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Sommeren er over, og vi går inn i høst. Det er heldigvis en
stund til vinter enda, men mye går mot årets siste. For
eksempel er det bare en onsdagscruising fra torget igjen
for i år. Det er snart tur med gjengen fra Nygårdshaugen,
noe som alltid er like trivelig!
Det har vært mye arrangementer rundt om i sommer.
Dessverre avlyste vi årets siste treff på Skjebergkilens
Marina som skulle vært i august. Dette fordi det pga. jobb
osv, ble bare en helg vi fikk tid til å ordne med dette, å da
ble det litt bråbestemt, kort varsel osv, og siden det da
meldte regn valgte vi å avlyse. Vi har en plan om å komme
tilbake med enda mer neste år.

Kjell Ingar Olsen
Selv synes jeg det var veldig vellykket med onsdagscruising
til Kaptein Kaos ( Brevik`n). Sosialt og hyggelig å være
samlet på ett koselig sted.
Prekæs!
Martin Strand
* bro

Ps: Som dere ser, nesten øverst til venstre på denne side,
er dere alle journalister, så om dere savner noe bilder fra
treff her: Skyld dere sjøl 😊😊😊

DETROIT NEWS SEPTEMBER 2017
Når en kommer hjem etter Danmark tur så står jo begivenhetene i kø. Vår datter dro bort for
et par uker, men på bilfronten sto jo grense treffet for døren og det er jo dages vis med
moro et imponerende arrangement som det står respekt av. Med over 1000 bil og ditto folk
stå Halden i god bilens tegn. Det må være en happening av dimensjoner for alle som selger
noe. Folk kommer langveis fra og koser seg dag etter dag. Takk til Halden klubben som gjør
dette for oss bil glade. Hjemme på berget gikk jo bilens dag i NAF regi, av stabelen 26. august
hvor vi er en samarbeids partner. Det kom jo en del fra klubben, men vi var flere i fjor. Men
det er jo lite vi kan påvirke da de har sitt eget opplegg, som har et forbedrings potensiale,
men det var det da. Spør de om råd skal de få det, vi har vel en viss erfaring etter over 30 1.
mai mønstringer.
September er like full fart, med start hos Aarnes lørdag 2. september hvor butikken er oppe
til antakelig gode priser. Så er vi etter flere års fravær igjen invitert til Rudskogen Motor
festival søndag 3. september. Vi ble invitert sammen med de andre klubbene i Østfold av
NMK Sarpsborg og Thorbjørn Back som også jobber hos Aarnes som igjen sponser oss, så her
bør vi møte. Det er Ekeberg markedet 16. september en del drar dit, her kan en finne
godbiter til det meste.
Høsten nærmer seg og da trenger godbilen en titt eller oljebytte og BULDER stiller opp igjen
og datoen blir torsdag 21. september, så nå har dere sjansen igjen. Etter en liten «vogn
sjekk» skal vi på kjøretur med våre venner på Nygårdshaugen det blir søndag 24. september,
som vanlig drar vi derfra Kl. 1200.
VI SER NÅ AT HURTIG INFORMASJON ER VIKTIG OG AT FOLK FØLGER MED. VET AT MANGE
IKKE ER SÅ DATA GLADE, MEN DET ER IKKE TIL Å UNGÅ AT SAKTE MEN SIKKER MÅ MAN
BEGYNNE Å FØLGE MED. DET ER IKKE MULIG Å FÅ UT NYHETER OG TING SOM SKAL SKJE
MED EN AVIS EN GANG PR. MND. DA MÅ VI TA IBRUK ANDRE MIDLER OG MULIGHETER. DEN
ENE ER VÅR WEB SIDE, MEN DEN MÅ REDIGERES AV EN PERSON SOM IKKE ALLTID KAN
GJØRE DET HURTIG. DEN ANDRE ER VÅR DETROIT CARS SIDE KUN FOR MEDLEMMER. DA MÅ
DU SO MEDLEM TA KONTAKT MED CONNIE LØVLIE SPETAAS OG REGISRERE DEG TELF
97632772. DA KAN DU GÅ INN Å SE HVIS SAKER SOM SKAL SKJE SNARLIG UTENOM AVIS
UTGIVELSER. DET ER SLIK VI MÅ FORHOLDE OSS ELLERS BLIR DU AKTERUTSEILT OG FÅR VITE
ETTER DET DU VILLE VÆRE MED PÅ HAR SKJEDD. MANGLENE INFO FÅR OFTE UHELDIGE
UTSLAG.
Fortsetter neste side

Så en annen sak, JUBELEUMS-JULEBORD. (25 november) Hvert år er vårt julebord fullbooket
på oktobermøtet, vi skal prøve å gjøre en annen vri hvis vi blir mangenok og det vil si
omtrent 75-80personer. Vi starter på september møtet og legger ut bindende lister. Etter
det er det også mulig å binde seg på telefon. Info om NR. Kommer senere.
Da har vi vært på Rudskogen Motorfestival som har blitt rene folkefesten, med allslags
innslag av motorsport. Spesielt historisk racing var artig med biler av alle slag også
amerikanske, fra 64/65 og oppover synd at for få fra klubben brukte muligheten, når neste
gang er vet vi ikke. Det kom ganske mange amerikanere og stilte opp og reporteren falt i
staver over Karlsens fra Moss sin 61 Imperial. Det var tydelig at han ikke trodde den slags bil
fantes.
Vi skulle hatt med 1-2 personer fra klubben i Farmen komiteen da Kjell Ingar vil ha avløsning,
det blir ca. 4 møter pr. år ikke så veldig anstrengende, det er bare å melde sin interesse skal
Farmen bestå.
EGBE.

KVELD HOS BULDER VERKSTED VISTER GROPA
Bulder stiller fra kl. 1500 til kl. 21 med mekaniker Jan Erik
Andersen (medlem) for å bistå medlemmene i bruk av utstyr.
Det blir mulig å benytte diverse verksted utstyr slik som 4
søylet 4 tonns løftebukk – 2søylet 2 tonns løftebukk.10 m
lang grav og bremse prøver. Det blir muligheter for en
forstillings kontroll (spesielt for 50 tallere er det viktig da de
ikke er til EU kontroll). En titt under om noe ikke er som det
burde, man er ikke så ofte under hvis man ikke har løfte bukk.
Det vil også bli anledning til å bytte olje+ filter. Bulder har
kontakt med Telas (Terje Langaker) som har klassisk olje fra
Bardahl.
SETT AV KVELDEN HOS BULDER 21. september FRA KL 1500.

AMCAR CRUISENIGHT AUGUST

Onsdagscruising til Kaptein Kaos, Ullerøy!

Denne dagen var det godt vær, og bra
oppmøte på torget. Turen gikk til vakre
Ullerøy og Kaptein Kaos tok oss godt imot.
Vi parkerte på Kaia. En hyggelig dag hvor vi
var samlet å kunne slå av en prat, med god
mat og drikke!

Foto og tekst: Martin Strand

HUSK TUR MED VÅRE VENNER PÅ
NYGÅRDSHAUGEN DAGSENTER SØN 24
SEPTEMBER MED AVGANG KL 12.00
CA 20 BILER TRENGS SÅ TA KONTAKT MED
EGIL BERBY PÅ TLF 90 04 15 76
PIZZA PÅ KLUBBEN ETTERPÅ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HUSK GRASROTANDELEN!!!!!

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. 12 SEPTEMBER
Ca. kl. 18.30
Agenda:
• Betraktninger bilens dag 26. august.
• Rapport fra Rudskogen
• Bulder kveld for medlemmer 21.september.
• Kjøring av gjengen på Nygårdshaugen 24. september, påmelding.
• Påmelding jubileums-julebord. 25. november
• Søke etter Farmen komite medlemmer.
• Eventuelt

1

Medlemsmøte 15/8-2017
Tilstede: 30
Fikk ikke avholdt møte 8 pga at kjøkkenet ikke var ferdig.
1. det var 1140 biler i Danmark. Var velkommen i Østre Hurup. Var litt
regn. Manglet litt på logistiken der. Vi bør ha en påmeldingsliste fra
klubben så vi vet hvor mange som skal være med. Få sendt logoen vår
dit.
2. Onsdagscruisingen har vært litt opp og ned. Prøve å få et fast system
på hvor vi skal og få spikret et opplegg. Men er bare en igjen i år.
3. Invitasjon til Bilens dag. Er møte i morgen så mer info kommer.
4. Mail fra Rudskogen Motorfestival 3 september. Mange som er invitert.
Eventuelt: Ros til kjøkkenfikserene. Har blitt kjempe flott.
Dugnadslørdag før vinteren. Må ha info om hva som skal gjøres.

Styremøte 16/8-2017
Tilstede: 8

Bra avis. Ikke fått noe klager om at den bare ligger på nett.
Ny dugnad. Tom ringer noen og får istand noe. Men må ha en arbeidsliste.
NSB vogna: er en luke som er detti av og lekkasje i taket. Dette blir sett på.
Bilens dag. Må møte mellom 08.30 og 10.00 for registrering.
Ketil Solvik-Olsen kommer å svarer på spørsmål.
Rudskogen 3 september: må være der kl 10.00.
9 September åpen dag på glattkjøringsbanen.
Nygårdshaugen 24 september.
Hvaler er 2-4 september men skal snakke med de ang å flytte det til helgen
etter.
Jubelumsjulebord. Se hvor mange vi blir om vi må ha det et annet sted. Få
det i avisen og på sms. Begynne påmelding i september.
Vært oppe til høring om støttemedlemmer og vasking av lokalet. Mer info
kommer da dette er avklart.
Bilhobbykonferansen 28 oktober. 2 unge og 2 eldre.
Østlandsforumet gir ikke noe mer. Vi sender en mail til arrangøren.
Farmen: Kjell-Ingar og Per trekker seg litt tilbake. Men er fortsatt 2 fra
sarpsborg, hører på medlemsmøte hva de mener.

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

6. sep.
12. sep.

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte
Detroit Cars
Sarpsborg Torg
Medlemsmøte klubblokalet
Detroit Cars

19. sep.

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

21.sep.

Høst sjekk hos Bulder Verksted se plakat.

Detroit Cars

24. sep.

Tur med brukere på Nygårdshaugen

Detroit Cars

1. okt.

Late Summer Car Meet

A.C.O.C Moss

2. okt.

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

Kl
19,30
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18,30
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19,30
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15,00
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12,00
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18,30

Deadline neste
klubbavis
Sep 28

