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GOD SOMMER
alle sammen, nå tar vi en måned med avisfri.
Og nå håper jeg vi får både sol og sommer
framover. Vi har i helgen vært på årets første treff
der vi hadde alle værtyper, men til tross for det
hadde vi en hyggelig helg. Og igjen erfarte vi at
været har ingen betydning, vi bor i Norge og tar
det som det kommer. Tøffe som vi er.
Håper dere tar en tur på ”Cars on the farm” i
helgen, jeg er sikker på at både vær og trivselen er
på topp.
Husk også at august møte er på MANDAG den 6.
da vil vi få besøk fra Amcar.
Bilder og referater fra treff mottas med glede og
takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff.

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

*b

Send innlegg til 89chevy@online.no

Grethe

MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte
Sted; Detroit kars klubbhus

Dato; 13. juni
Kl. 18.30

AGENDA;
- evaluering ;“
Glade mai dager” 12 mai
kjøringa 17. Mai, Cars on the farm og
National motor dag 6. Juni.
-Info fra Route 40 treffet
-junior jule aktiviteter
- Amcar besøk 6. August
- Jubileumsfest 22. september

Detroit News
Vi skal liksom være inne i sommer månedene. Vel aktivitetene i mai har vel
vært mange allerede. Med deltagelse i “glade” mai dager og bilkortesje
17. Mai.
Vi deltok på siste Farmen møte oppe på Gribsrød gård før det braker løs 8-10
juni.
En liten vår opprydding på klubbhuset er også gjennomført. Takk til de som
møtte opp - positivt var det og at noen av ung gutta var der og.
En gjeng har tidligere vært hos “Route 40”, denne gang har de flytta treffet til
Mogan stadion Veggli.
Vi får også “dekkbesøk” fra dekk 1 på Rolvsøy.
Videre vil vi vise siste treff med gjengen på Øster Hurup og U.S. Car Camp i
Danmark.
Det er siste offisielle møte før 6 august - men bli ikke overraska om det blir
noen SMSer om noe som skal skje innen den tid.
Fortsatt god sommer
EgBe

MEDLEMSMØTE 09.05.2012

Tilstede: 26 seniorer og 3 juniorer

Vårens vakreste eventyr – 1. mai
En stor takk til alle dere som hjalp til både denne dagen og kvelden i forveien for å få dette til
fungere nok en gang. Uten deres hjelp og støtte hadde vi ikke klart å få til dette.
Været var supert og det resulterte i at det var godt besøk med både biler og folk. Solgte ut
det meste og det var heftig jobbing fra vi åpnet og til vi stengte.

Nasjonal motordag 6. juni
Vi møtes på Sarpsborg torg klokka 18.00 og vi håper å se mange av dere der.

Farmen 2012
Torsdag den 7. juni skal vi rigge til på Gribsrød gård og vi oppfordrer dere til å møte opp og
hjelpe til med dette. Vi møtes fra klokka 17.00.
Selve treffet er i fra den 8. - 10. juni og vi åpner portene klokka 16.00. Ønsker dere alle
velkommen dit.
Medlemsmøte i juni
Da får vi besøk av et firma som heter Dekk 1.

Medlemsmøte august
Minner om at møtet er flyttet til MANDAG 6. AUGUST fordi Amcar Norge kommer på besøk.
De ønsker å ta gruppebilde av medlemmene og bilene.
Marita

STYREMØTE 15.05.2012
Tilstede: Bjørn, Kjell-Ingar, Egil N., Ronny, Egil B., Pål, Inger-Lisbeth, Grethe, Per, Marita
Ikke tilstede: Joakim, Andreas.
Siste cruizinews
Avisa holder stø kurs og det er moro med gamle bilder på baksiden.
Siste møte
Dårlig oppslutning og vi håper at flere vil møte opp. Håper å få visst filmen fra treffet i
Danmark på neste møte.
Vårmønstringa
Værguden visste seg fra sin beste side og det var en vellykket dag.
Jubileumsfesten
Det blir feiring av våre 30 år som klubb den 22. september på Furuheim og Rune Halland vil
servere oss musikk denne kvelden.
Medlemsmøte i august
Det vil bli tatt bilder av medlemmer og biler i Glengshølen og etter fotograferingen blir det
medlemsmøte på klubben.
Klubbeffekter
Har ikke fått noe tilbud enda, men Egil B. står i spissen for dette og vil gjerne ha med en eller
flere til Moss for å se hva vi eventuelt kan bestille.
Evaluering ”glade maidager”
Det var et salig rot og ikke system på noe. Skal vi være med på dette igjen må det
organiseres bedre. Amcarbilene bør stå samlet og ikke ”hist og pist” hver for oss. Vi bør rett
og slett ha et ord med i laget neste gang.
Blyerstatning
Vi har fått tilbud på blyerstatning og selger det via klubben. Mye å spare for dere som bruker
dette.
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; 25/06_-

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.

VINNERBILER 1. MAI 2012
TOP 10

1955 Chevrolet Bel-Air + People ChoiceBjørn Larsen

1953 Chevrolet Bel Air -Dag Sandnes

1969 Ford Mustang—Vidar Gudim

1957 Chevrolet Bel-Air—Odd Ivar Jørgen-

2007 Chevrolet Corvette Conv. Bjørn Jørgensen

1970 Chevrolet Chevelle—Svein Mørk

1977 Plymouth Volare - Tommy Kjensmo

1967 Chevrolet Corvette Conv.—Terje Sørheim

Beste gjest 1992 Mecedes Benz SL 500
- Jan Hermansen

2004 Chevrolet SSR –Ernst Dalen

1969 Dodge Coronet R/T conv - Flemming Hein

Off road gutta

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!!!

17. MAI 2012
Det var 65 påmeldte til årets ”frokost” og som dere ser av bildene var det vellykket i år
igjen. Mye god mat der Bodil var ansvarlig, gode kaker fra Butterfly, Anette, Conny og Trine
og ikke minst mange blide medlemmer som kom og spiste. Flere bilder på nettsiden.
Fotograf Gjermund Jansen

HUMOR
The Teacher:
- Little Johnny, can you tell me the name of 3 great kings who have brought
happiness and peace into people's lives?
Little Johnny answered:
- Drin-king, smo-king and fuc-king.

To fugler satt på en gren og snakket. Så sa den ene:
- Jeg vet ikke hvor jeg skal bygge redet mitt, for det er et rede på hver eneste gren
her. Da sa den andre: - Bygg det inne på NAV du. Der har de ikke rede på noen
ting....

Kona var i det lekne hjørnet, og da mannen kom hjem fra jobb, hadde hun på det
lekreste undertøyet, og et tau i handa; - Bind meg fast til sengen, og gjør hva du vil,
sa hun. Han bandt henne skikkelig fast, og gikk for å se fotballkamp i fred og ro....

To småjenter kom inn til mora og sa: Vi skal gifte oss med hverandre vi! Men det går
ikke, svarte moren. Jo, sa den ene jenta....Vi er lefser!....;-)))

Likheten mellom et IKEA-møbel og en blondine:
Når du endelig har fått med deg spetakelet hjem, går beina fra
hverandre og du skjønner at det mangler et par skruer......

I helgen (1.-3. juni) hadde Route 40 sitt årlige treff.
I år var det 10. gangen og treffet ble holdt på Veggli og for oss var jo det mye kortere vei, ca
1 time i kjøring. Klubben med Magnus (også medlem hos DC) i spissen gjort en god jobb for
å organisere treffet. Det var ikke så mange som overnattet, fredag var det 5 biler/vogner fra
Sarpsborg og 3 (2 vogner og en Bonneville) fra arrangør klubben de andre som var her på
kvelden bodde ikke så langt i fra.

Tidlig lørdag morgen var det is på bilene og lørdagen hadde vi alle værtyper, veldig varmt
(av med jakker) for så å regne/sludde/snø. Men oppstilling av biler og cruising (ca 20 biler)
med morsom Quiss ble gjennomført. Lørdagskvelden var det dans med lokalt band. En
hyggelig treffhelg med mange kjente og blide treffdeltakere.

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. jun.
6. jun.
8. jun.
9. jun.
13. jun.
19. jun.
25. jun.
29. jun.
4. jul.
4. jul.
29. jul.

Nasjonal Motordag
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg
Cars on the farm fra 8/6 til 10/6
All Over Again i Ørje sentrum
Medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Wings and Wheels Telemark 29/7 til 1/8 (www.wingsandwheels.no)
Night Cruise Lillestrøm
Amcar Cruise Night, oppmøte Sarpsborg Torg
US CarCamp DK Sted Øster Hurup, 24 jul til 29 jul plakat på plakatside

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Felles Østfold
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Midnight Cruisers
Detroit Cars

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

Deadline neste
klubbavis
26 JUL

Kl 0,00
Kl 19,00
Kl 12,00
Kl 18,30
Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 21,00
Kl 18,00
Kl 16,00

