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REDAKTØRENS
SIDE
Ja, ja folkens. Dagen før vårmønstringa sitter jeg
og legger hodet i bløt for å kludre ned noen ord.
Skulle jeg lagt hodet skikkelig i bløt kunne jeg jo
bare stukket det ut av vinduet. I skrivende stund
er jeg et øyeblikk religiøs og ber høyt om bedre
vær, men ”The Show Must Go On” og
arrangement ute er alltid tombola. Og så skjedde
akkurat det som vi alle håpet på: Da jeg ankom
Tunejordet kl 19 for å knipse noen bilder av
forberedelsene til den store dagen vår, så stoppet
det jaggu å regne. Og da jeg dro hilste sola oss i
vest med lovnad om en fin 1.mai. Mine bønner
var hørt.
Fyldig reportasje fra vårmønstringa kommer i juni
avisa da avisutgivelse denne gang og 1. mai så å
si kræsjer.
Dermed ser det ut til at bl.a. en reportasje om
pkk(periodisk kjøretøykontroll) må komme
senere.
Men i dette nr. er det hele 5 arrangement som
blir omtalt og jeg er lovet et til før avisa går i
trykken.
Men som gammal ”bladfyk” vet jeg av erfaring at
mye blir lovt før ting skal trykkes. Folk kommer
med en hel masse de måtte ha på hjertet,
leeenge etter deadline. Litt irriterende og litt
slitsomt, ja, men så er vi liksom ikke New York
Times heller. ”litt” slingring får gå.
I kveld er det kanskje mange som svetter over et
eller annet panser med den siste polishen, ja jeg
tror vi mennesker er slik: Noe skal, bør, må alltid
fikses i siste liten. Akkurat som man ikke har hatt
god nok tid gjennom hele vinteren?
Så når du leser dette så er 1.mai 2016 historie.
Men gode historier og fine bilder kan med stort
hell fortsatt sendes til seville79@live.no

* bro
Jan T. red

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato; tirsdag 10. mai
Ca. kl. 18.30

Agenda:
MEDLEMSMØTE
 Evaluering Østfoldmønstringa.
 17. mai kortesje. Møte kl. 15.00 i «Pæddekommen».
 21. mai, Street Legal på Øra.
 28. mai Cars & Rock’Roll i Moss.
 29. mai, invitasjon til Kaptein Kaos, Breviken i Ullerøy.
 4. juni, Kala race.
 6. juni, National motordag, oppmøte kl. 19.00, sirkustomta.
 Eventuelt.

1

Detroit News mai 2016.
Når dette leses er Østfoldmønstringen over. I skrivende stund er det berømte været ustabilt, men 1.
mai varselet ser ut vi kan leve med. Selv om vi har en viss rutine er det stadig noe som «glemmes» og
endres. Vi kom i gang med dugnad på container, kiosker og utstyr lørdag 23. mai. 13 personer møtte
opp. Det så litt mørkt ut da container var plassert feil vei så dørene var nesten inne i fjellet til
«naboen», vanskelig å få noe ut enda verre inn. Men Cato Jansen svingte seg og etter kort tid kom en
lastebil og dro den litt rundt, så det løste seg. Innvendig var den ikke bra, så seriøst bør vi finne en
annen lagringsplass med tilgang på strøm, vi også gjøre noe med utlufting. Vann fukt og dårlig lukt er
problemet. Den har ikke «godt» av å ha det slik. Vann skaper vansker og lysarmaturene var rene
«øsekarene» og måtte byttes. Andreas Spetaas gjorde en fenomenal jobb og for av sted og fikk tak i
nye som han monterte. I mellomtiden ble alt tatt ut og gjennom gått og gjort rent. Multirep Arild
Olsen høytrykksvasket innvendig så maling flakene skvatt. Tørking med bygg tørke, så alt tilbake
igjen. Jentene gjorde flott jobb på kioskene og noe ble også lesset inn. Det gikk omtrent 4-5 timer på
de hele. Det skulle bli omtrent 60 dugnadstimer, honnør til de som stilte.
På møtet i april hadde vi besøk av folk fra BULDER verkstedet som presenterte sine tjenester. En av
dem var mekaniker, han fremsto som en voksen person med god erfaring som også hadde greie på
eldre kjøretøy. Det ble stilt mange spørsmål som han besvarte klart og fint. Vi fikk forståelse av en
person som var dyktig og ikke pirkenikkel. Spesielt EU kontrollene ble det spurt en del om og svarene
var vel tilfredsstillende Verksted lokalene fremsto som store og lyse, noe som også absolutt er et
pluss er flere mekaniske virksomheter under samme ta. Det ligger hefter om BULDER på lokalet.
At sesongen definitivt er i gang er sikkert, det popper opp aktiviteter og sammenkomster over en lav
sko. Mange gjør noe for at folk skal treffes å ha det hyggelig. En viss fare for inflasjon er til stede, men
allikevel er forskjellige tiltak bra spesielt overfor de som ikke driver med hobbybil.. Man bør jo huske
på at vi er mange flere med bil hvor også mangfold av bil er like velkommen. En klarer ikke å få med
seg alt så en får koke ned til det som er oss nærmest. Onsdags cusing starter opp 4. mai og møtene
flyttes til tirsdag, første blir 10. mai. 14 mai er det CHARITY CRUSING fra kalabanen Kl. 1000
Sarpsborg Motor arrangerer for inntekt til dyre beskyttelsen. Tradisjon tro skal vi være med i 17. mai
kortesje s ammen med Borg Motorhistoriske, vi møter opp senest kl. 1500 i pæddekommen . For å ha
et visst styr på det har vi påmelding på møtet (er allerede 15 biler) eller ring meg på 90041576. Det
går også fint å møte opp. Bendix (han med det store salgsteltet) har 5. mai på Lunner. Ekeberg og
grom bil er henholdsvis 7 og 8. mai. 21 mai er det street legal på Øra. Mossingene har Cars and
Rocken Roll 28. mai. Dagen etter 29. mai er vi invitert til Kaptein Kaos hos Breviken i Ullerøy ca. kl.
1500. Kala dirt trac race holdes 4. juni. Little Ponderosa i Spydeberg er også 4. juni. Burde det vært
noe samordning her tro? Halden går jo hver onsdag og hver lørdags morra samles det til Kaffe hos
Jenseg. MANDAG 6 JUNI ER DET NATIONAL MOTORDAG. VI SAMLES PÅ SIRKUSTOMTA KL.1900 OG
KJØRER EN TUR I BYEN OG STOPPER PÅ ET EGNET STED.
Flere vil ha tak i oss blant annet en forening for unge og juniorer kalt JUBA. De skal ha leir på Kalnes
en uke(26) med diverse aktiviteter. Vi kommer inn i bildet på 50 talls dagen som er torsdag 30. juni.
Vi vet hva de ønsker med litt bil og antrekk, det er litt fram så vi får se litt senere og ta det på
styremøte. Uansett er organisasjonen verdensomspennende og samfunnsnyttig, dere kan jo se på
juba.org. Det skjer mye på den korte sommeren og en kan ikke påregne at en får med seg alt.
EgBe

Medlemsmøte 13 april 2016

Tilstede 45
Busstur, vellykket, men var ikke full buss. Var på Saab museet. Kan ikke slutte med dette
men må ha noen nye stopp, var ikke målet men turen som var mest interessant.
Kanskje lage det til en weekend tur men da må fler være med å ordne. Hva med Amcar
cruiset?
Påskecruisingen: Folk kommer uansett vær og alle kjørte sammen var 160 stk.
Må man ha tissepauser så bør man stoppe der det passer seg og ikke midt i veien å sperre
trafikken. Ikke alle var fornøyde, mest ang veien men sånn er det vært år. En del snudde ved
grusveien men den var egentlig ikke dårlig. Noen klager på at det går for fort.

1.mai nærmer seg. Det er fult opp med folk i vaktlagene. Meld seg til Per ang
parkeringsvakter. Gjerder kommer på fredag.
Endring: ekstra folk ved porten til gående og noen ved Brustad Bua.
Politiet ok. Nytt møte 20 april og dugnad 23 april.
Eventuelt: Søndags treff på Kaptein kaos på Brevik 29 mai.
Bulder kom å fortalte om seg selv.
___________________________________________________________________________

Medlemsmøte 20 April 2016
Fredag 29: gjerder må lesses av, kommer mellom 4 og 6.
Swap meet er i boks.
Se på de andre toalettene 12 stk eller leie av UKO.
Kunne hatt flere vakter til kiosk.
Ligger liste på klubben om hvem som har ansvar for hva.
Politiet er ok men parkeringsvaktene må ha gule vester.
Lørdag 23 april dugnad fra kl 11.00.
Lørdag 30. møte på plassen.
Del plakaten på Facebook.

Styremøte 6.4.2016

Tilstede: 13

Vi kan bruke trelastlageret ved OBS bygg hvis vi gjerder den inn. Men dropper
det.

Vi må ha musikk lenger ned på plassen dette ser Andreas på.
Kjøregate: buen må være åpen, kjørevei rundt.
Må vi ha 2 trafoer? Poa snakker med en ang en til. 400 volt kasse og den andre
ved grovkjøkkenet.
Per snakker med Ronny ang gjerder. Når må de hentes? 500 meter.
Vi bør ha 5 doer. Kan leie den som var på Farmen for 6500 kr 12 doer. Sjekker
opp dette.
Hva gjør vi med Brustad bua? Vi gir alle som betaler stempel også de i bilene.
De i portene må være mer observante så ingen sniker seg inn.
Ha flere i porten og eget bord til de gående.
Plakaten bør være trykt til medlemsmøte. Vi har noen men med Sarpsborg
Motor og ikke Aarnes.
Si ifra at de som er med å setter opp er med å tar ned.
Runar tar kontakt ang pølser.
Henvendelse fra 17 mai komiteen . Regner med at Borg Motorhistoriske har
fått den samme. Gi beskjed til de at man møter et annet sted. Sender rundt
påmelding på medlemsmøte.
6 juni Jan Thomas har snakket mer med Regine.
Hyggekveld på Ullerøy. Kommer mer info.

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

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HUSK GRASROTANDELEN!!

GRIBSRØD GÅRD | ENNINGDAL – HALDEN

11-13
juni
2010
(Skauskrokveien
190 1765
Halden)

10-12 juni 2016
LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!

Fredag: Smalltown Tommy
https://www.facebook.com/SmallTownTommy/
LIVe
musikk på låven!
Lørdag:
Rövballebandet
https://nb-no.facebook.com/rovballebandet

Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz.
Premiering av de fineste bilene.
Det blir salg av toast og billig grillmat.
Vi stiller med varm grill.

Pris hele helgen kr 500,- inkludert camping.
Pris fredag kr 250,- og pris lørdag kr 250,18års aldersgrense på låven
For mer informasjon ring: 900 41 576
Svingen Camping er gjenåpnet.
Ta kontakt med Øystein Jensen tlf: 92866434 for booking av hytter.
www.halden-amcar.no | www.acocmoss.com | www.amcarfredrikstad.com | www.detroitcars.no

RIGGING TIL 1. MAI

Runar Elverhøi med sin ”monstertruck"

Retning så, i lende, Olsen!!!

Og vannet steg…

Med lang gafler og pickup fikses det meste

Enda en pickup!! Kjekke biler a gitt!!

Her kommer Sigdal kjøkkenet til Bodil & co

Litt slapp teltduk, men fin vannsamler

Stol på Svendsen

En smule betenkt Spetaas

Sesam, sesam…

Kjærringa med …eh… kosten var det ja

Trikkræne diskuterer fargen på vanlig overledning

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HUSK GRASROTANDELEN!!!

Ikke noe vingling nå…

Norsk GJERDEsmett i fri utfoldelse

Forsiktig Trond, det der er strøm i løs vekt

Ikke påmeldt til ”Skal vi danse” i år heller, nei

Hvor skal Flemming med denne da?

Vel blåst guttær, dagen kan komme.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STØTT KLUBBEN NÅR DU TIPPER!!

SOMMER MORO
Som en av «farmen klubbene» inviterer Detroit Cars til et uformelt helgetreff på HVALER.
Det er naturligvis oppe for andre som også vil ha det hyggelig, vi har stor tak høyde.
Vi feirer vår egen happening i juni og inviterer våre medlemmer og de andre «farmen
klubbene». HALDEN—FREDRIKSTAD—MOSS til Hvaler camping på Sand like ved Sand
marina. Det blir da helgen 17-18-19 juni. Du kan plassere vogn fra torsdag også.
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.
Det kan også bli musikk med muligheter for en svingom på brygga. Det er i skrivende stund
ikke avklart.
Men borte på Sand marina er det en fin kro (både ute og inne servering) med mat og rett
drikke. Det ryktes også om dans på lørdag. Ellers prøver vi å være så sosiale som mulig å få
en fin helg.

På lørdag tar vi en cruising til Skjærhallen. Alle er velkommen til et uformelt hygge treff.

Info fås av Erik Normann-Larsen 97436821 eller Ronny Markussen tlf. 415 20 534 eller Du
kan bruke SMS, ringe eller mail rmarcuss@online.no

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HUSK GRASROTANDELEN!!!

NATIONAL MOTOR DAG 6 JUNI 2016 I SARPSBORG.
Dette er en invitasjon til å markere National motor dag her i byen.
Det foregår i det ganske land på denne dag, så vi bør være med og
makere motor interessen og fortelle hvor mangfoldig vi er og ganske
store er vi også blitt etter hvert. Mange slags grener av motor
interesse finnes i vårt land og dette er for alle. Alt som putrer og går,
noe spesielt man brenner for og som akkurat du har et forhold til.
Vi vet ikke hvor mange vi blir så vi møter på en stor plass (sirkus
tomta) Ca. KL 1900 (eller litt før) samles og kjører en tur rundt i byen
og avslutter på et «egnet sted» etter så mange vi blir, vi må ha litt
plass rundt oss og håpe at det kommer noen og ser på alle
«doningene». Vi kjenner vel ikke til alle, men dette kommer
forhåpentlig også på face book slik at flere nås. Dette vil vel også bli
en fin tilleggs markering av 1000 års jubileum et (selv om Olav brukte
båt). Vis fram motorinteressen i Sarpsborg by!
Dette er kommet i stand med hjelp av Borg motorhistoriske klubb og
Detroit Cars.

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

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

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars

10. mai.

Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

18. mai.

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

30. mai.

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

1. jun.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars

Kl
18.00
Kl
18.30
Kl
18.30
Kl
18.30
Kl
18.00

Deadline neste
klubbavis
MAI 26

