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NYE MEDLEMMER
KJØPT / SOLGT

Hei alle sammen, da går sommeren snart over til å bli
høst. Og de fleste av oss har hatt ferie og gjort noe
annet enn det vi vanligvis gjør.
Vi har til nå hatt en rolig sommer, men årets treff i
Danmark på USCARCAMP har vi fått med oss. Det
var i år som det har vært de 3 andre årene det har vært
arrangert vellykket. Håper å få agt ut bilder på nett og
til klubbavis i løpet av neste måned
Bilder og referater fra treff mottas med glede og takk,
alltid hyggelig å fylle avisen med stoff.
Send innlegg til 89chevy@online.no

Grethe
MØTEREFERATER
Marita Dahl
FORMANN HAR ORDET
Egil Berby
MØTEINNKALLELSE
Egil Berby
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

Drive-in bar (tenk om vi kunne hatt sånn på farmen)

MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte
Sted; Detroit kars klubbhus

Dato; 6. august
Ca. Kl. 19.00
Etter Glengshølen

AGENDA;
- Påmelding til jubileumsfesten 22. September
- En titt på Detroit Cars kolleksjon+div
v/ Inger Lisbeth Østli Aaserud
- Deltagelse på Ruudskogen Motor festival
- Orientering om hengerfeste saken
- Spørsmål / eventuelt
- Info fra Amcarf v/Asbjørn Johansen

DETROIT NEWS
Når dette leses er store deler a den “såkalte” sommeren bak oss. Imidlertid
har vi mye fint foran oss også. Først og fremst må vi gå “mann av huse” for
klubb foto i Glengshølen kl. 18.00, 6. August (også møtedag - se web side).
Alt som ruller og går bør komme - vis bredden. Vårt alltid hyggelige
brannvesen vil bistå med stigebil. Tenkt alle amerikanerne med Hølen i
bakgrunnen, det må bli et fint bilde.
Amcars klubbkontakt vil også delta på møtet på klubbhuset.
En delegasjon planlegger en tur på Grensetreffet med opphold på Fredriksten
Camping - heng med.
Videre blir det et big bang på Rudskogen hvor flere av våre medlemmer skal
delta. Det skjer 25-26 august, fra kl 09.00 om morgenen - her blir det
“morosamt“. Mer om dette på møte.
Etter 30 års drift vil vi satse litt på vår egen “kles kolleksjon” + diverse annet
med vår fantastiske logo på. Støtt dette og markedsfør oss “every where”.
dette vil vi tjene lite på så det er helt klart. Mest for å vise oss frem.
Noe av dette vil bli vist på klubben og noe på den kommende jubileumsfesten,
22. September. MEN DERE MÅ MELDE DERE PÅ SÅ FORT SOM MULIG.
Se egen info i avisa.
Når man har holdt på i 30 år har det satt spor etter seg også i vår kommunale
administrasjon. Vi er i år også blitt tildelt et stimulerings tilskudd i tillegg til
driftstilskudd. Dette er hyggelig. Begrunnelsen er utadrettet aktiviteter i
lokalmiljøet, generelt aktivitetsnivå, formål (barn og unge), og tiltak for
integrering. Dette står i sterk kontrast til lotteritilsynets avslag, men vi kommer
igjen i neste runde. Den som gir seg har tapt. På en måte er vi i godt selskap i
sammen med de fire andre som fikk, (Hafslundsøy skoles musikkorps,
Bondeungdomslaget, Medotistkirkens barn og ungdomslag og Varteigs skoles
musikkorps). Well blåst til Mrs and Mr Gerhardt som sto for søknaden.
Dette var mye bra! Er det noe som kunne vært bedre? Vel oppslutningen på
“vår” cruising fra torget kunne vært bedre. Takk til de ca 20 som møter opp.
Litt skuffende å finne medlemmer (og bilen) i Halden når vi ender der ca kl
19.30, for det gjør vi som oftest. De kunne vært med en tur i byen selv om den
er temmelig død. Blir liksom ikke mer livlig om vi ikke cruiser en tur i våre
egne gater. Tenk på det til neste cruising som er 1. August.
Vi sees
EgBe
NB! På jubileumsfesten vil det bli delt ut utmerkelser til medlemmer med lang
farts tid.

OBS OBS!!!!!!
MEDLEMSMØTE I AUGUST ER
MANDAG 6. AUGUST
DA KOMMER REPRESENTANTER FRA AMCAR,
VI SKAL FØRST TA ET KLUBB BILDE MED
BILER OG MEDLEMMER
DETTE VIL SKJE I
GLENGSHØLEN KL.18.00
VI HÅPER AT ALLE SOM KAN KOMMER.
ETTERPÅ ER VI PÅ KLUBBLOKALET OG HAR
MEDLEMSMØTE HVOR VI OGSÅ
VIL FÅ EN ORIENTERING FRA AMCAR.

MEDLEMSMØTE 13-06-2012
ANTALL - 22 MEDLEMMER

Egil ledet møtet, og ønsket Dekk1 velkommen.
Glade maidager
Noe rotete vi ble plassert på 3 steder
Veteranvognklubbens Bjørg, som ordnet kontakten, skal vi være med til igjen vil vi
være med å bestemme
17. mai paraden
Sarpsborg kommune bestemmer antall biler, kontakter så Borg motorhistoriske og vi
får ”restplassene”
Kjøringen gikk greit, mye folk i sentrum
Så lenge kommunen vil ha motor/bil 17. mai bør vi stille
Nasjonal motordag
Informerte om hva som skulle skje
Var ikke så mange som kom/men flere enn vanlig cruising
Kiosken stengte kl. 18.00
Jobbe med å få inn flere klubber
Visit Sarpsborg har bestemmelsesrett over torget
Route 40
Hyggelig, men lite treff
Vi hadde alle årstider snø/sol og regn og ikke minst flott natur
Cars on the Farm
Været var strålende/brukbart/ noe regn på søndag
Fin cruising til Ed (kaos på polet)
Mindre helgegjester enn tidligere år (ca 25 lørdag)
Masse hygge rundt hele plassen

2 dødsfall like før i Halden og Vestfold klubbene la en demper for dem
Lite folk fra Fredrikstad
Evaluering 26. juni, Detroit Cars
Problemer med å få folk i kioskvognene
Karateklubben fungerte bra
Sjenkekontroll på lørdagskvelden, gikk bra
Julemøte / Salgsmøte?
6. august – mandag
Møte Amcar kommer
Starte med foto av biler og medlemmer, kontakte brannvesenet stigebil men hvor ta
bilde???
Besøke klubbhuset etterpå
22. september
Jubileumsfest Rune Halland spiller
Sjekker priser på mat og hva slags mat
PAUSE MED SALG FRA KIOSKEN
Dekk 1, Fredrikstad tok over
Fortalte om seg selv
De har alle typer felg / dekk / uavhengig av leverandører, er ikke bindt opp til noen.

STYREMØTE 19. JUNI 2012
Tilstede:

Bjørn, Ronny, Egil N, Flemming, Grethe, Egil B, Marita, Joakim, Per, Andreas,
Inger-Lisbeth, Marita.

Siste Cruzinews
Noe ”slank” utgave, men det er ikke alltid like lett å fylle den med lesestoff. Håper noen
lager repotasjer i fra treff i løpet av sommeren. Husk at vi alle er journalister og kan bidra
med stoff til avisa.
Siste møte
Det var litt lite folk, men vi hadde hyggelig besøk av en pratsom herremann fra Dekk 1.
Ny lås i hoveddøra
Den gamle nøkkellåsen vil bli byttet ut med ny lås med kortkode.
Toalettproblemer
Det viser seg at vi har fått klager i fra naboer om urinering utendørs. Vi har et problem med
at vi har for få toaletter spesielt i forbindelse med fester. Dette gjelder i første omgang
herretoalettet. Er det noen som har noen forslag på hvordan vi kan løse dette? Uansett så
må i hovedsak herrene bli flinkere til å benytte seg av toalettet og ikke urinere utendørs.
Innkjøp av effekter for salg
Det ble besluttet at vi kjøper inn klubbeffekter for en viss sum. Et par av medlemmene drar
til Moss for å se hvilke effekter vi skal kjøpe og hva som kan være av interesse for
klubbmedlemmene.
Jubileumsfest
Den 22. september skal vi feire oss sjøl når klubben fyller 30 år. Det vil bli en subsidert pris
på kr. 250,- pr. person. Da vil det bli servert et godt måltid og drikke til maten. I tillegg
kommer Rune Halland og spiller musikk for oss. Vi må ha en påmelding til denne festen
grunnet bestilling av mat. Se egen invitasjon i avisa.

Marita

HUMOR
Romantikk sørpå når mannen ringer " Hei kjære......koselig
å høre stemmen din, blir så varm om hjertet.
Hva sier du til at jeg tar med en flaske vin og noen
biffer? Så lager vi oss god mat og koser oss skikkelig i
kveld?
Romantikk i Finnmark når mannen skriver SMS " Vask tufsa
og sprett en øl, du får besøk...."

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

Lønn er som menstruasjon. Kommer en gang i måneden, varer
i fem dager og skulle den mot formodning ikke dukke opp...
Jaaaa, da ligger man veldig dårlig an!!

>>>>>> >>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>

Hvis man jobber for å overleve
Hvorfor jobber men seg da i hjel???

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; 20/08_-

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.

JUBILEUMS
FEST
22. SEPTEMBER FEIRER VI OSS SELV
MED 30 ÅRS FEST.
FESTEN VIL VÆRE PÅ FURUHEIM
DØRENE ÅPNES KL 19.00
SUBSIDIERT PRIS KR 250,- PR STK.
INNKLUDERER MAT, KOLDT
TALLERKEN,
MUSIKK MED DJ RUNE HALLAND

PÅMELDING INNEN 10. SEPTEMBER
TIL GRETHE TLF 97181618

MEDBRAKT IKKE TILLAT

Glade maidager 12-05-2012
Fotograf Egil Nygaard

Nasjonal motordag 06-06-3012
Fotograf Egil Nygaard

HUMOR
Det var engang en mann som hadde fått motorstopp, med den gamle bobla si
på motorveien. Mannen begynte å stoppe biler slik at han kunne bli tauet til
nærmeste verksted. En flott Jaguar stoppet, og ut hoppet en ung jypling. Jo da
han kunne da taue den stakkars sjåføren til nærmeste verksted han. Men det
eneste problemet var at de hadde ikke noe annet tau enn en tykk fiske-sen.
Men den var jo sterk nok til å taue en Boble! Så kjørte de da. Jaguaren først, og
Bobla etter.
Men så var det jo det at jyplingen likte høy musikk og høy fart, så han satte opp
stereoanlegget på full guffe, og etter en liten stund hadde han glemt at han
tauet bobla! Så han satte opp farten, og snart var den oppe i 240. Og Bobla
holdt jo selvfølgelig samme farten. Mannen i Bobla ble jo mer og mer nervøs,
og la seg på hornet samtidig som han hang ut av vinduet å ropte og skrek. Men
jyplingen i Jaguaren hørte jo selvfølgelig ikke det.
Omsider så passerte de en bensin stasjon i vill fart, og mannen i Bobla skrek om
mulig enda høyere for å få Jaguaren til å stoppe. Men jyplingen hørte fortsatt
ikke! Kalle som jobbet på bensinstasjonen så jo dette og kastet seg over
telefonen og ringte til kameraten sin som jobbet på en bensinstasjon lenger
oppe i veien.
- Du Jokke, dette må du se! Det kommer en Jaguar i over 200 forbi dere snart!
- Oj, det må jeg se! Det er jo ikke så ofte man ser en Jaguar! svarte Jokke.
- Nei, men det er ikke det verste, det kommer en boble bak, og han tuter og
hoier og skal forbi

Cars on the Farm 8-10-2012
Fotograf Egil Nygaard

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 2012
FORMANN
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 Dahl

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

Pål Jacobsen

pa-jacob@online.no

90679497

VARAMEDLEM

tantepen@yahoo.no

95065269

VARAMEDLEM

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Flemming Sørlie

info@sorliedesign.no

91556215

VARAMEDLEM

Andreas Ruud

andreasruud@gmail.com

92493616

VARAMEDLEM

Joakim Larsen

Joakim-lars@hotmail.com

91340415

VARAMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

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
6. aug.
12. aug.
14. aug.
20. aug.
3. sep.
5. sep.

Medlemsmøte klubblokalet med besøk fra Amcar oppmøte Glengshølen
Grensetreffet, 8-12 Aug Fredriksten Festning Halden
Styremøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Avismøte klubblokalet
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
SCC Halden
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

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

Deadline neste
klubbavis
29 Aug

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

