Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb

Detroit Cars
Etb, 08-09-1982

Klubbens Adresse.
Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy
www.detroitcars.no
Member of:

NR. 05, Mai.
2017.

ÅRETS MEDARBEIDERE
I CRUZINEWS

REDAKTØRENS
SIDE

REDAKTØR
Martin Strand
JOURNALISTER
Alle klubbens medlemmer
FORSIDE
Gjermund Jansen
BAKSIDE
Per Gerhardt
MØTEREFERATER
Connie Løvlie Spetaas
FORMANN HAR ORDET
Egil Berby
MØTEINNKALLELSE
Egil Berby
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

Da er sesongen i gang for fullt! Påskecruisingen er
gjennomført og igjen var det god stemning og godt
oppmøte selv om det var snøføyk i lufta. Men, ruta var
godt planlagt å vi kjørte mot sola!
Denne avisen er dessverre ikke ute før Østfoldmønstringen
er gjennomført. Så bilder og noe om dette kommer i neste
avis. Amcar cruise night starter også denne måneden. Jeg
tenker vel egentlig at det er lite nødvendig at cruisingen
går til Halden hver gang, siden vi har tre andre onsdager i
måneden vi kan dra dit, OG vi er der for sent for
parkering uansett. I tillegg blir vi « spredd over alle
hauger», så kanskje vi skulle tatt turen ett annet sted?
Kanskje noe å diskutere på neste medlemsmøte… Vi luktet
jo på muligheten for å ta turen til Breviken i Ullerøy i fjor.
Kanskje jeg skulle tatt opp tråden der igjen? Det kan jo
evnt. luftes på et medlemsmøte kanskje?
Når det gjelder Søndagstreffene i Ullerøy, spøker det litt
for å få til det i mai måned, da båtene ligger godt på land
enda. Men, dette kommer det info om på facebook når det
nærmer seg. Mye kan jo skje i løpet av mai.
Nå er vi i alle fall ferdige med vinteren og våren er her, så
ingen grunn til å la bilen stå nå.
Martin Strand

* bro

DETROIT NEWS MAI 2017
At april var en travel måned er sikkert, men moro er det. Bensin huene våknet til liv. Men først var
det flere som var innom Bulder, men det var plass til mange flere. Det er rart med det at proffer tar
en titt de har liksom en annen teft og har mer årvåkne øyne enn de som er hobby mekanikere, de
oppdager saker som andre ikke ser, slik var det her også. Samtidig hadde noen forstått seg på å
benytte apparatur som man ikke har hjemme og som man ikke tar seg råd til å kjøpe. Det er nå gang
nr. 2 hos Bulder og et «forhold» er i ferd med å utvikle seg, med trivelige mekanikere og
forståelsesfull verksmester. Og det koster ingen ting, til gjengjeld kommer de med en dem. Vogn med
produkter fra Bosch på 1. mai mønstringen. En av fordelene med Bulder verkstedet er et alt i ett
opplegg med anleggs maskin og lastebil verksted på samme sted samt også et mekanisk verksted,
altså mye kan ordnes. I følge verksmester Vegard Bjørnstad vil de fortsette med opplegget og det er
jo fint.
Vi kan se tilbake på en sen men kald påske, spesielt Langfredag var en kjølig sak, allikevel kom Amcar
folket (og noen andre også) i 2+ grader og snøfiller inni mellom. De tøffeste kom ved ett tiden , men
fra kl. 1400 rant det inn ca. 100 biler og stemningen steg i takt med noen kalde øl.(huttetu) Ikke noe
bråk eller tull bare moro, den ene «artige» bilen etter den andre kom sigende og mye ungdom var
med . I følge folk som hadde overvært skjærtorsdag i Strømstad var påske cruising en dag med rene
stilen i forhold og det borger bra fremover. Det kom biler helt til vi startet og på tampen kom også
«søta» bror med et par biler. Vi fikk skryt for ruta (bra Per) som gikk både på litt trafikkert veg og litt
utenfor allfarvei med innlagt stopp på en lang slette slik at en fikk drenert (greit å være gutt) noen
ble det stopp for, det skulle bare mangle de fleste doningene var 40 år og eldere. Men vi ser også
resultater av en avgifts poletikk som er endret. Flere nyer biler dukket opp, artig å se, vi bare håper
på flere. Vi ankom litt tidligere enn avtalt, så grillgutta fra Greåker fikk plutselig travelt (heldigvis
kjørte jeg feil og fikk varslet både orkester og grillgutta litt før gjengen kom fram) da jeg sa at
cruisingen var i anmarsj. Det gikk jo greit likevel. DA GJENSTÅR Å TAKKE DERE SOM RODDE DET HELE I
HAVN FRA VÅR KLUBB, UTEN DERE INGEN TUR. Det ble også utvist sundt vett av de som kjørte også
og det skal dere være litt stolte av.
Dugnaden på utstyret som skal brukes 1 mai på Obs ble gjennomført lørdag 22 april, vi brukte ca. 3-4
timer og begynner å få en viss rutine på det, likevel dukket det opp overraskelser som ble tatt hånd
om. Det ble også brå bestemt at vi leier en større og bedre vogn enn den gamle «musikk» vogna. Her
bidro R. og R. Elverhøy til at det ordnet seg så får vi se på erfaringer med det. Noe var også på plass
da det hele startet her hadde radar paret Nygård og Lilleborgen gjenomført en «bunkringstur» til vårt
naboland slik at det skulle være nok mineralvann hvis det blir en varm dag. Damelaget jobbet iherdig,
det er der alle detaljer ligger og når man ser på alt som skal med blir det en del. Det kom nok folk
men en kan undres litt over prioritering, hadde det ikke kommet nok for å hjelpe til hadde vi hatt et
problem, husk 1. mai er alfa og omega for å drive videre. Det er bedre det kommer noen for mange
og heller ha det litt sosialt enn at få skal jobbe seg ihjel. Det ble litt mange kollisjoner med bilgreier
denne helg , men allikevel har vi en solid stamme av hjelpere som forstår viktigheten. I skrivende
stund ryktes det at 17. mai kortesjen ble for lang i 2016, vi vet ikke da vi ikke har hørt noe fra 17 mai
komiteen, vi tar en påmelding på møtet tirsdag 9 mai (tirsdag , husk Halden) hvis det viser seg at det
ikke er begrensninger så sender vi ut en SMS. Litt tidlig å si tid og sted, vi kommer tilbake.
TILSLUTT VIL JEG TAKKE DE SOM DUKKET OPP PÅ DUGNADEN OG GJORDE ET STYKKE ARBEID. EGBE

Mange har sikkert vært og besøkt denne «bilkirkegården» som ligger rett over grensa i
Tøcksfors. Her står ca. 700- 800 biler, hovedsakelig fra 40, 50 og 60 tallet parkert for siste
gang.
Brødrene Ivansson startet denne bilskroten, med delesalg da de var 14 og 18 år gamle.
Mangel på bildeler i Norge gjennom 50-tallet, og et norsk bilsalg belagt av restriksjoner,
gjorde forretningen deres lønnsom. Flokker av nordmenn reiste over grensa for å ta med seg
delene tollfritt tilbake. Nå, over 60 år senere, har bilkirkegården som Ivansson-brødrene
skapte, blitt legendarisk. Flere bøker er skrevet. Fotoklubber og bilentusiaster kommer
langveisfra for å drømme seg vekk i nostalgien.

På ett skilt på døren står det skrevet:
«Etter rundt 30 innbrudd dette året er jeg lei.
Jeg har lagd feller inne i bygningene, så hvis du
blir skadet eller dør bryr jeg meg ikke. Husk: På
dette stedet kan ingen høre deg skrike»

Trær vokser frem på de merkeligste steder. Det er stort sett Europeiske biler her, men en og annen
amerikaner er det også. Som denne 55 modellen Ford Fairlane som har sett sine bedre dager…

For å komme hit kjører man først over grensa til Töcksfors. så tar man av rett før “sentrum” til høyre
på Fågelsvikvägen og følger denne et stykke. Deretter er det bare å ta av på en liten sidevei til
Båstnäs. Når du tror du har kjørt feil er det ikke langt igjen, å når du ser skiltet «her slutar allmen
veg» er du fremme.

Tekst og foto: Martin Strand

Dugnad 22 april 2017

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato; tirsdag 9 mai
Ca. kl. 18.30
Agenda:

• Evaluering Påskecruisinga.
• Påmelding 17mai kortesje.
• Farmen nytt, det nærmer seg. Se plakat.
• Evaluering 1. mai mønstring.
Søndager på Ullerøy Marina.
• Eventuelt.
• DETTE VIL BLI EN SMS. MÅNED FØLG MED
1

Medlemsmøte 12.02.2017
Vinterfest: 25 festglade folk herfra. Trivelig sjåfør.

Påskecruising: Er der i 20 tiden med kiosken. Politiet ok, men vi må kjøre så det er mulighet
for forbikjøring.

Dugnad 22 april på containeren og vognene.

1.mai: Kan starte før den 30 april fordi det er søndag. Barnebil og ansiktsmaling er nytt av
året.

Styremøte 18.04.2017

Tilstede: 12 manglet 2.
Husk å gi beskjed ved frafall.
Lite folk på siste møte, dette kan være fordi det var påske.
Påskecruising: Mye skryt på Facebook. Men det er etterlyst en felles stop midt i cuisingen.
Kanskje ha en grill-lørdag i mai?
1.mai: Plassen blir ryddet for oss.
Må ha diplomer til barna. Dette blir ordnet.
Ansvarsfordeling ok.
Si ifra til brannvesenet at de er hjertelig velkommen.
Oppmøte 30 april kl 17.00

Vellykket påskecruising
Rundt 130 biler møtte opp til påskecruising på langfredag og til tross tissepauser og en liten teknisk
feil for en av bilistene kom alle fram til Greåker.

I år gikk turen som alltid fra Amfi Borg. Før cruisingen startet samlet alle seg på den kalde
parkeringsplassen for å slå av en prat med venner og bekjente. Til tross for snøen i luften var det
varme smil og bilseter så langt øyet kunne se. Noen tok seg en øl eller cider, mens andre var like
fornøyd med en pølse og brus.

Fra Borg gikk turen over til Rolvsøy, så til Råde og deretter endestasjonen på Greåker. Riktig nok var
ikke burgerne helt ferdige da reisefølget ankom, men det spilte ingen rolle da Rövballebandet tok et
par låter for å glede bilfolket. Solen tittet fram bak skyene og stemningen var på topp. Det lå noe i
luften som alle hadde ventet på hele vinteren. Sesongen er endelig i gang, så nå er det bare å glede
seg til resten av sommeren. For som de folkekjære dikterne sang på langfredag «Raggen går»!

Tekst: Malin Lystad
Foto: Malin Lystad og Martin Strand

Vinterfest 18 mars 2017
Vi prøvde med en
fest i god gammel
ånd på mosseklubben sine lokaler.
Dette var i følge
Moss den dagen da
Sarpsborg inntok
Moss

Etter en kjempe trivelig
kveld satte vi nesen hjemover.
Alltid moro på tur :)

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 vi våre medlemmer og de andre «farmen klubbene».
HALDEN—FREDRIKSTAD—MOSS til Hvaler camping på Sand like ved Sand marina. Det blir da
helgen16- 17-18 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 blir satt opp stort partytelt og grillen blir tent og kanskje kan en få kjøpt litt
mat ,eller ta med selv.
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. Det går
fint an og komme med båt også. Som regel blir det en cruising til Skjærhalden på lørdag hvor det ofte
er loppemarked og annen «handtering»
Alle er velkommen til et uformelt hygge treff.

Info fåes av Erik Normann-Larsen 97436821 eller Ronny Markussen tlf. 415 20 534 eller Du

kan bruke SMS, ringe eller mail rmarcuss@online.no

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
3. mai.
9. mai.
1214

12.
mai.
13.
mai.
16.
mai.
25.
mai.
27.
mai.
6. jun.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte
Sarpsborg Torg
Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

Dragrace, Spring Nats - Gardemoen

NDRG

Charity Cruising

Sarpsborg Motor

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

Bendix treffet, Lunner v/R4

Amcar Hadeland

Cars and Rock´n Roll Klubblokalet Moss

ACOC Moss

Nasjonal Motordag Sarpsborg (Mer info plakatside)

Detroit Cars
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Deadline neste
klubbavis
JUNI 31

