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OjOjOj hvilken flott sommer vi har hatt, og ikke er
den slutt heller. I går lørdag, var det minitreff på
Shell,Kurland for å reklamere for ny norsk film
Børning som har premiere 13. august. Dette var et
veldig hyggelig treff med hyggelige deltakere og
sommervarme. Bilder herfra kommer senere.
I månedens avis er det reportasjer fra flere treff
som Henrik og Egil B har bidratt med.
Jeg er fortsatt gla for stoff til avisen send til
89chevy@online.no
Grethe

FORMANN HAR ORDET
Egil Berby
MØTEINNKALLELSE
Egil Berby
TREFF REFERAT
INNLEGG TIL AVISEN
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen
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Legg merke til den grå «dotten» det er en Goggomobil

Medlemsmøte 10.06 2014
Tilstede 34 sen. 3 jun.
Klubbhus : Tilbygg, mulig omgj. av wc.
Lagring, biler, div. Henv. Vidar Aaserud
Farmen: Strømforsyning veldig bra, v/Andreas Spetaas
Lovendringer: Paragraf 19, enstemmig vedtatt.
Cruzing of the mounth: Leif,mai. Magnar juni.
Salg ang. klubbeffekt.
Innkjøp av magnetskilt, bil, for 17 mai kjøring.
Utlodning, Inger Lisbeth fikk gevinsten ho ønskæ seg, takket være Arild.
Så avslutta vi med film fra Øster Hurup, US Car Camp, Danmark 2013.
Sven

Styremøte 17.06 2014
Tilstede: Inger Lisbeth, Grethe, Veronica, Flemming, Egil N., Egil B., Rune, Per, Kjell Ingar, Arild,
Ronny, Ole Petter, Sven
Evaluering av farmen.
Undersøke div. regler ang. lotteritilsyn, stiftelsetilsyn.
Henv. fra Rally Ruth ang. Burning. Egil B. tar seg av saken.
Transport av container.
Gjerde, godt igang, med Egil B. og Arild som "ansvarlige" arkitekter.
Klubbhus, lev. av matr. uke 26.

Sven

Sommer Avslutning
Juniorkveld

Den 12.06.14 hadde vi sommer avslutning for juniorer hos Egil og Anne.
Vi var heldige å hadde flott vær denne sommerkvelden.
Det var grilling av pølser og hamburgere + is.
Det ble også noen leker for barna og det er alltid populært når de voksene er med.
Takk til alle som kom og gjorde denne kvelden flott :)
Nina & Veronica

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; 25/08_-

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.

HUMOR
Et fly tok av fra Kennedy Airport. Etter å ha nådd en komfortabel
marsjhøyde, kom kapteinen med en annonsering over høyttaleranlegget:
- Damer og herrer, dette er kapteinen. Velkommen til Flight Number
293, nonstop fra New York til Los Angeles. Været forut er bra og
dermed skulle vi ha en jevn og rolig flytur. Len dere tilbake og slapp
av... Å SVARTESTE!
- stillhet - trykkende stillhet Etter noen minutter kom kapteinen tilbake på høyttaleranlegget og sa:
- Damer og herrer, jeg beklager hvis jeg skremte dere i sted. Mens jeg
snakket med dere så greide flyvertinnen uheldigvis å søle en kopp med
glodvarm kaffe i fanget mitt. Dere skulle sett hvordan jeg ser ut foran på
buksen min! En passasjer fra økonomiklassen ropte:
- Det er ingenting! Du skulle sett baksiden av min!

Da vi reiste fra Falkenberg i fjor, hadde vi allerede bestemt oss for å komme tilbake i år. Det at de flyttet
treffet fra Gätterön i Varberg til Falkenberg motorbana var en positiv opplevelse for oss. Ikke minst
cruisingen, som vi kunne sitte å se deler av fra gressplen på utsiden av hotellet. I år hadde vi lest på deres
nettside at under cruisingen skulle det være et pit-stop, med mat, drikke og underholdning, så vi snakket
ganske tidlig om, at dette var stedet å tilbringe kveldene.
Terje var på plass hjemme hos meg tradisjonen tro, halv åtte på morgningen fredag og kl. åtte var alle samlet
hos Steinar, og vi var klare for en bilrelatert helg i Sverige.

Ulf kjørte Italiensk i år, og siden vi er bilentusiaster var dette bare et artig innslag innimellom de
Amerikanske bilene til Terje og Steinar.
Været var det ingenting å utsette på, selv om vi de første milene så skyer på himmelen. Alle prognoser for
Falkenberg sa varmt pent vær hele helga. Etter en flott tur nedover Sverige ankom vi motorbanen ved halv
ett-tiden, og vår danske venn Tim tok oss imot med litt kold drikke. Han kom for øvrig ikke i sin 68 Firebird
cab, men sin fantastisk fine 54 Bel Air, en urestaurert direktørbil med bare ca 110.000 km på telleren, og det
blir ikke mye per år i 60 år!! Denne bilen er for øvrig sammenmontert i Danmark og følgelig gått der siden
ny.

Etter et par timer på treffplassen kjørte vi inn til hotellet, det samme som vi hadde i fjor. Her ble vi godt tatt
imot og vi fikk også utdelt de samme rommene som året før, noe jeg hadde spurt om på forehånd. Veldig
kjekt å kunne parkere rett på utsiden av hotellrommet! Diverse varer skulle plasseres i kjøleskapet, før vi
kjente sulten rope fra tomme mager. Fra hotellresepsjonen kunne vi bestille mat, og 7 rek-mackor ble
bestilt. Etter ti minutter kom personale ut til oss i hagen, hvor vi hadde installert oss.

I år hadde vi skaffet oss et kart over området, og sjekket opp cruisingrunden. Det visste seg at den ikke gikk
forbi hotellet likevel, men at vi var ved veien mellom byen og E6, slik at de fleste bilene passerte oss allikevel.
Den store forskjellen i år, var at så mange andre treffdeltagere hadde funnet dette hotellet, slik at på
gressplenen rundt hele var det parkert biler. I fjor var det kanskje 8-10 biler, i år var det stort sett fullt.

Etter å ha prøvesmakt på de danske varene og sett litt på trafikken var det på tide med en tur til byen for å
fylle på med mer mat og drikke, samt se litt på cruisingen, så taxi ble bestilt. Fredagen er ikke den største
cruisingdagen, men masse biler å se overalt for det. Vi fant ut etter hvert at vi skulle gå tilbake mot hotellet
ved å følge cruisingrunden. Da fikk vi se at vi hadde nok vært på litt feil side av byen tidligere, for her var det
masse folk og enda flere biler. Det var her vi måtte være også på lørdagskvelden!

En av fordelene med Falkenberg var at det er flere veier fra byen og inn mot motorbanan. Det var derfor
ganske dumt av oss og ikke benytte oss av det, men bare følge strømmen mot treffplassen sammen med alle
andre. Dette resulterte i at vi sto i over en time i kø i nesten uutholdelig varme for å komme inn. Fra den
andre siden, var det ikke kø i det hele tatt, så vi vet i hvert fall hvilken vei vi skal kjøre neste år!

Ulf og Terje ga opp p.g.a. varmen, og valgte heller å kjøre tilbake til hotellet. Steinar og jeg fikk installert oss,
og den obligatoriske traskerunden mellom t-skorte selgere, bildeler og mengder med folk ble unnagjort
ganske fort i varmen. Hvor mange biler som egentlig er inne her har jeg aldri fått vite, men det var ganske
fullt på denne store plassen.

Etter noen timer i campingstolen ved bilen, og litt trasking mellom bilrekkene, hadde vi sett det vi ønsket, og
forsøkte å komme oss ut. Her var det selvfølgelig ikke noe system for utkjøring, og vi ble stående ganske
lenge før vi endelig var ute på veien igjen. Vi kjørte inn i sentrum, og traff resten av gjengen, som hadde
plassert seg på en av byens mange uteserveringer. Etter litt mat og drikke kjørte vi et par cruisingrunder før
vi var tilbake på hotellet, da det var flere som trengte påfyll av kald væske.

Seinere på kvelden tok vi turen tilbake til byen, og det var ikke vanskelig å skjønne at innbyggerne i
Falkenberg hadde fått med seg denne begivenheter. Her hedde hele familier funnet seg til rette med pledd
og piknikutstyr langs de gresskledde veikantene, og det yret av folk over alt. Vi håpet på et bord på en av
restaurantene langs ruten, men det var nok å tro på julenissen.

Etter å ha vært i byen og langs cruisingen både fredag og lørdag, kom vi til å tenke på den annonserte pitstoppen, den hadde vi ikke sett noe til, men heller ikke savnet. Falkenberg har virkelig funnet sin stil på dette
treffet, og det var stor forskjell på livet i år i forhold til i fjor. Allikevel, så mye mennesker, så mange biler og
så mye liv, så kunne ikke vi se antydning til bråk av noe slag. Polisen var tolerante når det gjaldt å holde en
pils i hånden, og det bidrar etter min mening, til at det ikke oppstår bråk og uenigheter.

Enda en flott opplevelse sammen med gode venner var over for denne gang og, søndag morgen var det igjen
tid for hjemreise. Som jeg har skrevet så mange ganger før, så er vi en fin gjeng som har det veldig moro på
disse turene. 30 mil og ca. fire timer senere var vi hjemme igjen med masse gode minner i «kofferten». Vi
gleder oss allerede til neste år! I mellomtiden skal vi på Grensetreffet i Halden, og i September skal Steinar,
Ulf, Vidar og Jeg på tur til USA. Da vil jeg ta masse bilder, og lage en reportasje også fra denne turen.

Henrik P.

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 2014
FORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

VISEFORMANN

tantepen@yahoo.no

95065269

KASSERER

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Kjell Ingar Olsen

kjell-io@online.no

91646035

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

69140075 / 91777514

HJELPESEKRETÆR

Sven H. Johansen

tingjoh@online.no

48057575

STYREMEDLEM

Ole Petter Sæland

ole_ffk@hotmail.com

41265978

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Andreas Ruud

andreasruud90@gmail.com 92493616

VARAMEDLEM

Flemming Sørlie

info@sorliedesign.no

91556215

VARAMEDLEM

Runar Elverhøi

relverh@online.no

99692983

VARAMEDLEM

Arild Olsen

arild@multirep.no

90500347

VARAMEDLEM

Veronica Roos

veroos@hotmail.com

90700765

Marte Karlsen

martemilie@hotmail.com 91712800

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
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Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
SCC Halden
Grensetreffet Fredriksten Festning Halden
Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

Uvdaltreffet, Veggli 1-3 Juni (flere fra DC reiser dit)

Route 40
Amcarklubb
Detroit Cars

Styremøte klubblokalet
Gate Race Ø.R.A. (østlandscup) alternativ dato
Old Boys møte hos Ole Trondsen

Amcar
Fredrikstad
Detroit Cars

Bilens Dag NAF Kullåsparken

NAF

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg
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Deadline neste
klubbavis
27 AUG

