallet er stabilt på ca. 16.300 medlemmer hvorav 3800 er medlemmer gjennom
lokale klubber i Norge. 89 tilsluttede klubber. Fordelen med å være tilsluttet er Regelverk og
Produkter som for eksempel forsikringer osv.
I løpet av året gjør Amcar klubbesøk for å presentere Amcar Magasin og markedsfører
Amcar Norge. Setter opp Terminliste. Arrangerer Amcar Street Legal Østlandscup, End of
Season i klubbens lokale i Trondheim. End og Season for 2011 blir 14 og 15 oktober,
fredagen er forbeholdt klubbene. Forslag kom opp: Klubb sponser helg i Trondheim hvor de
kan utveksle gode erfaringer med andre klubber.
2011: (stikkord)
 Foreslått som siste år med lokalkontigent innkreving.
 Elektronisk årsrapport for klubbene er klar.
 Nasjonal Motordag 12.juni.



Web oppdatering- Ny markedsdatabase, overgang til et sosialt medium med mer
bruker generert stoff, webartikler, spredning og samarbeid og klubbsider.

Bilpolitisk arbeid:
AMCAR har 3 personer på teknisk telefon arbeider med:
 Media, Amcar Magazine og Web
 Samferdselsdept. og politisk ledelse.
 Veidirektoratet, kjøretøyseksjonen.
 Veidirektoratet, SFOOR (ombygd, reparerte kjøretøy)
 Veidirektoratet, Trafikkstasjonene.
 Toll og avgiftsdirektoratet = ombygd CO2.
 Jurister.
 AmCham – Kommersiell Am kanal.
 US Embassy, Commercial Service.
 Politikere, møter i Stortinget, samferdsel og finans avgifter.
 Andre organisasjoner, BIL, NMCU (Norsk Motor Cykkel Union)
 Miljøbevegelsen Bellona, EBL
 Sema, NFSOK (Norsk Forening for spesielle og ombygde kjøretøy, SFRO (Sveriges
Fordonbyggares Riksorganisasjon)
 Personlig relasjoner
 Publikum.
Ombygging og nedregistrering.
Det kreves i noen distrikter dokumentasjon fra fabrikanten for å kunne nedregistrere for
eksempel en bil registrert som lett lastebil (3501 kg+). Det gjør slutt på å registrere ned, men
det er stor variasjon i praksis rundt om.
§1-15.
Det er OK å skifte dekk og skifte farge, men å skifte felger er noe annet. Heller ikke
ombygging til gass.
CARFAX.
Her kan du kjøpe info, bl.a. for å bekrefte registreringsdatoer. Carfax overtar registerene fra
myndighetene etter 10 år.

AMCAR jobber for å sikre gode betingelser med bil som hobby. Har mange klubber og
medlemmer i ryggen og er synlige i miljøet.

Edel Hagane
Ref.

Folk som arbeider spør ofte pensjonister hvordan de får
tiden til å gå????
OK, forrige dagen reiste jeg og min frue inn til byen og handlet i en butikk.
Vi var der bare i fem minutter, og når vi kom ut holdt en politi på å skrive en
parkeringsbot.
Vi gikk fram till ham og sa: ”Hei tenk om du kunne vise litt hensyn og gi oss pensjonister en
sjanse”..

Han ignorerer oss, og forsetter med å skrive boten. Jeg kalte han Nazisvin. Han
stirret på meg og begynte så å skriva en ny bot for slitne dekk. Min kone kalte
ham for et rasshøl.
Han skrev ferdig bot nummer to og satte den under vindusviskeren sammen med
den første. Så begynte han å skrive en tredje bot. Det forsatte i cirka 20
minutter, jo mer vi fornærmet ham, jo flere bøter skrev han.
Personlig brydde vi oss ikke noe om det. Det var ikke vår bil. Vi kom nemlig til
byen med buss. Vi forsøker bare å ha det litt morsomt hver dag,
Vi er jo pensjonister, og det er viktig med litt humor i vår alder.!!

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

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

B
5. feb.
9. feb.
14. feb.
15. feb.
19. feb.
19. feb.
26. feb.
26. feb.
28. feb.

Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet
Årsmøte / medlemsmøte klubblokalet
Winter Track Race på Kala raceway
Swap Meet Værftsgt 3, acocmoss lokaler
Fest på lokalet tema back to the 70´s
Avismøte klubblokalet

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
A.C.O.C Moss
Detroit Cars
Detroit Cars

1970 DODGE DART GT
EIER VIDAR JANSEN

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 24 FEB.

Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 18,30
Kl 18,30
Kl 11,00
Kl 8,00
Kl 20,00
Kl 18,30

