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REDAKTØREns
sIDE
Hei igjen, når dette leses har både påskecruising,
fest, 1. mai vært. Og årets første onsdagscruising er
nå på onsdag (1. onsdag i måneden.)
Nå kan vi se framover mot neste store fellestreff,
Cars on the Farm, som vi samarbeider med
Fredrikstad og Halden klubbene. Har dere planer om
å ta en tur gi oss beskjed hvis dere ønsker en vakt av
noe slag(1vakt/1dag gratis).
I dag lørdag 30. april er det knallvær, håper det
holder i morgen og selvfølgelig mange uker til. Med
litt regn om natten ser jeg fram imot en lang varm
sommer. Kan ikke nekte for at jeg er lei av ulltøy og
dresser nå, har vært en lang vinter og mye
påkledning.
Kom gjerne med stoff til avisen, alt er interessant.
Grethe

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 11. MAI 2011 KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Evaluering påskecruising / fest / Østfoldmønstringen
- 17. mai frokost / parade
- Cruise Nights
- Cars on the Farm
- Harry Kjensli forteller om den planlagte Lincoln Highway turen 2013.
- Eventuelt

Fra 17. mai paraden 2010

Er det mulig? Over 250 biler deltok i årets påskecruising! I strålende solskinn gikk turen via
Gautestad – Rokke veien og Guslund før vi ente opp på Kafè Bukten på Feriehjemmet.
Regner med at Eivind og de andre på Bukten ble fornøyd med dagen, og at det kanskje en
annen gang i fremtiden igjen kan være mulig å ha endestasjon for cruisingen der ute.
Bilder fra cruisingen ligger ute både på www.detroitcars.net og www.rallyruth.com
På ”After Cruise” festen på Folkvang spilte først Johnny Thunder and the Fairlanes før
Morten Vestly band entret scenen. Regner med at vi tar en evaluering av langfredagen på
medlemsmøtet den 11.mai. Jeg har fått noen tilbakemeldinger på at det er ønskelig at flere
klubb medlemmer deltar på festen ettersom det i første omgang er dere den blir arrangert for.
Jeg ønsker at alle som har innspill om langfredag arrangementene kommer en tur den 11. Det
være seg om det er både ris og ros. Man lærer så lenge man lever og konstruktiv kritikk er like
viktig som ros.
Når dette leses så har også Detroit Cars største årlige arrangement blitt avholdt:
Østfoldmønstringen. Håpet er jo som alle andre år at det var pent vær og stor innrykk av både
biler og mennesker. Regner med at det blir mer info og oppsummering om
Østfoldmønstringen på medlemsmøtet.
Når vi først har vært inn om medlemsmøtet den 11.mai flere ganger allerede kan jeg
informere om at Harry Kjensli kommer for å fortelle mer om Lincoln Highway turen som er
planlagt i 2013. Noe av planen er å sende 100 biler fra Norge for å kjøre hele denne veien i
anledning av dens 100 års jubileum. Se også www.lh2013.com
Harry Kjensli er for øvrig president i Amcar, så hvis noen har noe på hjertet i den forbindelse
tror jeg helt sikkert at han har tid til det også 
4.mai starter vi igjen opp med Cruise Nights første onsdag i måneden. I den anledning er det
ønskelig fra Detroit Cars at 4 personer melder seg frivillig til å være ”cruise generaler” for
hver sin onsdag. Den største utfordringen er som regel å finne ett sted å reise til hvor det er
plass til en del biler. Utfordringen er gitt, hvem tar den? Håper at noen tenker på dette og at vi
kan få på plass 4 stk på medlemsmøte den 11.
Avslutningsvis må jeg få komme med litt ”frustrasjon” i forbindelse med det å arrangere treff
samtidig. Som mange vet så har det vært arrangert 2 ganger årlig det som har blitt kalt
Østfoldsamarbeidsmøter. Hele hensikten med disse møtene er at det skal unngås at klubber i
hvert fall her i Østfold arrangerer treff samme dagen. ØVK ble invitert til å delta, men etter ett
møte fikk vi tilbakemelding på at de ikke så nytten av å delta på fremtidige møter.
Da er det for jæ…lig at ØVK velger å arrangere marked hos Jan Tolfsby 1.mai!!!!!
Og, selv etter 29 år med samme dato står ikke Østfoldmønstingen nevnt i terminlisten til
ØVK……..
Våren har kommet og hele den fine sesongen ligger atter igjen foran oss. Kjør pent!
Stein

E

MEDLEMSMØTE 13.04.2011

Tilstede: 27 seniorer og 1 junior.
Busstur
Nok en gang en stor takk til Grethe og Per som arrangerer turen over til den andre siden av
fjorden. Det var en meget vellykket tur med god stemning hele dagen og kvelden.
Husstyret
Grethe er primusmotor her og har klart å sette i sammen en fin gruppe.
Etisk gruppe
Egil B., Terje H., Tom Vidar og John Eilert har dannet gruppe for å kartlegge hvordan lokalet skal
pusses opp og hva som kan gjøres her.

STYREMØTE 19.04.2011
Tilstede: Harald, Kjell-Ingar, Egil N., Per, Gjermund, Egil B., Stein, Bodil, Inger-Lisbeth,
Anita og Marita.
Fravær: Bjørn.
Siste Cruizenews
Veldig fin, spesiellt artikkelen fra USA.
Siste klubbmøte
Et fint møte, og vi er imponert over klubbmedlemmer som stiller seg positive til å ta vakter på
forskjellige arrangementer.
Husstyret
Har hatt sin første samling og fått vaska lokalet. Sosialt og koselig når en kan gjøre slike ting i
sammen.
Ellers gikk styremøte denne gangen ut på å kartlegge de siste detaljene i forhold til
påskecrusingen og Østfoldmønstringen.

Hyggelig innslag i 17. mai feiring.

17. mai i Sarpsborg. Byen med mange veteranbiler!
I samarbeid med Sarpsborg kommune/Sentrum Sarpsborg vil Borg
Motorhistorisk Klubb arrangere
parade av veteranbiler kl 14.30.
Alle med veteranbiler oppfordres til å melde seg på innen 1. mai til
Bjørg Sveen Fjeldberg. Tlf 69 14 27 78 og 920 86 524. E-post
b.sveen.fjeldberg@tele2.no
Oppgi:



Bil merke/type
Årsmodell

Kommunen vil lage et skilt til hver bil slik at tilskuerne kan få
opplysninger om bilen.
Borg Motorhistorisk Klubb må ha oversikt over hvilke biler som skal
være med i Paraden


Antall ledige seter i bilen.

Dette for at kommunen ønsker å tilby sine gjester/representanter de
ledige plassene i bilene.
Veteranbilene samles på Sirkus-tomta like ved klubblokalet til Borg
Motorhistorisk Klubb klokken 14.00.
De kjører samlet til Sarpsborg Gymnas hvor Paraden starter.
Toget går gjennom sentrum og til Kulås. Når russetoget går inn i Kulås,
kjører veteranbilene ut og til oppmerket område på Sarpsborg Torv.
Her kan bilene stå til beskuelse for interesserte . De som ønsker å straks
kjøre sin bil vekk, gjør det.
De som ønsker en felles kaffe/mat/is kan få det på Quality Hotel på
Grålum.
Mvh
Bjørg Sveen Fjeldberg

17 MAI
Velkommen til frokost
rett etter barnetoget.
Vi dekker vårt koselige
frokost bord.
Pris er kr 50,- pr voksen
og kr 35,- pr barn unner
16 år.
Ring eller send sms til Bodil
tlf: 99550326 før 11 mai.
Vi har også kaker og kaffe
for de som heller ønsker det.

VELKOMMEN

Barns svar på kristendomsprøver
Det er presten som bestemmer når man skal graves ned. Han sender
noen på gamlehjem, og så graver han ned dem som blir til overs..
Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan kalle han Kristus, Festus
eller Herre-Jesus
Kona til gud heter Gudmor. Hun er moren til alle barnebarna hans;
Moses, Jesus og Julenissen, (Thomas Andre 7 år)
Gud heter egentlig Den allmennpraktiserende hersker på himmelen og
på jorden. Han bestemmer alt, hele tiden. I gamle dager het Gud
”mannen med ljåen”.
Gud er forholdsvis grei, men han liker ikke at tyver kommer til himmelen
uten grunn.
Nå er det blitt ozonhull i himmelen. Det gjør at gulvet til Gud ikke er helt
tett lenger. Det kan bli et problem.

SOMMER OG TREFF 2011
Fredag 13. mai, la dere ikke skremme av datoen,
møtes vi på klubben og lufter hvilke treff vi tenker
å dra på. Vi er alle ulike og har forsjellige ønsker,
har du et treff du ønsker å delta på kom og fortell,
kanskje flere har lyst. Det er sikkert/kanskje noen
som ikke har vært på så mange treff og ønsker å
bli kjent og/eller reise sammen med noen eller
bare har lyst til å ta en tur på klubben.Og om det
er et dagstreff eller helgetreff som er aktuelt for
dere alt er like interessant.
Vi tenkte kl. 19.00 er et greit klokkeslett å samles
på. ALLE er velkomne.

Grethe

PÅSKECRUISING 2011
LANGFREDAG VAR DET PERFEKT VÆR FOR ÅRETS FØRSTE CRUISING, OG BRA BLE
DET. VI HADDE KOPIERT 250 KART OG PRØVDE Å HA LITT TELLING, DET VAR 10
IGJEN OG DA VET VI AT NOEN BILER KJØRTE INN DEN ANDRE INNGANGEN SÅ 250
BILER ER VI HELT SIKKERT AT DET VAR.
CRUISINGEN ELLERS TROR JEG GIKK GANSKE BRA, VI PRØVDE Å HOLDE OSS
UTENOM BYER OG STORE KRYSS (NOEN MÅTTE VI IGJENNOM), STOPPET 3 GANGER
UNDERVEIS, MEN DET ER VANSKELIG Å FÅ ALLE SAMLET ETTERHVERANDRE. SOM
ALLE VET ER DET NOEN SOM STOPPER OFTERE ENN ANDRE (HAR STØRRE BEHOV
FOR Å TØMME TANKEN) OG DA KAN DET SKJE AT FARTEN BLIR LITT HØYERE FOR Å
REKKE IGJEN BILENE FORAN.
HVOR MANGE SOM BLE MED TIL BUKTEN KRO VET VI IKKE, MEN VI OBASERVERTE
EN SMILENDE EIVIND DA VI KJØRTE.

FLERE BILDER LIKER PÅ NETTSIDEN VÅR UNDER BILDEGALLERI,
PÅ RALLY RUTH SIDENE SIDER OG SA BILDEGALLERI.
GRETHE

11-13juni
juni 2010
10-12
2011
GRIBSRØD GÅRD
ENNINGDAL – HALDEN

LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!
LIVe
musikk
på låven!
Fredag:
Wild
Rooster Lørdag:
Hub Caps
Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz
Premiering av de fineste bilene.
D e t b l i r s a l g a v f ro k o s t t a l l e r k e n
og billig grillmat.
Vi s t i l l e r m e d v a r m g r i l l .
P r i s h e l e h e l g e n k r. 4 0 0 , - i n k l u d e r t c a m p i n g
P r i s p r. d a g k r. 2 0 0 , - . B a r n u n d e r 1 8 i f ø l g e
m e d f o re l d re : G r a t i s i n n g a n g
http://amcarfredrikstad.com/cof.shtml
www.detroitcars.net/DIV FORSIDE/Cars on the farm/Farmen.html

Det finnes noen hytter på Svingen Camping
For mer info: Tlf. 69 19 76 57 eller mail en av klubbene

FØR 1. MAI OG ØSTFOLDMØNSTRINGEN
Alle vet at det kreves en del dugnad 1. mai og kvelden før, men vi har også hatt dugnader
andre dager/kvelder.
2. påskedag møttes vi utenfor tobakksboden for å hente brus, denne fordelte vi i bilene og
fraktet til klubben.

Som dere ser håper vi på pent vær og stort salg av brus.

Etter at all brusen var på plass var det klart for damemøte, da kom alle kioskvaktene på
plass. Pluss at vi fant fram alt som trengs til grovkjøkkenet og kioskvogner, Bodil har lister
med hva vi har bruk for. Bodil har god oversikt over hva som har gått med fra tidligere år,
det gjelder alt fra pølsepapir, vaffelrøre, lappskaus osv osv. Alt er nedskrevet av hva som
gikk med og hva vi hadde igjen, hva vi manglet og hva som skal endres eller huskes.
Så jobben våres var da å dra fram fra skuffer og skap og hems, og krysse av og telle at alt er
med og huskelister på hva som skal kjøpes, bestilles og hentes.
Plakater skulle skrives, nummerlapper til bilene kopieres og nummereres og pokalene skulle
få Detroit Cars merke. Det er mye som skal huskes og gjøres.

2 dager senere på onsdag var det dugnad på container og kioskvogn. Vi vasket alle stoler og
bord og inni kioskvogna, det var mye som skulle flyttes fra den gamle containeren og over i
den nye.

Og så skulle klistremerke opp på kioskvogna, og det er ikke bare bare. Det skal måles opp og
strykes ut og med så mange hjelpere må det vel bli bra !!!!!

CruiseNight

4. mai - 1. juni - 4. juli - 3. august - 7. september

VI MØTES PÅ SPORTSKAFEEN PÅ LANDE SENTER KL. 19.00.

Mer informasjon finner du på www.amcar.no

HEHE
Kona var lei av å bli forstyrret av familien hele tiden, så hun tok
båten, seilte langt ut på sjøen, kastet anker og satte seg til å lese
boken ferdig, mens hun nøt freden der ute. Etter en stund kom en
båt fra Fiskeoppsynet opp på siden av hennes båt.... God dag frue, sa
betjenten, hva gjør De helt her ute? Jeg leser en bok, svarte hun
(hvilket bør være innlysende selv for en idiot, tenkte hun). De
befinner Dem i et område hvor det er forbudt å fiske, påpekte
betjenten. Ja, men jeg fisker ikke, jeg leser, svarte hun igjen. Ja, men
De har utstyr til å fiske om bord, og jeg vet jo ikke om De bare går i
gang med å fiske, så snart jeg vender ryggen til. Derfor må jeg be
Dem om å følge med meg til land, for jeg blir nødt til å utstede en
advarsel og tilhørende bot. Hvis De gjør det, så blir jeg nødt til å
anklage Dem for voldtekt, sa kvinnen. Voldtekt ropte han. Jeg har
ikke engang rørt ved Dem! Riktig, svarte kvinnen, men De har jo
utstyret til det og jeg vet jo ikke om De begynner med det så snart jeg
vender ryggen til. Betjenten tygde litt på dette og sa: Farvel frue, og
ha en god dag, og seilte av sted. Historiens moral: Forstyrr aldri en
kvinne når hun leser en bok, hun kan nemlig tenke samtidig!!!
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OSLOMØNSTRINGEN
EKEBERG CAMPING SØNDAG 8. MAI
2011
KLASSIKERE

STANDS

RODDERE

DOLLARGLIS

HOT STUFF

VELKOMMEN TIL EKEBERG CAMPING,
OSLOMØNSTRINGEN 2011 OG TIL
“VÅRENS VAKRESTE EVENTYR”!
Vi ønsker velkommen til et nytt amcar-treff på Ekeberg Camping. Treffet er fortsatt et av de største i Norge.
Det pleier å komme nesten 1000 biler på treffet. I år er det igjen mange firmaer som deltar, med alt fra brukte
biler, deler og verktøy, klær med USA profil , bilbøker, modellbiler osv. Det er også Swap meet, dvs. at mange har
garasjerydding og tar med seg delene til treffet. Det blir også Band på scenen! Ta med familien og kom til vårens
vakreste eventyr. Alle som stemmer på treffets fineste bil er med i trekning av flotte premier.

ET BILTREFF FOR HELE FAMILIEN
• Portene åpner ca. kl. 09.30 • Entré kr 100,- (barn u. 12 år i følge m/voksne, gratis)
• Maks kostnad pr. familie: 3 billetter • Premieutdeling 14.30 • Kjøp og salg av nye og brukte amcars

www.gknservice.no

Mer info på internett: www.acsn.no

Alle rettigheter reservert arrangør eller mot skriftlig tillatelse av ACSN • e-mail: acsn@acsn.no

BIL & MC

MØNSTRING

5. JUNI SKIEN
STEVNEPLASSEN

RIGHT ON BIL & MC MØNSTRING er åpen for alle typer entusiastkjøretøy.
Bil eller MC – gammelt eller nytt – originalt eller ombygd – europeisk, amerikansk, asiatisk
– gatebiler, amcars, sportsbiler, veteraner, cruisers, hot rods, 4x4, café racers, fulldressers
eller choppers. Du kommer med bilen eller motorsykkelen du trives aller best med. Bli med
å vis hva Grenland har å by på av bil og MC. Premiering av de fineste kjøretøyene.
Swap-meet og salgsstands, Så, kom og bli med eller kom og se!
Porten åpner 11.00, Premieutdeling 15.30.
ARRANGØR: AMCAR GRENLAND

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 2011
FORMANN

Stein E. Tveter

sttve@online.no

69167702 / 92458184

VISEFORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

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

Bjørn Vidar Johannessen

bjoer-vi@online.no

93490841

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Gjermund Jansen

gjjanse@online.no

69336996 / 99264922

VARAMEDLEM

tantepen@yahoo.no

9505269

VARAMEDLEM

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Harald Olsen

VARAMEDLEM

Bodil Tromop Hansen

fjatlebrok@hotmail.com

99550326

VARAMEDLEM

Anita Jansen

69336996/95036242

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.
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
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Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

4. mai.
8. mai.
9. mai.
11. mai.
13. mai.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter
Oslo Mønstring, Ekeberg
Cars on the farm møte Sarpsborg
Medlemsmøte klubblokalet
Treff møte for 2011 på klubben

Detroit Cars
ACSN
Detroit Cars
Detroit Cars

Kl 19,00
Kl 9,00
Kl 18,30
Kl 18,30
Kl 19,00

14. mai.
17. mai.
18. mai.
30. mai.
1. jun.
1. jun.
2. jun.
5. jun.

Swap meet hos Aarnes Amerikanske Bildeler
Frokost på klubblokalet etter barnetoget (påmelding)
Styremøte klubblokalet
Avismøte klubblokalet
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter
Cars on the Farm oppmøte på Farmen
Bendix treffet, Lunner v/R4
Hunderfossen

Aarnes

Kl 10,00

5. jun. Viking Run & fun5 2011

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Bendix / Hadeland
Lillehammer & Gjøvik

Viken Rod & Custom Club

EIER: PER ÅGE BRENNE
1970 FORD MUSTANG CONVERTIBLE
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 MAI.

Kl 18,30
Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 19,00
Kl 0,00
Kl 10,00

