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Endelig…
Da kan man vel si at våren er her! Mange har sikkert
tilbragt utallige timer i garasjen eller verkstedet i vinter.
Noen har hatt større prosjekter, og jobber som guder for å
bli ferdige, og andre tar siste finpuss så bilen er klar til
månedens store happening: PÅSKECRUISING! Dette er
også siste avis før Østfoldmønstringen 1. mai!
Bildet over er tatt en «vårdag» i februar. Det ble årets
første tur. Merket forsåvidt at bensinen ikke var gratis
lenger… Men ble igjen litt av lønna, så det ble en liten tur
til Høk denne dagen. Jeg rakk å stoffe og få klar båten
også, før vi fikk en liten smak av vinter i mars. Båten ble
lagt på vannet i starten av mars, som vanlig. Håper på mye
fint vær i april og mai, slik at båtene på Marinaen
forsvinner fra plassen der vi har vårt søndagstreff. Årets
første søndagstreff i Ullerøy blir en gang i mai, så snart det
er plass til oss der. Vi håper på godt vær i april så folk får
ut båtene!
Det er utrolig deilig at dagene er blitt lenger, fuglene
kvitrer, sola varmer, gjessa er tilbake og vi er heeelt i
starten av en ny sesong! Endelig er det vår!
Martin Strand

* bro

DETROIT NEWS APRIL 2017
Først en berømmelse til de som holder lørdags kafeen i gang, en virkelig trivelig dag hvor mange
kommer og «slærvær» litt. Kjøkken gjengen er alle medlemmer og en del av oss som liker et
organisert felleskap. De skaper et flott miljø og lager god mat som alle setter pris på og her er ingen
«åger» priser, likevel går litt i vår felles kasse til felles gode. Håper de holder på enda en stund før
sommeren «tar» oss. Dugnadsfesten økte litt i omfang og en får lyst til å holde en medlemsfest, men
nå går vi mot travle tider. I april springer vi ut, det er mye å forholde seg til, så jeg anbefaler
Facebook og terminlister for å følge med. Vi avholder vår tradisjonelle langfredags påske cruising 14.
april med påfølgende fest (se egen side om det). Vi jobber mot Østfold mønstringen 1. mai som alltid.
Håper riktig mange kjøretøy av alle slag dukker opp bare de er interessante nok. MINNE IGJEN PÅ AT
VI ER PÅ LOKAL SØK, men det må være i Sarpsborg kommune og ikke ha sure naboer rundt seg. Sett
passer i sentrum og slå ca.15-16-17 km. rundt der bør vi være, siden biler har hjul klarer vi det meste.
Vi har avholdt Farmen vinterfest på lokalet til Mosseklubben for første gang. Tilbudet fra Farmen
komiteen var velsærdeles gunstig med inngang samt buss tur- retur helt fra Halden via Fredrikstad og
Sarpsborg til Moss for bare KR. 200 pr pers. Vi kjørte også tidsriktig med buss fra 1963,en Scandia
med verdens triveligste og tålmodige ste sjåfør.

Det er tydelig en del føler seg for gamle til å være med på moroa. Oppmøtet fra Halden var 0 samme
fra Fredrikstad, heldigvis dukket Rune Wilhelmsen (plankebyen) og Anne Grethe Aronsen (Halden) litt
senere så for så vidt var alle representert på et vis.

Fra Sarpsborg ble vi 25 og det dukket opp en del Mossinger. Mossingenes lokale er trivelig nok med
sene og et lite dansegulv. Musikken var ok. Og stemningen var bra og alle koste seg.

**********************************************************************************

Vår;
Vi går nå inn i en travel måned for oss og våre medlemmer. Først med cruising langfredag med de
forberedelser som det krever (ernte bare bare det heller) en del skal på plass før alt er i boks. Det
som virkelig krever er 1. mai og mønstringen der, denne gang er mønstringen på en mandag og det
betyr at søndag er til riggings dag og det betyr at utstyr som må leies må være på plass allerede
fredag 28. april (kanskje noe går på lørdag det vet vi ikke ennå). DET ER DA VIKTIG Å FØLGE MED PÅ
SMS DA SAKER OG TING SKJER FORT NÅR VI NÆRMER OSS. SÅ MANGE SOM MULIG MÅ STILLE OG
GJERNE DE SOM VAR MED I 2016.

Vi har også mye å glede oss til når 1. mai mønstringen er over, Halden kommer i gang 3. mai (blir vel
en cruising dit) Ullerøy Gutta «vakær» med et søndagstreff, farmen nærmer seg (Hvaler også) flere
andre bil sammenkomster popper opp, men for vår del er Østfold mønstringen aller viktigst .
EGBE.

14 APRIL ER DATO FOR ÅRET´S
PÅSKECRUISING 2017
TRADISJONEN FORTSETTER OG VI
STARTER CRUISINGEN FRA
BORG AMFI KL 15.00. VI KJØRER EN
RUNDE I ØSTFOLD SOM VI BRUKER
CA 2 TIMER PÅ

Det er muligheter for fest på Olavs Pub på Greåker
der Røvballebandet spiller!
På grunn av at påskecruisingen har blitt så populær
kreves det en del forarbeid av klubben. Det er en
deltakeravgift på kr. 50,- pr. bil. Av deltakeravgiften blir
det trekt 3 vinnere som får pengegave på kr. 500,- hver.

Rigging av gjerder til 1. mai
Dette er gjengen som var med i 2016, samt flere som jeg ikke husker navnet på
i farta. Vi har bruk for folk med bil og henger eller pick up. I 2017 faller 1 mai
på en mandag så vi kan starte før på søndag , vi kommer til bake med SMS om
det.
Jan Erik Bergdal 69971900job-92651929 bil og henger.
Frode Fosby 91770238/41560211 kommer, bil og henger.
Runar Elverhøy 99692983 bil og henger.
Ronny Markussen 41520534 med bil og henger.
Dag Steinar Glenderød 99246577 . Hjelper.
Trond Gundersen 91697008 . Hjelper.
Tom Lilleborgen 95253131 . Hjelper.
Anders Karlsøen 41442863 Kommer kanskje.
Trygve Harald Olsen 90530883 kommer kanskje.

Alle som kan være med ring 90041576 (Berby) så vi får en oversikt.

Dommerkurs 2017
Henrik Pedersen, Micael Olsen og Poa var
de 3 som deltok fra vår klubb på
dommerkurs i vinter. Det ble dermed holdt
foredrag om bedømmningsregler på ett av
medlemsmøtene i etterkant. Ingen tvil om
at dommerne må holde tunga rett i
munnen…. Les om bedømningdregler på
neste side…

Foto: Poa Knallert

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato; onsdag 12. april
Ca. kl. 18.30
Agenda:

• Rapport Farmen vinter fest
• Påskecruisinga langfredag 14. april.
• Dugnad på utstyr og container lørdag 22.april fra kl.1100.
• Forberedelser 1.mai etter lister fra i fjor.
• Ekstra møte om 1. mai onsdag 26. april? Vi ser an.
• Eventuelt.
• DETTE VIL BLI EN SMS MÅNED FØLG MED
1

Medlemsmøte 8 mars 2017
Tilstede: 34
• Opprettelse av nøkkelpersoner. Det blir lagt ut liste om hvem som har ansvar for hva.
• SMS. Det gamle nummeret er ute av funksjon. Nå går alt på data. Ikke mulig å svare
på meldinger fra klubben. Dette blir ikke så sårbart som før.
• Vinterfest 18 mars. Det gikk veldig bra på Farmen i år så da prøver vi med en
vinterfest. Dette blir i Moss. 200 kr pr billett inkludert buss tur retur.
• Kampenes bygget. Dette ble lagt ut for mange år siden men ikke mulig å selge, men
har fått disp til å sette opp flere bygg og da er det kommet inn flere bud.
Vi bør ha noe som er ca 15 km fra byen og som står fra før. Bare å lete videre.
• Dugnadsfest. Var veldig trivelig, flere i år enn i fjor.
• 4 april kan man møte opp på Bulder☺
• Påskecruisingen går som normalt. Fest på Greåker på kvelden.
• Hvaler sommertreff 15-18 Juni.

Styremøte 14 mars 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tilstede: 12 2 som meldte avbud.
Avis: ny redaktør. Må ha med påskecruising og 1 mai i aprilutgaven. Bilder fra
vinterfest er også ønskelig.
Siste møte var greit men blir film på neste møte.
Sendt ut melding med påminnelse om innbetaling av medlemskap.
Telefonnummeret til klubben må bort fra avisen da dette ikke er i bruk lenger. Alle
som vil ha melding må sende nummer på epost til Detroit Cars.
Tom Lilleborgen er ansvarlig for klubbhuset.
Utleie av lokalet. Egil B har utarbeidet noe som blir sendt til styret.
Nøkkelpersoner. Må få inn SMStjeneste og nøkkelkort på denne listen. Og man kan
knytte til seg andre personer da man står ansvarlig.
Påskecruising og 1 mai ligger ute på motorevent og motorhobby.
Påskecruising: Møtes kl 12.00 denne dagen. Kiosken kommer på fredag. Fyller opp
vogna på medlemsmøtet. Per kjører først.
1 mai: søknad til politiet blir sendt. Gjerdene er bestilt. Stemple alle. Bestille nye
stempler. Ansiktsmaling til barna. Prøve oss på en barnebilutstilling. Dette ordner
Connie. Må si ifra til RC gutta ang 1 mai neste år.
Dugnad på containeren blir etter påske. 22 april.
35 års jubileumsfest må ordnes.

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; 24/04 .

Kl; 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.

Første lørdag i mars ble det
servert snitter av høyeste
kvalitet! Både store og små
kosa seg denne dagen!

NVMC Nedre Glommen innbyr til Ullerøy-treffet
27/5 2017 på Ullerøy leirskole i Skjeberg utenfor
Sarpsborg.

VeteranMC-løp Lørdag 27/5 med start kl 11.00
Er det noe du lurer på om Ullerøy-treffet, kontakt Hans
Øyvind Borgen tlf. 69168087/ 91363690 eller Morten
Olerud tlf. 69169559/91196493

Hjertelig velkommen til Ullerøytreffet 2017!

NØKKEL PERSONER I DETROIT CARS
Vi har en rekke faste gjøremål innad i klubben, for å gjøre det lettere å få tak i rette person har vi laget en nøkkelperson
liste med navn på hvem som gjør hva. Alle nøkkelpersoner kan /bør også ha medhjelpere, det holde det styr på selv.
HOLDE HUSET I HEVD: (dugnad innkalling-finne dager- gjøremåls liste-material innkjøp- oversikt over hva vi har-knytte
nyttige kontakter).
Nøkkel pers: TOM LILLEBORGEN tel. 952 53 131, MAIL: to-r-lil@onlne.no
AVIS UTGIVELSE/REDAKTØR: (samle stoff-lage/sakse stoff-bilder-mottager av stoff- stoff fra Events-sende til trykking).
Nøkkel pers: MARTIN STRAND tel.952 29 839 MAIL: martinstrand1981@gmail.com
KIOSK VOGNER: ( utføre/bestille vedlikehold-renhold utv./innv.-flytting tur/retur-oppfylling av varer)
Nøkkel pers: ARILD OLSEN Tel.905 00 347 MAIL: arild@multirep.no
UTLEIE AV KLUBB LOKALET (Kontraktutfylling-utleiedag på web og visuelt på huset-ta imot betaling og depositumvurdering av leietaker). Nøkkel pers. INGER LISBETH ØSTLI AASERØD tel.960 65 269.
MAIL: tantepen@yahoo.no
KJØKKEN/KIOSK: ( Være i orden til møtene/lørdagskafe-at varer er innkjøpt og på plass-sørge for salg/betjene kjøkken
delen- være tilstede i god tid før det åpnes) Nøkkel pers. CONNIE SPETAAS
Telf.97632772. MAIL: connieasbjornsen@gmail.com
WEB SIDEN PÅ NETT: (Holde den i hevd-oppdatert-endre lay out/forbedringer-nye linker inn etc.)
Nøkkel pers: PER GERHART Telf. 91777514/69140075. MAIL: 57merc@onlin.no
JUNIOR AKTIVITETER: ( finne dager – finne aktiviteter-kjøpe inn effekter- gjøre i stand til dette)
Nøkkel pers. MALIN HANSEN Tlf.99338943. MAIL: malinth-91@hotmail.com
PRAKTISK MØTEANSVARLIG: ( Fram viser /musikkanlegg - ordne pengekasse- få ut søppel – få ut tom bokser- etc.) Nøkkel
pers. KJELL INGAR OLSEN Telf.97564337/91646035Mail: kjell-io@online.no
På lotteri siden har vi nå loddselger MALIN HANSEN telf.99338943 Mail: malinth-91@hotmail.com
Lotteri premie sanker /innkjøper NINA STENERSEN Telf.92443799/69351283 MAIL. ninastenersen@hotmail.no
FESTER I EGEN REGI: ( en liten fest komite) (faste fester- dugnadsfest-medlemsfest- julebord- etc.)
Nøkkel pers. KENT MAGNUS BRATLI Telf.99309476. MAIL: kent-magnus@hotmail.com og POA, tlf: 91768143, Mai: poapoa@hotmail.com
MØTE UNDERHOLDNING: ( skaffe til veie- film- kåsør- demonstrasjon-foredragsholder-salgskveld etc- alt som kan gjøre
kvelden hyggelig og artig) Nøkkel pers. TROND GUNDERSEN Tlf. 916 97 008 Mail: trgunder@start.no
BILRELATERTE DELTAGELSER FOR DETROIT CARS MEDLEMMER OG DIVERSE DELEGERING I KLUBBREGI: (Nygårdshaugen17. mai – bilens dag-cruise nights-National motor dag- div korrespondanse- etc.) Nøkkel person: EGIL BERBY Telf.
90041576/ 93041258 (Anne) Hus 69132166 MAIL: fossengen@online.no
NØKKEL PERSONER (til nå) FELLES SOSIALE TURER: Hvaler: Ronny Markussen Telf. 41520534 MAIL: marcuss@online.no
BUSSTURER: Per Gerhart Tlf .91777514/ 69140075 MAIL: 57merc@onlin.no US. CAR CAMP: Kent Magnus Bratli
Telf.99309476 MAIL: kent-magnus@hotmail.com (far Leif Nielsen Tlf. 99309476 han er ofte primus motor for campen)
NØKKEL PERSON SMS: Inger Lisbeth Østli Aaserød T.95065269 MAIL tantepen@yahoo.no (SMS meldinger ,ut eller inn med
mobilnr for å mota eller ikke, meldes her. Medlemmer strykes ved manglende betaling av kontingent og meldinger uteblir)
NØKKEL PERSON: (Programmering av kort til dørlås) Egil Nygård T. 48103707 MAIL egil-gut@frisurf.no
PÅSKE CRUSING- 1 MAI- CARS ON THE FARM alle har egne ansvarslister.

KLUBBINFO

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

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

STYRET ÅR 2017
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

Tom Lilleborgen

to-r-lil@online.no

95253131

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

Martin Strand

Martinstrand1981@gmail.com

95229839

VARAMEDLEM

Trond Gundersen

trgunder@start.no

91697008

VARAMEDLEM

Kent Magnus Bratli

kent-magnus@hotmail.com

99309476

VARAMEDLEM

Arild Olsen

arild@multirep.no

90500347

VARAMEDLEM

Andreas Spetaas

andreas.spetaas@bravida.no

95899562

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf: 950 65 269
eller mail: tantepen@yahoo.no 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 950 65 269 der dere oppgir navn og telefonnummer.
Utlån av verktøy
Ta kontakt med formann Egil Berby, 69 13 21 66/900 41 576
Motorbukk og ”elefant” kontakt Vidar Elvestad, 908 28 557

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
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Motorshow Fredrikstad 2017

Amcar Fredrikstad

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

Cruise in VIII Aarnes Amerikanske Bildeler

Aarnes as

Østfoldmønstringen Obs! Sarpsborg
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Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg
Torg
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