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Hei alle sammen, endelig desember. Og heldige
meg er ferdig med alle julebord for i år, nå er det
bare kosen igjen.
Kos og kos blir en del trim da innen nisser og ting
og tang er på plass men DA er det kos.
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Det er jo også en tid da vi er mye inne så til dere
som har hatt en aktiv vår, sommer og høst, kom
med innlegg til avisa. Bilder og referater fra treff
mottas med glede og takk, alltid hyggelig å fylle
avisen med stoff.
Send innlegg til 89chevy@online.no

Grethe

MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte
Sted; Detroit cars klubbhus

Dato; 12. desember
Ca kl 18.30

AGENDA;
Julebordet – synspunkter
Nabo samtale om støy v/klubblokalet
Nominasjonslister
Prestisje kjøring i mai 2013
Websiden er den ok?
D.C. folder under arbeid
Julemesse ta med ting og tang
Spørsmål - eventuellt

Detroit News
Nå nærmer julen seg med raske skritt og vi går inn i vårt 31 driftsår. Vårt
tradisjonelle julebord er avholdt med mange deltagere. Det gikk bra, men det
er alltid rom for bedringer. Detalj puss, akkurat som på bilen vår.
Vi har vært i dialog med vår nabo om tilstedeværelse når det er fest. En god
samtale er alltid bedre enn å overse problemet. Mer om dette på møtet.
Vi får besøk av vår ¨julevenn¨, Stein Berg, fra verktøyspesialisten som har
med seg kvalitetsverktøy.
Nominasjonslistene skal inn, tenk deg om og fyll inn navn du tror kan – vil
eller ønsker seg inn i styret, eller vil bli sittende.
En annen sak er at nå vet vi når klubbhuset ble byggen første gang. En
artikkel fra Varteig historielag om skolene på Øya. ¨Vårt¨ skolebygg ble reist
i 1893 og het ¨Smaaskolen paa Hougen¨. Ifølge historielaget har det senere
tjent som bedehus og musikk hus, og er i dag lokale for en mc-klubb. En får
håpe at historielaget er mer nøyaktig med historiene i fremtiden. Motor er
nok ikke deres sterke side, men at det putrer og går likevel, det hadde de fått
med seg.
Juniorenes juleverksted ble arrangert 28. november, 14 juniorer deltok fra ca
1 år og til 11 år. Det ble klippet limt, malt og sprayet. Flere kreasjoner ble
skapt den kvelden. Store og små koste seg med kakekæller og julebrus.
Det vil nok skje noe på nyåret også.
Prestisjekjøring i Mai 2013. detaljer er ikke helt klare i skrivende stund, men
kanskje mer på møtet. Det skal kjøres fra Quality Hotell til festningen i
Halden. Et samarbeid med klubben i Halden.
På grunn av en ¨teknisk glipp¨ ble gammel kontingent på kr 400,- skrevet ut.
Resultatet blir at økningen på kr 25,- ikke kommer før i 2014. Medlemmer
får ta det som en ¨julepresang¨ og heller være litt rause når vi lodder ut noe.
Til slutt ønsker styret i D.C alle medlemmer God Jul.

EgBe

MEDLEMSMØTE 14. NOVEMBER 2012
Tilstede:

31 seniorer og 2 juniorer.

Julemesse 15. desember
I år vil vi prøve oss på julemesse. Det vil på en måte bli en innendørs
”swap-meet” hvor du kan ta med deg ting du vil selge. Sosialt
samvær før jul og møt gjerne opp i nisselue.

Støyproblemer
Vi har fått klage fra en nabo om støy og det må vi få gjort noe med. I
første omgang vil vi sette inn en pumpe i hoveddøra slik at den går
automatisk igjen hver gang den blir åpnet. I tillegg må vi tenke litt
når vi har fester og ikke være for mye utendørs å lage støy og uro
slik at vi kan unngå naboklager.
Ny webside
Vi har fått ny webside og den heter detroitcars.no. Samme passord
som før.
Kjøp/salg/gi bort
Har du noe du vil selge, kjøpe eller gi bort kan du sende en mail til
vår redaktør Grethe G. og hun vil formidle det i avisa vår.
Cars on the farm
Kjell-Ingar måtte rydde opp i regnskapet og tar hovedansvar for
regnskapet framover.
Alle vaktordninger, inkludert kiosken vil fra neste år bli satt bort og
det betyr at vi nå kan hygge og kose oss alle sammen uten å bidra
med vakter.
Østlandsforum
Ble arrangert i Sandefjord i år og det var 23 klubber representert.
Avsluttet møtekvelden med å se på film.
Marita

STYREMØTE 20. NOVEMBER 2012
Tilstede:

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

Ikke tilstede: Pål.
Siste medlemsmøte
Egil hadde en taletid på ca. 20 minutter deretter tok vi en pause før
vi visste ”siste natt med gjengen”. Passe lengde på et
medlemsmøte.
Kontingenten
På grunn av en teknsisk svikt vil det ikke bli økning i 2013, men fra
2014 vil den øke med kr. 25,- pr. år.
HC-kjøringen
Her fikk vi avslag i år fordi vi var for sent ute med søknaden. Skulle
vært søkt i forkant samtidig som de forlanger at kvittering skal
fremlegges. Forvirret??? JA.
Websiden
Per jobber med saken og husk at den nye adressa nå er
Detroitcars.no
Må skrives i adresselinja.
Støytiltak
Volumkontrollen må holdes nede på grunn av klage fra nabo. Er det
mulig å evnt. sette opp en støymur?
Egil B og Egil N tar tak i dette og tar en seriøs prat med naboen som
klager og hører hva han mener vi kan gjøre for å få redusert
støynivået.
Infobrosjyre
Bjørn og Egil B. tar på seg ansvaret for å prøve å lage en
informasjonsbrosjyre om klubben vår. Den kan deles ut ved treff og
lignende.
Marita

DETROIT CARS ØNSKER ALLE
MEDLEMMER
EN RIKTIG GOD JUL OG
ET GODT NYTTÅR.

JULEMESSE!

Vi tar i bruk vårt fine lokale til nok en aktivitet.
Alle har et eller annet som de ikke behøver – legg det for
salg – du beholder selv inntekten.
Vi stiller lokalet til disposisjon.

Lørdag 15. desember
(vi har bord og stoler)
Frammøte med ting og tang mellom 10 og 11 for selgere.
Vi åpner «offisielt» kl 12.00.
Kjøkkenet er åpent med diverse til å spise/drikke.
Alle er velkomne.
Lurer du på noe ring 90041576/93041258.

Til salgs på julemessa!
Diverse snurrepipperier, ting og tang fra nisselåven.
Hjemmestrikkede saker sokker/sjerf/halser/pulsvanter/mm.
Laget med omhu.
2 stk farge TV, 28¨ i orden,selges kr 10,- pr stk.
Liten barne sykkel gi bud, fra kr 20,-

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; 17/12_-

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.

Juleverksted 28.11.2012
Denne gangen var det 14 juniorer som kom, og de lagde lykter, julekuler og
godteglass.
Etterpå var det kos med kakemenn og julebrus.
Neste treff for juniorer blir i januar. Flere bilder ligger på nettsiden.

Det har gått to år siden vi sist var i Danmark på Viking Run. Det noe annerledes
treffet enn det vi er vant med i Norge og Sverige, men for oss betyr denne
helgen også mye sosialt samvær utenom selve biltreffet.
I år uten egen bil for min del, men med gode kamerater får jeg vært rundt på
treff allikevel. Steinar Johansen i sin 68 Mustang hadde med seg Martin Karlsen
og Terje Hæren i sin 67 Dart med meg som passasjer.. Ulf Amundsen hadde
ikke mulighet til å slå følge med oss fra morgenen av, men lovte å komme senere
nedover.

Vi kjørte av gårde torsdag 2.august Kl 08.00, og etter ca 7 timer på veien
kommer vi frem til Ejby, ca 23Km fra Roskildetreffet. Her bor vår venn Tim
Larsen, og vi ble som ventet meget godt mottatt.
Som vanlig hadde Tim forberedt seg godt, og kjøleskapet var fylt rikelig opp
med dansk øl, så da var ikke valget vanskeligere en at den første boksen ble
sprettet umiddelbart. Været var deilig og vi satt oss godt til rette ute i solen.
Tim hadde planlagt en kulinarisk aften med mye god mat og drikke, og hadde i
den anledning fått besøk av en venn med gode kokkekunskaper.

Nå vet jo vi fra før at Tim selv er meget god med grillen, så med hjelp av enda
en danske måtte dette bli usedvanlig bra!
Snart ble vi servert den møreste biffen du kan tenke deg, med fantastisk
tilbehør, og hjemmelaget Dansk terte til dessert

.
Utover kvelden dukket også Ulf og hans frue Hilde opp. De rakk ikke maten, men
fikk smake på godvarene fra kjøleskapet.
Høy stemning i huset til et godt stykke utover sommernatten.
Fredagen våknet vi til sol og skyfri himmel, og Tim hadde lagt opp til en lang
kjøretur mot de flotte strendede på Nord-Sjælland. Han hadde funnet frem til
små veier som slynget seg mellom Danske bøkeskoger og flate åkere. Første
stopp var hos en venn av Tim som hadde en pen samling gamle biler. Det finnes en
del biler i Danmark, men ikke mange å se på veiene.

Veien gikk så videre gjennom landskapet videre nordover til en strand hvor vi tok
en liten pause, og enkelte av oss fikk litt saltvann mellom tærne.

På veien tilbake stoppet vi i Holbæk, som er den nærmeste byen til Tims hjem.
Her ble det litt handling av vin og øl med tanke på hjemturen søndag. Viktig å
fylle opp når man først er utenfor ”avgiftslandets” grenser.
Senere på kvelden var planen å reise ut på treffplassen for å se seg litt om og,
høre på en av de mange konsertene som er på dette treffet.

Men først var det tilbake til Tim, hvor han vartet opp med ”hjemmelaget”
spareribs og dertil egnet tilbehør.
Vi bestilte maxitaxi og dro til Roskide for å sjekke stemningen på treffet.
Det spesielle her er at alt foregår inne på et inngjerdet område. Her kan du
spise, danse, gå på tivoli, ta med deg barna på sirkus, sjekke effekten på
bakhjulene på bilen din, kjøre innom burneplassen og røklegge store deler av
området, kjøre cruisingrunde, handle bilrelaterte varer, ja kort sakt det meste
av tenkbare aktiviteter i løpet av helgen.

Lørdag morgen var vi igjen på plass i Roskilde, og ca 1600 biler var fordelt utover
den enorme plassen.

Vi brukte dagen til bil-skue samt å se litt i ”handlegaten. Siden mye av
cruisingenrunden er inne på treffplassen passer det fint å plassere
campingstolen og bare nyte utsikten.

På lørdagskvelden var det igjen klart for en fest, og da tok vi plass i det store
stolpehuset for å høre på kveldens band, Eva Eastwood & the Major Keys fra
Sverige og spiller Rockabilly, Country Rock'n Roll and Teenbeat.
The Vibrants, de kommer faktisk fra Spania og spiller: Instrumental /
Surfmusic and Rock'n Roll classics fra 50 og 60tallet.
The Lonesome Tears fra Sverige og spiller Buddy Holly favorites and Rock'n
Roll hits fra 50 og 60tallet.
Så var det blitt søndag og tid for hjemreise, Vi tok farvel med vår gode venn
Tim, og satte kursen mot Norge. Også denne gang gjennom Sveige i et
forrykende regnvær. Vel hjemme igjen med bare gode minner fra en fantastisk
helg, og nå er det bare å vente to år til neste Viking Run i Roskilde.

Henrik P.

HUMOR
- Hvor lang tid brukte sønnen din på sertifikatet?
- Åh, en, to, tre...
- Måneder?
- Nei, biler.

En dag kom en flott amerikansk sportsbil glidende inn på en
bensinstasjon et sted i Setesdalen. I det samme kom en av bygdas
eldre innbyggere kjørende for å fylle bensin på mopeden sin.
Mannen i sportsbilen fekk full tank og raste av gårde. Da han hadde
komt opp i 100 km/t oppdaget han en liten prikk i speilet.
Prikken vart større og større heilt til gamlingen på mopeden rasa forbi.
Mannen i sportsbilen vart irritert, sette klampen i bånn og susa forbi
mopeden. Like etter vart han forbikjørt av gamlingen igjen. Da kjørte
mannen opp på sida av mopeden, rulla ned vinduet og spurte hvor fort
mopeden gikk.
- Den gikk ikke mer enn 40 Km/t før jeg fikk bukseselen klemt fast i
døren din, svarte gubben.

- Hvor ble du påkjørt?
- Rett framfor bilen.

Tid er penger derfor sparer jeg på klokker.

JULEBORD 2012
Vi var 70 påmeldte pluss at noen kom etter maten. Og i år som tidligere år så
det ut som deltakerne koste seg.
Her er noen bilder fotografert av Egil Nygaard.

KLUBBEFFEKTER VI HAR FOR SALG
På klærne vil det bli brodert klubbmerke, og kan
fåes i forskjellig farge.

Fleece jakke , foret

kr. 300,-

All-round jakke

kr. 300,-

Poloshirt

kr. 200,-

T-skjorte

kr. 150,-

Caps

kr. 100,-

Paraply

kr. 100,-

Lighter

kr. 15,-

Lighter m/flaskeåpner

kr. 20,-

Pins

kr. 50,-

Grillmerke

kr. 150,-

Blyerstatning

kr . 40,-

Fra str. 3 XL øker prisen med kr.12,- pr.plagg

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
TLF. 99 46 27 98
Web: http://www.detroitcars.no
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

andreasruud90@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

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
12. des. Medlemsmøte klubblokalet
17. des. Old Boys møte hos Ole Trondsen
18. des. Styremøte klubblokalet

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

Deadline neste
klubbavis
26 DES

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

