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Ønsker alle en riktig God Sommer. Håper det
fortsetter slik mai har vært, da kan vi bare fortsette
og nyte varmen og uteliv.

Gjermund Jansen
BAKSIDE
Per Gerhardt

Nå bare venter vi på årets første tur med
campingvogn som går til Cars On The Farm, så
blir det en tur på Hvaler før turen går til Danmark
uke 30. Godt å ha noe å se fram imot. Håper på
noen flere impulsive turer innimellom.
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Sven Johansen
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Egil Berby
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Alle klubbens medlemmer
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Jeg er fortsatt gla for stoff til avisen send til
89chevy@online.no
Grethe

MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte
Sted; Detroit Cars klubbhus

Dato 10. juni
Ca kl 18.30
Agenda:
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE BEHANDLER TILLEGG PÅ PARAGRAF 19.
Under lovendring foreslåes følgende tillegg;
I særskilte tilfeller og/eller saker kan styret med ¾ flertall
innføre/justere midlertidige lover/§ som trer i kraft når flertallet i
styret har votert over det. Disse lovene varer frem til ordinært årsmøte
da det voteres etter vanlig prosedyre.
MEDLEMSMØTE (straks etter årsmøte).
 Evaluering 17. mai kjøring - kveldsåpent?
 Evaluering Farmen.
 Fremdrift gjerde – oppmåling.
 Fremdrift klubbhus rehabilitering.
 Bilplass leie Vadtvedt, Vidar.
 Hyggetreff Hvaler.
 Cruiser of mai – juni.
 Junior sommeravslutning.
 Eventuelt.
NB! Om tiden tillater det, vises film fra US Car Camp 2013
1

DETROIT NEWS JUNI
Alt skal skje i løpet av vår altfor korte sommer. Østfold er et lite fylke med korte
avstander og mange aktiviteter. Flere helger på rad er aktiviteter lagt oppå
hverandre. Vi er interessert i flere av dem, Hva gjør vi? Man får et dilemma, Et
dilemma vi burde gjøre noe med. Ingen er tjent med «dobbelt bukking « av gode
arrangement og sviktende oppmøte fordi det skjer for mye på en gang. Det burde
derfor være et forum som bil hobby folket kom sammen i og forsøkte å koordinere
slik at kollisjoner ble unngått. Ballen er kastet, innspill om emnet motas med takk. Det
er bare å ta kontakt.
Vi ble forespurt om å delta i borgertoget i forbindelse med markering av 200års
jubileum for vår grunnlov. Det takket vi ja til da en rekke lag og foreninger var invitert,
det gjorde Borg motorhistoriske forening også. Kort fortalt, uten disse hadde borger
toget blitt usedvanlig kort. I Rakkestad for eksempel, stiller alt som kan krype og gå.
Hvor var de store foreninger som mottar betydelig kommunal støtte? En kan derfor gi
en honnør til disse to foreninger som berget borgertoget og viste Sarpsborgs
befolkning, at sådan bil, ja det er moro.
Grense påvisning er gjort og delemerker er på plass. Vår nabo i nr. 48. er med i en
fin dialog om oppsetting av gjerde, og den spede start med det praktiske er i gang.
Etter hvert vil nok flere enn styret måtte involvere seg i både gjerde og klubbhus
rehabilitering. Snekker Stenersen har vært på befaring og rehabilitering vil etter hvert
komme i gang.
Et viktig forslag vil komme opp på det ekstraordinære årsmøte. Da håper styret at
medlemmene bifaller det slik at vi er bedre rustet til å ha kontroll over de som søker
medlemskap. At det er viktig har vi nå fått dokumentasjon for.
Div. dugnader fram over må påregnes, kanskje ikke store og tunge saker, eller svært
omfattende, men i forbindelse med rehabiliteringen vil vi måtte bistå snekkergutta
med div opprydding, fjerning av nedrevne saker O.S.V. Dugnad nr. 2 på kort tid er
unnagjort. Det var godt frammøte, spesielt «øyafolket». Nå er de gamle platene
fjernet, og to vegger er klare til å gå løs på. Nye vinduer er bestilt (4ukers leverings
tid) og kommer litt ut i juni. Ny avis kommer ikke før i august, så hvis noe skjer (helt
sikkert) kommer det SMS.
En glad nyhet for de som trenger garasje eller lager plass til vinteren, har vi fått
tilsagn om plass i det gamle Vadtvedt bygget. Ta kontakt med Vidar Aaserød (rød 68
Cadillac) tel f91678007.

FOR ØVRIG ØNSKER STYRET ALLE MEDLEMMER GOD SOMMER, VI TREFFES
NOK BÅDE TITT OG OFTE PÅ TREFF, MØNSTRINGER OG CRUSINGS.
KEEP THE BIG WHEEL ROLLING.

Medlemsmøte 13.05.2014
Tilstede, 31 sen. 3jun.

Påskecruzing: Mange bilær, mulig noen justeringer neste år.
1 Mai : O.B.S mønstringa gikk greit, noen ble sure, men kommer nok
igjen.
Borgertog: Liten oppslutning, må nok markedsfør bedre
Medlemmer: 2 stk. nyinnmeldinger.
Moropeden: Ta med moppa og møt opp på Isebanen 14. juni.
Kornsjø : Marked 31 Mai.
Sven

Styremøte 20.05 2014
Klubbhus: Snekker og matr. bestilt, blir nok et av de finæste husa på Øya.
Tomt: Ferdig oppmålt, kommer gjerde etter vært.
Dugnad: Den 27.05 river vi ned eternittpl. så snekkern kan bynnæ.
Hvalertur: 4-6 juli, bare og melde seg på.
Junioravd: Det blir fest for junioræne hos storbonden på Fossenga 12
juni.
Økonomi: Helt topp.
Sven

§
På mai møte luftet styret muligheten for å få til et tillegg i
paragraf 19 som omhandler lovendring.
Det vil åpne for muligheten for at styret bedre kan følge med på de som søker
medlemskap. Dette er ikke noe nytt, for i klubbens første leveår, helt fram til dataalderen, ble alle søknader levert på papir til en i styret. Da kunne man hele tide se
hvem som søkte og styret visste som regel hvem det dreide seg om. Det var så godt
som problem fritt. Vi vet at tider endrer seg og at nye grupperinger vokser fram,
kanskje ikke alle passer hos oss. Styret ønsker derfor å ha en hånd på rattet, om
hvem som søker. Det vil antagelig gå greit, men en sikkerhetsventil er bra å ha.
Håper medlemmene forstår dette.
Dagens lovverk under paragraf 19 sier:


Lovendring kan kun skje på årsmøtet og må vedtas med ¾ flertall. (dette vil
fortsatt stå).

Det foreslåes et tillegg lydende:


I særskilte tilfeller og/eller saker kan styret med ¾ flertall innføre/justere midler
tidige lover som trer i kraft så snart styret har votert over endringer.
Disse lover varer fram til første årsmøte hvor det da voteres etter vanlig
prosedyre.

§
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LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!

Fredag: CATLICKS

LIVe musikk på låven!
Lørdag: JETAWAYS, Sverige
https://nb-no.facebook.com/Catlicks
http://thejetaways.hemsida24.se

Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz.
Premiering av de fineste bilene.
Det blir salg av frokosttallerken og billig grillmat.
Vi stiller med varm grill.
Pris hele helgen kr 400,- inkludert camping.
Pris per dag kr 200,-. Begge dager etter kl. 19:00, kr 250,Barn under 18 i følge med foreldre: Gratis inngang
Det finnes noen hytter på Svingen Camping
For mer info: Tlf. 69 19 76 57 eller mail en av klubbene
www.halden-amcar.no | www.acocmoss.com | www.amcarfredrikstad.com | www.detroitcars.no

Torsdag 12 juni kl 18:00

Junior Grillkveld
Sted: Fossengen Gård Ise
( Hos Egil Berby )

Vi prøver oss også i år på grillkveld med barna.
Det vil bli servert grillpølser brus og kaffe.
Hvis noen vil grille noe annet , så må de ha med
dette selv.
Det blir noen aktiviteter og leker.
Du kan også komme om du ikke har barn til en
hyggelig kveld.
Alle er hjertelig velkommen.
( Værforbehold, hvis det regner blir det avlyst )
Ring Nina Stenersen tlf: 924 43 799
hvis det er noen spørsmål.

Veronica & Nina :)

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; 26/06_-

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.

HUMOR
En mann hadde en samtale med terapeuten sin.
«Helt siden vi ble gift har kona mi forsøkt å forandre meg. Hun har fått meg til å
slutte å drikke, røyke og feste til langt på natt. Hun har lært meg hvordan jeg skal
kle meg med stil, nyte fin kunst, sette pris på gourmetmat og klassisk musikk og
til og med hvordan investere i aksjemarkedet,» sa mannen.
«Det høres ut som om du er litt bitter fordi hun har forandret deg så drastisk,»
kommenterte terapeuten.
«Jeg er slett ikke bitter. Nå som jeg har forbedret meg så mye, føler jeg bare at
hun ikke er god nok for meg lenger.»

En ung mann fortalte begeistret til moren at han var forelsket og at han skulle
gifte seg.
Han sa, «For moro skyld, mamma, skal jeg ta med andre jenter hjem i tillegg til
forloveden, og du kan prøve å gjette hvem jeg skal gifte meg med.»
Den neste dagen har han med tre vakre kvinner hjem til mor, setter dem ned på
sofaen og sier, «Ok, mamma. Gjett hvem av dem jeg skal gifte meg med.»
Hun svarer umiddelbart, «Den rødhåra jenta i midten.»
«Det er utrolig mamma. Du har helt rett. Hvordan visste du det?»
«Jeg liker henne ikke.»

LITT AV HVERT ØSTFOLDMØNSTRINGEN 2014
Fotografer Sigurd Engelsen og Jon Manum

Vi inviterer Detroit Cars medlemmer til å være med på litt moro med mopeden.
Spesielt de som er fra Ise, (patrioter).
Det hele skal foregå på og ifra Isebanen.
Lørdag 14. juni fra kl. 10.00.
Det blir;



 Boder og kremmere.
 Moped moro på banen.
 Kjøretur med moped for blårøykgutta.
 Forhåpentligvis fremvisning av Detroit Cars,
medlemsbiler en times tid og masse sosialt præk før start.
Deretter bilkortese fra Isebanen til Varteig kirke, og eller til Rakkestad.

Det foregår en hel masse i Rakkestad med gammel traktor –
loppemarked i gågata.
Når mopedene returnerer ca. kl. 14.00, blir det moped oppvisning – ferdighetskjøring
– kåring av grom mopeden, på Isebanen.

Info om dette; Kjell Lund tlf. 915 70 520, Alfredsen tlf. 993 77 958.

SOMMER MORO
Som en av «farmen klubbene» inviterer Detroit Cars til et uformelt helgetreff på HVALER.
Vi feirer vår egen 4. July og inviterer vi våre medlemmer og de andre «farmen klubbene».
HALDEN—FREDRIKSTAD—MOSS til Hvaler camping på Sand like ved Sand marina. Det
blir da helgen 4-5-6 July.
Området ligger vakkert til helt nede ved vannet. Det er strøm og sanitære forhold. Vi får en
god pris på Kr.300. for hele helgen.
Velforeningen til campingplassen setter opp et party telt hvor de har organisert musikk med
muligheter for en svingom på brygga. For å dekke utgifter til musikken vil de ta en inngang
på kr 100,-, her er det ingen sjenkebevilgning så vi kan ta med egen drikke.
På Sand marina er det en fin kro (både ute og inne servering) med mat og rett drikke.
På lørdag tar vi en crusing til Skjærhallen. Alle er velkommen til et uformelt hygge treff.
Det er 25 plasser og derfor er det fint om de som ønsker å ta turen dit gir beskjed til Ronny
Markussen tlf. 415 20 534 eller Bodil Thømt tlf. 928 22 144. Du kan bruke SMS, ringe eller
mail rmarcuss@online.no

SOMMEREN ER HER
Det er en masse arrangement våre medlemmer kan delta på. Mønstringer- helgetreffswapmets- musikk-konserter, Amcar kalenderen og andre kalendere er fulle av steder å dra.
Det er jo fritt opp til enhver. I midler tid har vi i Detroit cars lovet en tilbakemelding til våre
Danske venner på Us. Car camp om hvor mange vil bli som drar dit, for en del vil det har jeg
forstått.
Noen tar også veien om Wings and Wheels i Falkenberg som er helga før Us. Car camp. Da
er vi tilbake på Åkulla fritidsgård. Vidar Aaserød kan melde deg på dit (han er service sjef for
dette) for å få et ca. antall, men siste frist for det blir juni møtet, tlf. Er for øvrig 0340-360 57.
Det er både rom og vognplass og det er relativt rimelig. Dette skjer i uke 29. Du har vel heller
ikke glemt GEKÅS, kanskje treffer du Morgan og Ola-Conny.
Skal du videre går det ferge fra Varberg til Grenå i Danmark, du bør ta tidlig ferge (kl. 0800),
da vil du være på, Campen Ca. kl. 1300. Bestill så fort som mulig, det lønner seg.
Når det gjelder Us. car camp er det nå siste mulighet til å si i fra på junimøtet. Plass general
Leif Nielsen ønsker et antall over hvor mange vi blir, slik at vi får ligge på samme sted, hvis
ikke kan etterslengere bli plassert et annet sted. Vi skal forsøke en samkjøring med Farmen
klubbene slik at disse også må melde fra så fort som mulig. ( HALLO HALDENFREDRIKSTAD – MOSS, dere må melde fra). Påmelding kan skje til Grethe Nord Gerhardt
tlf. 971 81 618 eller Egil Berby tlf. 900 41 576. Vi bringer dette videre.
Campen åpner mandag 21. Juli og varer hele uken. Program kan ligger på facebook under
Us. Car camp. Vi kan også svare på en del praktiske spørsmål om treffet og om muligheten
for å komme dit.

Vi hadde dugnad 27. mai,
da ble det gjort klart slik til å kle veggene utvendig.
Fotograf : Egil Nygaard

HUMOR
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

Jeg var i byen for å handle, og da jeg kom ut, stod det en politimann og skrev en
parkeringsbot. Jeg sa til ham at det var da unødvendig, men han var nok av den sure sorten
for han han skrev sannelig ut en til. Jeg ble rimelig irritert så jeg trampet i en sølepytt slik
at han ble litt våt! Da gikk han rundt hele bilen og sjekket diverse mangler på den gamle
Yaris-en. Ikke mindre enn 3 bøter til! Men da orket jeg ikke å krangle mer og gikk min
vei. Jeg hadde jo min egen bil rett rundt hjørnet...

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

B

4. jun.
6. jun.
6-

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
Detroit Cars
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg
Torg
Nasjonal Motordag

8. jun.

Cars on the farm fra 6/6 til 8/6

Felles Østfold

10.
jun.
12.
jun.
17.
jun.
26.
jun.
2. jul.

Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

Junior grilling på fossengen

Detroit Cars

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

Amcar Cruise Night, oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars

4. jul.

Night Cruise Lillestrøm

Midnight Cruisers

21-

27. jul.

29-

1. aug.

US CarCamp DK Sted Øster Hurup, 24 jul til 29 jul plakat
på plakatside
Wings and Wheels Telemark 29/7 til 1/8
(www.wingsandwheels.no)
Avismøte klubblokalet

4. aug.

Detroit Cars

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

Kl
18,30
Kl
19,00
Kl
18,00
Kl
16,00
Kl
15,00
Kl
18,30

Deadline neste
klubbavis
30 JULI

