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Når dette skrives nærmer vi oss midten av juli,
men det er mye igjen av sommeren ennå. Og
været? Ja, det lever sitt eget liv og hittil er vi vel på
det jevne eller muligens litt under gj.snittet for en
norsk sommer.
Men lyspunkter finnes: Noen har virkelig lagt seg i
selen og sendt både tekst og bilder til denne
blekka, og det varmer en bladfyk.
Så fortsett med det folkens. Det er ikke lett å
koke hue for å finne stoff hver gang.
Og flere ting skjer utover: Når dette leses så har
det allerede vært treff på Kongsten. Ikke PowerMeet denne gang, men i regi av Right-On bl.a.
Bilens dag(se annonse her i avisa), grensetreff i
Halden og Street-Legal på Øra.
Dere får gå på nett hvis ikke vi evner å få inn alle
datoer her.
Ellers så synes jeg det er spennende å følge med på
hva våre folkevalgte? vil finne på med en endelig
jernbaneløsning. Slik jeg oppfatter det så virker det
som det bare er politikerne, med AP i spissen, som
vil anlegge en ny ”melkerute” i samme trasè som
den eksisterende fra 1879. Og igjen forundres jeg
over at det jeg anser som fremtidsrettet
utbygging(rett linje) er totalt neglisjert. Men
bompenger kan vi i hvert fall glede oss til å betale.
NYT FORTSATT SESONGEN!!!

* bro

Jan T. red.

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato; tirsdag 9. august
Ca. kl. 18.30
Agenda:
MEDLEMSMØTE
 Farmen rapport.
 Hvaler rapport.
 Juba tur.
 Noe fra; * Lysekil,
* Falkenberg,
*U.S. Car Camp.
 Grensetreffet neste.
 Ullerøy dagen 13. august.
 Bilens dag 27. august.
 Eventuelt.
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DETROIT NEWS AUGUST 2016.
Når dette leses har ikke skribenten kommet lenger enn til 10. juli, men slik er det i Norge på
sommeren. Mye av landet går inn i en ferie modus og mye stopper opp slik også med innhold i
avisen. Når vi treffes på møtet i august er det helt sikkert at bil begivenheter IKKE har vært i
feriemodus. Det «tyter» av noe du kan være med på. Vi får holde oss til det som foregår sånn nogen
lunde vi har en finger med i. National motor dag i sammen med Borg motorhistorisk ble bedre enn
den i fjor, oppmøte på sirkustomta, for deretter å cruise til p-plass i Kirkegata, hvor vi sto en stund og
pratet. Vi skulle hatt torget men der var en (liten) vikingeleir (vi hadde fint fått plass) som vi måtte ta
hensyn til. Vi kunne vært litt flinkere til å fortelle om motor dagen og gjør vel et forsøk på det til året.
Det som det ble litt «swung» over var Farmen (litt mye swung for enkelte) men det var flott musikk
fredag og Røvballebandet trakk en god del lokale (tre traktor lass) og en del yngre dukket opp med
sine Rat Cars (det er det de har råd til). Noen av disse kunne med hell justert litt på oppførsel men
stort sett gikk det bra. Et antall er vanskelig å si men ca. 300 var nok innom. Det ble i vertfall brukbart
overskudd. Cruising til Ed gjorde inntrykk på den lille plassen og med god Harry handel var alle
fornøyd. Været var også på topp bortsett en liten tornado som snudde combicampen til familien
Spetaas trill rundt og på hodet. Noen telt gikk også fyken, severingsteltet vårt tok en luftetur ut i
åkeren (uten å bli skadet) ellers var det meste ved det normale. Bortsett fra et lite party telt som
ingen fant igjen.
Det gikk litt slag i slag da den allerede påfølgende helg var sommer moro på Sand/Hvaler camping. De
første dukket opp på torsdag og satte opp telt og vogner. Været var strålende hele helgen. Innrykket
var på fredag med telt kos og grilling. Lørdag cruiset vi til Skjærhallen det dukket sågar opp
medlemmer med båt, disse ble også med i en bil og det var reservert p- plass når vi kom fram, (flott
av vel gutta) for på Skjærhallen er det virkelig fart (og trangt) på Sommeren. Tidlig på lørdagskvelden
hadde «vel gutta» ordnet musikk og felles grill, lys i trærne og det ble riktig koselig og det hadde vært
plass til fler. Ut på kvelden dukket det opp flere biler med folk og disse var også med en stund, veldig
trivelig og sosialt på Hvaler. Tirsdag 28. juni hadde kaffe gutta samling ved ISI bar Høysand, det har
også blitt populært, i det heletatt skjer det mye av samlinger på gammalbil fronten.
Torsdag 30. juni hadde vi lovet å kjøre en del barn og unge som lå på Kalnes skolen, det var i regi av
Juba foreningen som har som mål å skape et tryggere samfunn og sette fokus på stoff og andre
rusmidler. De hadde leid inn musikk som spilte god gammal 50talls låter og en danse gruppe som
virkelig svingte seg. Det var satt opp griller og kjente fjes fra Rick. Bar sto for mat laging. Vi som kjørte
fikk forsyne oss uten kostnad det var bare å sitte ned å hygge seg med god mat fint vær og fin
musikk, fikk rent lyst på en fest. Vi kjørte to ganger slik at alle som ville det fikk kjørt en tur. Dessverre
er det slik at noen påmeldte sjåfører «glemmer å møte», noen skal «tenke» på det så det ble noen
mindre enn de som sto på lista. Heldigvis dukket det opp flere som bare møtte etter siste SMS
melding om oppmøte og det er jo alltid artig å se. En annen opplevelse å se alle ungene som
antagelig aldri hadde sett slike gamle amerikanere før. Det ble knipset i ett sett så noen og enhver er
nå foreviget innen Juba opplegget.
Fortsatt er det sommer og enda noen gode uker før det hele dessverre er over, men til det fortsatt
god sommer.
EGBE.

Medlemssmøte 8 juni 2016
Nye regler ang EU kontroll. AMCAR jobber med saken. Siste ord er ikke sagt.

Farmen 10-12 juni.
Det er mulighet til å komme opp på torsdag.
Kioskvogn kommer på onsdag.
Under 18 år kan komme inn med hvit bånd og i følge med foresatte.
Neste år blir plassen der oppe større.
Tur på lørdag til Ed vi drar ca 11.30. Polet er oppe til 14.00.

17 juni er det hygge på Hvaler.

Det var Nasjonal Motordag 6 juni.
Vi var ca 25 biler. Men hadde ikke anledning til å være på torvet i år pga
Vikingmarked. Det er veldig mye som foregår i Sarpsborg om dagen.

Vi må prøve å vise oss frem litt lokalt. Hva med å ta AMCAR Cruise Night andre
steder enn Halden.

Vi er invitert til Kalnes uke 26. Det er JUBA leir der og de skal ha 50-60 talls dag
og de trenger biler. Dette er et rusfritt arrangemang.
Liste blir sendt rundt.

US Car Camp Danmark er på Facebook råder alle til å sjekke det ut. Det er litt
økning i prisen i år.

Styremøte 14 juni 2016
Avisen: Var helt grei. Men burde kanskje ha en som tar bilder da Jan Thomas
ikke er der.
Oppfordre alle til å ta bilder og sende de inn på klubbmøte.

Klubbmøte ok. Jon Grasto kom selv med en del misforståelser.
Neste møte er August.

Fått mail ang momskompensasjon så vi prøver i år også.

Farmen gikk bra i år ca 50000 i overskudd. Komitémøte 20 juni.

Kioskvognen er ryddet og klar for vinteren men NSB vognen gjenstår.

Har et stort Partytelt til overs. Gis bort mot henting. Det blir sendt ut SMS.
JUBA 30 juni. Inger Lisbeth oppfordrer alle til å melde seg på med SMS.

6 juli Amcar Cruise Night. Prøve et annet sted. Egil tar kontakt med kaptein
kaos på Ullerøy.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

husk grasrotandelen!!

2016 begynte Farmen med en tornado. En del skader på telt og vogner
men ingen personer ble skadd.
Her er noen bilder fra vårt katastrofeområde

Noen av teltene sto helgen i gjennom men skadene var der. Andre var
bare å sette opp mens vi måtte kjøpe nytt. For opp der skulle vi

Connie Spetaas

JUBATUR PÅ KALNES 30.06.
Ca 15 biler stilte på dette arrangementet som var viet barn og ungdom på leir.
Temaet på leiren denne dagen var viet amerikansk kultur med både rock`n roll, grilling og
selvfølgelig amerikansk bil. Her følger et pent takkebrev og et knippe bilder av mange glade
barn/unge som satte pris på dette.
Hei alle sammen i Detroit Cars!
Vi vil igjen få takke for den fine opplevelsen dere ga barna på torsdag under vårt 50 talls arrangement under
Juba sin landsleir på Kalnes. Vi fikk mange flotte tilbakemeldinger i fra både barn og voksne som deltok.
Spesielt deres positivitet ved å kjøre helt til at alle deltagerne som ønsket, fikk anledning til å bli med på en tur
i en av klubbens flotte biler.
Vi er veldig takknemmelige. God sommer til dere alle.
Med vennlig hilsen
Hans Erik Skoglund
Leirsjef
Tekst & foto: Jan T.

I ENTUSIASTERS TJENESTE SIDEN 1954

PERFORMANCE
P A R T S

PERFORMANCE PARTS
dekker et vidt spekter av
deler. Fra nærmest standard
til det villeste penger kan
kjøpe. Vi har kontakter i alle
leire og lagerfører og skaffer
deler fra de velkjente og
veletablerte som Speed Pro,
Edelbrock, Holley, Accell,
Mallory, Competition Cams,
Mr. Gasket, FelPro, MSD
samt alle mindre spesialfirmaer som leverer de
ypperste kvalitetsprodukter til
de mest ekstreme racemotorer. Våre kundemottakere kan hjelpe deg.

HVILKEN SKAL VEKK?

NÅ ER IKKE DETTE NOE realityprogram på TV, så riktig svar er selvsagt at ingen skal vekk!
Vi leverer nemlig deler til alle årganger, alle merker og alle modeller av amerikansk bil. Vi
skal ikke skryte på oss at vi har alt på lager til enhver tid, men med rundt 40.000 deleposteringer liggende i hyllene, og med det aller meste av slite- og servicedeler til de fleste merker
fra 1950 og fram til i dag, er vi temmelig sikkert størst i Norge. Og har vi det ikke på lager,
bestiller vi det fra våre mange kvalitetsleverandører, eller leter rundt i verden til vi finner det
du søker. For merkelig nok; det aller meste finnes fortsatt en eller annen plass.
Slik har vårt firma jobbet siden 1954. I 62 år har vi gjort vårt beste for å hjelpe eiere av
amerikanske biler med deler til perlen eller den daglige sliteren. Rambler eller Cadillac. Corvette eller Fairlane. Van eller pickup. 30-taller eller årets modell.
Det handler om genuin interesse, entusiasme, lidenskap og hengivenhet. Mange av oss
har jobbet med dette hele vårt voksne liv, og før det skrudde vi – og det gjør de fleste av
oss fortsatt. Vi kjører amerikansk bil, vi racer amerikansk bil, vi skrur amerikansk bil, vi nyter
amerikansk bil akkurat slik du gjør. Det handler om å være på laget. Med lidenskapen og
entusiasmen kommer også nødvendig kunnskap og kompetanse, og vi tviler på at du finner
mer av den sorten noe annet sted i Norge.
Vi har gjennom åra bygget opp et stort leverandørnett av de beste produsenter og distributører i USA. Vi vil at du skal bli fornøyd, og da er det bare kvalitet som teller. Å spare en
femmer kan fort koste tusener. Derfor går vi heller for kvalitet. Det går nemlig aldri av moten.
Vi har flysendinger minst en gang i uka, så hvis det er travelt, kan vi oftest løse utfordringen.
Som entusiaster kjører mange av oss dragracing og vi er også rundt på treff og andre
arrangement for å møte kunder og medentusiaster. Derfor arrangerer vi også Aarnes Swap
Meet og Cruise In slik at dere kan besøke oss i en herlig atmosfære. Vi holder åpent 08.0017.00 mandag til fredag og vi stenger heller ikke lørdag; da er vi tilgjengelig 09.0014.45. Ellers på døgnet er du hjertlig velkommen til å "plage oss" på www.aarnes.no

AARNES CRUISE IN

LØRDAG 3. SEPTEMBER

TLF: 69 97 19 00, FAX: 69 97 19 01, BOKS 14, 1740 BORGENHAUGEN, www.aarnes.no

Sand camping 2016

I uke 24 var klubben invitert til en helg på Sand Camping, Hvaler.
Dette har blitt en årlig tradisjon hvor det for hvert år kommer flere til. Det er også anledning for de fast plass å delta. I år
var det ca 10 enheter fra DC som deltok.
Det var meldt ganske så brukbart vær og helgen startet også med strålende sol. Noen slo seg til allerede på torsdag,
mens resten kom utover på fredag.
Fredag kveld valgte noen å grille, andre besøkte kafeen og fikk seg en matbit der.
Ellers forløp kvelden i lystig lag, noen gikk og la seg tidlig (på morgenen faktisk).
Per G hadde ikke med seg bedre halvdel denne helgen og spenningen var stor om han kom til å klare seg alene. Men,
Per overrasket. Han klarte å sette opp teltet, fikk i seg mat og lagde kaffe. Så nå vet du det Grethe, han kan hvis han vil.
Hører kanskje med at han fikk litt hjelp, og når teltet skulle tas ned var Per borte. Hjelperne sa da at han gjorde som han
pleide, når Grethe starter med å ta ned teltet, da må Per på do.
Lørdagen starte med litt overskyet vær. Litt over klokken ett satte vi kursen mot Skjærhalden. Her var det båtfestival og
mye folk. i tillegg var det sykkelløp. Ronny hadde ordnet med reservert parkering. Ære være han for det.
På kvelden ble det felles grilling og når de fleste hadde fått i seg mat startet musikken.
Det leid inn to herremenn som spilte variert musikk. Musikken falt i god jord og folk sang med den stemmen de har.
Dans ble det også, siden dansegulvet var dekket av gress fikk nok ikke Ole Petter vist frem sine ypperlige dansetrinn,
men han gjorde så godt det lot seg gjøre. Musikken spilte ut i de små timer, noen valgte å fortsette festen frem til det
lysnet.
Søndagen opprant med 15 grader. Derved valgte de fleste å pakke og reise hjem relativt tidlig.
Sender en stor takk til Ronny og Erik som ordner denne helgen for oss.

Inger Lisbeth

SAND CAMPING 2016

Campingstoler byr på utfordringer

Fine biler og vogner i vakker, norsk natur

Grillparty på gang

Cruising i lånt bil

Glassepler er en naturlig del av dietten

Å jøye meg, er dette kokken?

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

HUSK GRASROTANDELEN!!!

SAND CAMPING 2016

Sjefen sjøl-Ronny

Sommer i Norge…så lenge den varer

Ungdommen er med…

Campsjefen Ronny er klar for cruising

Skjærhalden

Berby var selvfølgelig med

Tekst & foto:Inger Lisbeth

HUSK GRASROTANDELEN!!!

Wildest Cats In Town 2016
30 juni satt vi oss på flyet til England. Destinasjonen var Pakefield ca 2 timer utenfor
London. Der er det hvert år en stor Rock’n Roll festival med ca 30 band og DJer, biler
og sykler.

Gjengen på tur

Biler som var der

Inne i storsalen var det fullt hele tiden. Men vi klarte å få bord hver kveld takket
være noen tålmodige sjeler

Så var helgen over og noen slitene sjeler på vei hjem.

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; 22-08-2016.

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.

Lysekil 2016
Helgen i uke 25 gikk turen til Lysekil i Sverige.
De aller fleste var på plass på torsdag. Denne dagen regnet det kraftig og da er det kjekt
med en "Van" i nøden.
Fredagen kom og med den ytterligere noen medlemmer i DC, samt et strålende vær. Litt
utpå dagen ble det en felles cruising inn i en litt søvnig og stille Lysekil. Turen ble avsluttet
på en hyggelig restaurant med god mat og god drikke. Noen satte nok litt mer pris på det
siste. Tilbake på Sivik camping var det duket for skikkelig svensk feiring.
I Norge feiere vi St. Hans 23 juni, i Sverige er det slik at de legger feiringen til nærmeste
helg. Det heter ikke St.Hans heller, i Sverige er det Midtsommaraften og Midtsommardagen.
Fredag 24 juni feires det over hele landet. de danser rundt maistangen, synger julesanger og
om små grodor. Ingen i vårt følge vil være med på denne dansen, de nøyde seg med å være
tilskuere. Imidlertid ble det ordnet med en egen Maistang utpå kvelden. Denne var av det
levende slaget og når rett skal være rett så var det en May stang. Dessverre finnes det ikke
noen bilder når det ble danset rundt denne stangen, men et bilde av Maystangen etter
dansen er i boks.
Fredagen gikk over i de sene nattetimer og vår leir fikk besøk av noen glade svensker. Disse
er et heller ikke bilde av for da hadde fotografen gått til sengs.
Lørdagen startet noe overskyet, men utover dagen kom solen. Mange biler deltok på
cruisingen i Lysekil og mange mennesker var og så på. Fullt liv den dagen med andre ord
selv om de som har vært der før mente at det var mindre biler i år enn tidligere. Flere
medlemmer av DC kom kun for å delta på kvelden. Det er ca 13 mil fra Sarpsborg så det er
jo en grei tur.

Vel tilbake på campingen samlet folk seg, skal vel nevnes at det var en litt roligere stemning
denne kvelden. Skyene ble mørkere og mørkere og til slutt kom regnet. Da valgte de fleste å
ta kvelden.

Søndag morgen var det tid for hjemreise, de fleste klarte å få ned telt før regnet på nytt kom.
Alt i alt en flott helg som absolutt er å anbefale. Ikke minst for å få med seg hvordan
svenskene feirer denne dagen. Det er de to dagene som flest butikker holder stengt og
mange får seg en overraskelse der.
Avslutter med en liten oppfordring. Mange er flinke til å ta bilder på ulike treff, disse legges ut
i ulike medier. Men, veldig få tar seg bryderiet med å sende dem til redaktør Jan Thomas slik
at han kan få dem inn i avisen. Hvorfor ikke sende til ham med et lite notat over hvor det er
tatt.

Inger Lisbeth

LYSEKIL 2016
Alle bilder: Inger Lisbeth

Dans rundt Maistangen

Deltakere på Cruising

Disse dukket opp…

Frakken er på…

Glade folk…

Rødt og blått hår er hårete

Søndagstreff i Ullerøy!
Igjen var det godt oppmøte i Ullerøy! Det møtte ca. 40 biler, og et godt knippe publikum. Det var heldigvis opphold, selv
om mørke skyer gikk rett i grenseland. Men slik er det ofte i Ullerøy!
Denne gangen ble treffet flyttet til Skjebergkilens marina, hvor det også vil bli holdt fremover. Her har vi stor plass og
godt med parkering, Salt marina tar med "utekjøkkenet" og kommer opp på plassen til oss, og vi setter opp telt med
bord og stoler. Til treffet i august vil det bli satt opp ett telt til, kjøkkenet oppgraderes slik at man unngår kø, og vi satser
på sol denne dagen!
Vi håper også at så mange som mulig tar turen søndag 07. August!
SE FOR ØVRIG ANNONSE HER I BLADET

Ullerøytreff forts.

Tekst & foto: Martin Strand

HUSK GRASROTANDELEN!!!

KLUBBINFO

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

KLUBBENS ADRESSE:
Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
TLF. 91790536
Web: http://www.detroitcars.no
E-post: post@detroitcars.net

STYRET ÅR 2016
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

97564337/91646035jobb

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

69140075 / 91777514

HJELPESEKRETÆR

Connie Løvlie Spetaas

connieasbjornsen@gmail.com

97632772

STYREMEDLEM

Ole Petter Sæland

ole_ffk@hotmail.com

41265978

STYREMEDLEM

Per Olav Andresen

poa-poa@hotmail.com

91768143

STYREMEDLEM

Malin Hansen

malinth-91@hotmail.com

99338943

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Jan Thomas Johansen

seville79@live.no

90949827

VARAMEDLEM

Tom Lilleborgen

to-r-lil@online.no

95253131

VARAMEDLEM

Runar Elverhøi

relverh@online.no

99692983

VARAMEDLEM

Arild Olsen

arild@multirep.no

90500347

VARAMEDLEM
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM

Trond Gundersen

trgunder@start.no
kent-magnus@hotmail.com
andreas.spetaas@bravida.no

91697008
99309476
95899562

Kent Magnus Bratli
Andreas Spetaas

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 91790536 der dere oppgir navn og telefonnummer.
Utlån av verktøy
Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576
Motorbukk og ”elefant” kontakt Vidar Elvestad, 90828557

DA ER DET NOK EN GANG DUKET FOR BILTREFF I ULLERØY!
SIST GANG KONKURERTE VI MED GATEBIL, VÄSTERÅS SAMT TRUENDE
VÆR. ALIKEVEL KOM DET OVER 40 BILER OG MASSE FOLK!
DENNE GANGEN SATSER VI PÅ STRÅLENDE SOL OG INGEN
KONKURERENDE ARRANGEMENT!
DET BETYR DOBBELT SÅ STORT OPPMØTE!
SOM SIST BLIR DET GRILLING I TELTET AV RESTAURANT SALT. DET BLIR
SALG AV BURGER, PØLSE OG DRIKKE.

TA SØNDAGSTUREN TIL ULLERØY, VI GLEDER OSS TIL Å SE DERE!

Kontaktpersoner:
Anders Karlsøen (414 42 863)
Og
Martin Strand (952 29 839)

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

14-

Detroit Cars

9. aug.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg
Torg
Medlemsmøte klubblokalet

10. aug.

Grensetreffet, Halden (10-14 aug)

S&CC Halden

16. aug.

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

20. aug.

Gaterace Øra Fredrikstad

Amcar Fredrikstad

22. aug.

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

5. sep.

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

Detroit Cars

Kl
17.30
Kl
18.30
Kl
18.30
Kl
14.00
Kl
19.00
Kl
18.30

Deadline neste
klubbavis
Aug 28

