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Hei, alle medlemmer! 

 
Månedens utgave av blekka vår er av det 

informative slaget. 

Så informativ at vitsesiden uteblir. 

Jubilanter skal nevnes og her er både referat fra 

bilhobby konferansen og teknisk info. Om bl.a. 

DAB radio i eldre biler. Som kjent stenges FM 

nettet slik vi kjenner det i 2017. 

Videre har vi et artig stykke,  til ettertanke,  ang. 

VW`s fiasko med sitt dieselprogram. Så kan vi 

lure på om de er de eneste som har jukset med 

tall? 

 

Når dette skrives har årets julebord  blitt avholdt 

og nå skal valglistene leveres på årets siste 

medlemsmøte 09. desember. 

 

Videre er det ønskelig med en ”loddmester” på 

medlemsmøtene. En eller kanskje to personer som 

står for utlodning. Så bør vi bli flinkere til å 

”tigge” premier, selv om det er en utakknemlig 

oppgave i manges øyne. 

 

Da gjenstår det kun for meg å takke for i år og 

takke alle som har bidratt med stoff til avisa. Enten 

det har vært tekst, bilder eller begge deler. Her 

skulle det vel ikke være så vanskelig å kjenne seg 

igjen. Ha! Ha! 

 

Stoff til avisa sendes stadig til: 

seville79@live.no 

 

GOD JUL OG ET RIKTIG, 

GODT NYTT ÅR ØNSKES 

ALLE MEDLEMMER! 

 

Jan Thomas, red. 
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MEDLEMSMØTE/ 

EKSTRAORINÆRT ÅRSMØTE 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte/ekstraordinært årsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato; onsdag 9. desember 

 Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

Ekstraordinært årsmøte, forslaget omhandler en sak, (se annet sted i avis), 

om årsmøtet gir tillatelse til at styret kan opprette en «eiendomsgruppe».  

MEDLEMSMØTE  

 Evaluering julebord 2015.  

 Støtte blant politikere i kommunen. 

 Eventuelt. 

 Utdeling til jubilanter. 



DETROIT NEWS DESEMBER 2015. 

Året 2015 går mot slutten og en kan se tilbake både på det ene og det andre, litt tid for 

filosofering. Man lærer situasjoner å kjenne og mennesker og deres egenheter, både på godt 

og vondt. Nyttig for meg som leder og sikker for andre også. Når man ser hva Amcar har 

oppnådd på 40 år, bør felleskapet bety mer enn noen gang. 

Desember møtet vil bli som tradisjoner tilsier med «god kake med noe attåt». Flere av oss 

husker vel Corvette kaken fra Forum. Vi må også bruke noe av tiden til et ekstraordinært 

årsmøte (som annonsert på siste møte). Det er et kort men viktig forslag, det er annonsert et 

annet sted i bladet. Vi som har holdt på med nytt lokale har lært at ting skjer fort i markedet, 

og en forening/klubb må ha et årsmøte vedtak i ryggen for å henge med i eventuelt kjøp/salg 

hvis situasjonen skulle tilsi det. Vi må være beredt på kort tid. For en privat person er det 

enklere. 

Vi har fått litt dra-hjelp i menighetsbladet for Varteig og Hafslundsøy hvor historien til vårt 

lokale er på trykk. Vi omtales positivt og det er jo hyggelig. 

På desember deles møtet også diplomer og plaketter til våre trofaste medlemmer og 

jubilanter, så disse oppfordres til å møte. Nominasjonslister kan man også levere slik at 

valgkomiteen har noe å arbeide med. 

Klubben var også representert på Østlandsforum for Amcar klubber hos Amcar Follo. Det er 

alltids noe å lære og snappe opp samtidig får vi se hvordan andre klubber driver. Våre egne 

(og felles) arrangementer er behørig satt opp i 2016. 

 Julebordet er ikke vanskelig å fylle opp, da møtet var over var 51 påmeldt og når SMS var 

ute tok det ikke lang tid før det var fullt også i år ble det venteliste. 

 



Medlemsmøte 11.11 2015 
 

Tilstede, 34 sen. 1 jun. 
 

 
Vi hadde besøk av Terje Langaker, orienterte om produktene sine, mest bilrelat., 

 
han har også mye annet snadder, besøker oss på nytt utpå nyåret. 

 
Julebordpåmeld. ved Inger Lisbeth. 

 
Egil B. orienterte ang. kjøp og salg av event. nytt klubbhus, mye og ta hensyn til- 

 
Sven 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
  

Styremøte 17.11 2015 

 
Tilstede, Arild, Trond, Inger Lisbeth, Andreas, Kent Magnus, Tom, Runar, Jan Thomas, 

Ronny, Egil N., P.O.A, Ole Petter, Per, Egil B., Kjell Ingar, Sven 

 
 

Avisa, Per pynter litt på web sia våres. 
 

Klubbhus, Andreas monterer utelamper før julebordet. 
 

Nytt møte med megler. 
 

Motatt  kr. 5000,00 av Lions. 
 

Mangler en lotteriansv. 
 

Hvem gjør hva i klubben, kommer liste. 
 

Kontakte Oddmund Olsen ang. kalendere. 

 
Sven 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

HUSK 
GRASROTANDELEN! 
  

 



Forslag ekstra ordinært årsmøte 

 

Årsmøte gir styret tillatelse til å oppnevne en gruppe inntil 4 personer til å 

se på et eventuelt nytt klubblokale. Disse gis hjemmel til å by på nytt 

klubblokale og selge det gamle. 

________________________                     ___________________________ 

________________________                     ___________________________ 

________________________                     ___________________________ 

________________________                     ___________________________ 

   

                              ___________________________ 

 

Gruppen består av 

________________________                      _________________________ 

________________________                      _________________________ 

 

________________________                      _________________________ 

Referent      Møteleder 

 







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:  14.-12.     Tid;  19.00 

 

Her får vi noe å bite i samt noe attåt. 

 

Det blir mengder av sosialt samvær— 

Bilprat—blader—bøker— bilder— og 

Kanskje modell av favoritt bilen. 

 

ALLE BIL-INTERESSERTE ER VELKOMMEN 

 

 



RAPPORT FRA AMCARS BILHOBBYKONFERANSE 2015 PÅ LILLESTRØM 

Hvert år siden motormessen startet har det blitt avholdt en bilhobbykonferanse på samme 

tid. Den er åpen for alle med interesse for gamle «greier». I år var omtrent 50 tilstede, det 

var ny sal så flere kunne ha vært med, et meget spesielt forum. Vi så Jon Winding Sørensen 

(eks. Redaktør bladet bil), Tor Volla var der (redaktør Norsk motorveteran), det mest 

oppsiktsvekkende var at samferdselsminister Ketil Solvik Olsen stilte. Mer om det senere. 

       

Programmet ble ledet av General Manager i Amcar Ove Hillberg Johansen. Harry Kjensli 

representerte Medlemsmassen i Amcar. Teknikker fra Bilradiospesialisten(gammel bilradio—

moderne signaler). Forfatter og bil journalist Karl(Carls` cars) Eirik Hauge fortalte om erfaring 

fra bil hobby. Ketil Solvik Olsen kåserte om Regjeringens arbeid for bilisten og bilhobbyen. 

   

Vi kan begynne med bilradiospesialisten (Se radio.no) de har vært i virksomhet siden 1976 og 

er en av Nordens største på området. FM nettet er gammelt og dyrt å vedlikeholde og vil i 

Norge sannsynlig stenge i 2017 og det vil bli overgang til DAB. Er det over å ut med original 

radioen? Nei, det er flere overgangssystemer på markedet og flere vil komme. Det ble vist 

flere måter/modeller som konverterer, men alle er ikke like bra. Imidlertid vet 

bilradiospesialisten mye om dette. Prinsippet at man tar inn på 87,5 HZ og sender det til FM 

opplegget du allerede i bilen. Har du original for skyvbar antenn på bilen kan denne være en 

del av opplegget (den skal stå på 37,5 cm. ) Når DAB slår til for fullt vil nok mye mer komme 

på banen. 



Amcar Norwegian Tours (Amcar 40 år) ble kort omtalt og bilder ble vist. Hillberg Johansen 

dro noen konklusjoner om hele turen og det kokte ned til viktigheten av og SYNES, bli sett på 

stopper og langs veien. Være synlig vise at vi finnes.( Her er vår Påskecrusing og 1. mai viktig) 

Der som showet ble vist møtte det fram folk i hopetall ikke bare bilfolk, folk ville se. Spesielt 

de godt voksne ville se Kongebilen. Amcar hadde fått et firma til å beregne markedsverdien 

av turen,( det å synes) det hadde en penge verdi på over 8mill. Så det å være synlig og 

tilstede er viktigere enn man tror. Og når man skal synes er National motordag av betydning 

og er viktig. Harry Kjensli fortalte om det og oppfordret alle bil/motorklubber til å 

samarbeide, slå ring om 6juli. Han gav et konkret eksempel, det var dårlig vær i Oslo 6 juli i år 

og det hele var ved å avlyse, ingen kom. Men så dukket det opp 5 biler fra Amazon klubben 

og stilte seg opp, da måtte man fortsette, kort etter bedret været seg og flere kom til. 

Amazon klubben «reddet» det hele, så dette er en tankevekker. 

    

Et morsomt innslag var bilentusiast Karl Erik Haug (Carls Car) et kåseri om hans møte med 

flere bilklubber. Han måtte begynne et sted som han sa og han begynte hos 2cv. Klubben de 

hadde lilla klær, halstørklær, levende lys rødvin og filosoferte. Det ble et kort møte. Der etter 

Porsche klubben, Alfa klubben de var til dels så forskjellige med tendenser til å være sære at 

han da prøvde en amcarklubb. Kort fortalt det var her han trivdes, morsomme å ta en fest 

med (hans ord), usnobbet artig miljø. Så da vet videt, vi har vel visst det lenge. Han viste 

også en filmsnutt om en ekte entusiast. Denne person befant seg i USA og satte istand, av 

alle ting, en førkrigs Tatra: Det er nok en sjeldenhet og sær bil i USA. Vi må regne med ar det 

ble en del blikk og spørsmål. 

 

 

  



    

Den som brukte mest tid var Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen en glitrende taler og en 

helt spesiell politiker, tro meg jeg har truffet noen fra min tid. Det å få en statsråd til en 

bilhobby konferanse sier mye om ministerens bilinteresse og relasjoner mot Amcar. Hans 

konferanse gav mye og man måtte være der for å få med alt, men vi skal ha prøve litt om 

det. Hva gjorde Solvik Olsen så Bil interessert, bilder ble vist og det fremkom at han faktisk 

var vokst opp i en tankbil (den ble vist) og barndommen tilbrakt mye i en smøregrav 

(foreldrene drev bensinstasjon), Litt forskjell fra da Einar Dørum fra venstre var minister, han 

hadde jo ikke førerkort, det har gått litt videre. Terje Aasen rase over at bilavgiftsystemet 

bare ble ført videre med påslag på 2,5 %. Vel prinsippet som ligger til grunn for nye avgifter 

ligger der med avgassutslipp som grunnlag for avgifter, men det ble stor usikkerhet om 

beregninger og om fabrikkstall er reelle, man kan takke WV på at det hele er på vent. Så siste 

ord er ikke sagt. Endringer av målemetoder og en stabilitet av dette må på plass først. 

 



Han snakket også om duste bestemmelser som etter hans mening måtte vekk slik at forhold 

mellom staten (biltilsynet) og bilisten bedret seg. Ved forenkling vil forholdet mellom 

statsansatte og bruker å bli bedre, ikke som i dag hvor alskens urimeligheter blir trykket ned 

over hodet ditt. En ny § 1—16 for tyngre kjøretøy var på gang slik at konkurransen mellom 

Europa og USA blir mer reell (igjen duste bestemmelser) Endrede krav til lysutstyr på bil er i 

gang (foreløpig bare veteraner) Skilt størrelser ble også omtalt, for menigmann høres det 

enkelt ut, men det er litt vanskeligere enn som så. Ute i Europa (EU) vil man ha standard 

størrelser, hvorfor? Det foregår nå en ustrakt avlesning/kontroll av skilt elektronisk i dag det 

vet vi jo. Det var dette å få lest av med forskjellige fasonger man måtte få til, når man fikk til 

en enighet og utstyr som taklet dett enkelt ville mulighetene bli større. Så det kommer nok. 

Vi vet at ting tar tid her i landet. Solvik Olsen framholdt at han var alle bilisters minister så 

også motorsport var av hans interesse og det skulle legges mer til rette for sporten. Det er 

nok musikk i ørene på mange. Han kom jo naturligvis inn på vei og veiplaner og en kjepphest 

er framtidsvisjoner. Bort med klatting, få en helhet og tenk 50 år fram i tid, ikke som i dag 

noe år fram i tid og det er nye toner. Ved framleggelse av statsbudsjettet var midler til et 

nasjonalt kjøretøy museum utelatt, tilfeldig? Neppe, det jobbes i kulissene, det syntes bare 

ikke utfra, det er nok taktisk. 

Konferansen er nyttig og man får førstehånds informasjon, man treffer mange med samme 

interesse og kan knytte forbindelser til flere som driver bil hobby. Kanskje man kan gå over 

til å kalle våre kjøretøy «rullende kulturskatter». 

EgBe 

 





ÅRETS JUBILANTER 

 

På vårt julemøte vil vi tradisjon tro gi våre 30, 25, 10 og 5 årsjubilanter en liten 
påskjønnelse. 

I tillegg vil våre nye juniormedlemmer få utdelt diplom.  

 

 

30 ÅR       25 ÅR 

Bodil Hansen         John Edgar Hansen 
Stein Andre Spetaas       Stein Norman Johansen 
Wenche Skjeklesæter       
        

 

 

20 ÅR                             15 ÅR                                                                                              

Uno Steen                                             Tor Arne Koppegodt         
Grethe Nord Gerhardt                                  Anne Haglund                 
Ronny Ingar Marcussen                                Egil Guttorm Nygaard         
Kenneth Norèn                                         Christin Eriksen 
                                                         Terje Holm    

 
 
 
 
10 ÅR                               5ÅR                

Odd Ivar Jørgensen                                      Sten Agnar Nilsen 
Heidi Skaug                                              Jørn Rino Buflod 
Terje Olsen                                               Vidar Buflod 
Anikken Nord Kristiansen                                 Chantraporn Chalarak    
Vidar Aaserud                                            Jørgen Karlsen   
Inger-Lisbeth Østli Aaserud                               Malin Christine Marcussen  
Ronny Granstrøm                                        Roger Eriksen   
Trond Carlsen                                            Aase M Olsen 
                                                          Dan-Christian Johnsen               



 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2015 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

KASSERER 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 Per Olav Andresen Poa-poa@hotmail.com 91768143 

STYREMEDLEM Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Jan Thomas Johansen seville79@live.no 90949827 

VARAMEDLEM Runar Elverhøi relverh@online.no 99692983 

VARAMEDLEM Arild Olsen 
 

arild@multirep.no 90500347 

VARAMEDLEM Trond Gundersen trgunder@start.no 91697008 

VARAMEDLEM 
 

Andreas Spetaas andreas.spetaas@bravida.no 95899562 

VARAMEDLEM Kent Magnus Bratli kent-magnus@hotmail.com 99309476 

VARAMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

    

 
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 

 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.net 
 

mailto:fossengen@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:ole_ffk@hotmail.com
mailto:rmarcuss@online.no
mailto:relverh@online.no
mailto:arild@multirep.no
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no 

 

5. des. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

9. des. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

14. des. Old Boys møte hos Ole Trondsen  Kl 

19,00 

15. des. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 

 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

DES 30 

   
 

http://www.detroitcars.no/

