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Da har jeg skrapet is av bilen første gang i år. Så
det er vel tegnet til at sommeren er over. Da blir
bilen parkert, og bare glede seg til våren igjen 
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Bilder og referater fra treff mottas med glede og
takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff.

Annikken

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 10.Oktober.
Ca. kl. 18.30
Agenda:
 Erfaring kjøring Nygårdshaugen
 Kveld hos Bulder evaluering
 Bil hobbykonferanse. Privat påmelding(Asbjørn Johansen
72896001)
 Farmen nytt.
 Eventuelt.
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DETROIT NEWS OKTOBER 2018
Da er høsten definitivt over oss ,men mossingene vil ha end of season 30 september på sitt nye klubb
hus adresse er Norbybråten 4-18 1592 Våler, møt opp å se hvordan de har fått det til. Alltid
spennende å se hvordan andre har det.
Jeg må komme med en ADVARSEL til de som kjøper bil og som følge benytte salgsmelding. Er det skilt
på bilen du skal ta over IKKE sett noen dato når meldingen skrives ut. Blir bilen satt litt på vent før
skilter leveres, eller det tar noen dager før den blir registrert på deg, kan ting skje. Du må ha tegnet
forsikring på deg før melding blir levert. Det finnes et uhyre som slår til på sekundet og det heter
TRAFIKKFORSIKRINGS FORENINGEN. Her er det firkanteri til tusen . Gir et eksempel , jeg kjøpte en
Stratus av familien Spetaas , den skulle ikke settes i drift men avskiltes. Det ble skrevet salgsmelding
som (dessverre) ble datert 10-5 2018 (Kristi himmelfarts dag en torsdag) så kom fredag deretter helg
så mandag og på tirsdag leverte jeg skilter og melding. Var saken ute av verden? Og nei, fikk gebyr på
Kr 750 fordi bilen ikke var forsikret på meg, dette selv om Spetaas fortsatt hadde forsikring på bilen
fra til 20 mai. Dette ble ikke tatt hensyn til, hvem forsikrer en bil i 5 dager som skal avskiltes ? Og
attpå til var forsikret? Jeg/vi klager først til TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN, fikk et 4 siders svada
svar (var vel meningen) fra en saksbehandler som egentlig innrømmet at bilen var forsikret om jeg
hadde kommet opp i noe, men det gjaldt liksom ikke, Her er å stange hode i veggen. Det ble klaget
videre til FINASKLAGENEMDA som skal ivareta klagere innom forsikring-bank-finans-verdipapirfond
og inkasso. Nye sider( 4) med svada av jurist (de har et eget språk jeg ikke har lært) om at klagen ikke
kan tas til følge. Erfaring sier da at datoer er farlig det, ikke la biltilsynet få noe dato, lever
salgsmelding og skilter i sammen UTEN dato, eller ha forsikringen klar ved eier bytte elles blir det
gebyr, selv en dag skal de ha for. Dette er andeledeslandet vi lever i. Alle forstår at man må ha
forsikring ute i trafikken på bile man skal bruke kanskje daglig, men at man må forsikre for 5 dager på
en bil som er forsikret det et høl i hue.
Har du verden beste bil? Vell, det ser ut som mange mener det så noen form for kontroll eller sjekk
er helt unødvendig. Det ser i hvert fall ut slik etter oppmøte hos Bulder. Man benytter ikke
muligheten vi har til en kontroll av vitale viktige ting som påvirker sikkerheten. Man tror man vet alt
om bil og tekniske saker, men gjør man det? Merker man at noe er galt? Saker sniker seg på, men
man kjører jo så lite. Det man egentlig gjør er å lulle seg inn i god tro, at her er alt på stell. Men
virkeligheten er annerledes. Hver mil gnager på bilen sakte men sikkert, årene sørger for rust, blinder
man for det. Noe tyder på det, fler og fler skaffer seg bil , men er kunnskapen der? Ikke helt tror jeg,
derfor kontroller FØR noe skjer. Spesielt de som har biler eldre enn 1960 hvor det pr. i dag ikke er
noen EU kontroll i det hele tatt. Vær føre var ulykken kan komme (og vil komme) hvis man vender
seg vekk fra muligheten. Fler og fler ordner kontroll hver 5 år og bare venter på at «kjerra» skal bli 50
år da slipper man unna helt, men gjør man det? Det er ditt ansvar og vi har allerede sett media skrike
over seg da en enslig bil kollapset noe som dessverre førte til tap av liv, så er bilen din fullstendig
sikker og at alt er i skjønneste orden? Jeg lar det ligge med det, men man skal ikke se bort i fra at om
man skal ha den gunstige forsikring som IF igjennom Amcar tilbyr, må en eller annen form for teknisk
kontroll på plass. Den som lever får se.
Det var en tung jobb å få på plass alle bilene til kjøring på Nygårdshaugen i år, omtrent halvparten av
bilene kom på møte vårt (STOR TAKK TI DERE)Eter dette ditto forespørsler og SMS er for å få 5 til, er
vi så få?????. Noen stilte også med 2 biler, helt topp. Men det er en tid for en grundig selvransakelse

Medlemsmøte 12 September 2018
Tilstede: 32

Kjøretur med brukerene på Nygårdshaugen. Vi trenger ca 20 biler. Liste blir
sendt rundt.

Kveld hos Bulder blir Tirsdag 18 september. SMS blir sendt ut.

Bilhobby konferansen i Lillestrøm. Vi har vært der 4 ganger i år sender vi 3
stk.
Kjøretur til Raymond’s Diner i Rakkestad gikk bra. Det var pent vær �

Bilens dag: Var mye biler men mindre enn før. Men var mye folk.

Styremøte 12 September 2018

Tilstede: Egil B. Inger Lisbeth, Ole K, Bjørg K, Tom Lilleborgen, Johannes, Per, Kjell Ingar,
Annikken, Poa.

Klubb avis: Annikken lager en side om avis på nett, og hvis en vil ha papirutgave hva gjør en
da?

Medlemsmøte: Bra fremmøte ca 30 stk, men savner underholdningen. Noen ønsker?

Økonomi. Søknad er om mva kompensasjon er sendt.

Turen med brukerne av Nygårshaugen trenger 20 biler har 15, hva gjør vi videre (2019)?
Gjerder 1. mai vi kjøper 100 m brukte.

PER

KJØRING MED VÅRE VENNER PÅ NYGÅRDSHAUGEN.

Kjøring med våre venner fra Nygårdshaugen 23 september. 64 brukere og hjelpere var påmeldt denne gangen.
Som alltid topp humør og mange store smil. Været var det aller beste og ekstra store smil hos de som satt i bil
uten tak. Lett å glede disse menneskene. På lokalet ble det servert pizza, brus og kaffe. Maten gikk ned på
høykant og flere sa at de allerede gledet seg til neste år. De som stiller opp for å kjøre fortjener en stor takk, synd
at ikke flere deltar da det viser seg at behovet for biler er stort. I år som i fjor måtte vi sette en grense på hvor
mange brukere som kan få delta. Påmeldingen ble full ganske fort og det ble satt noen på «vent». Men, det er
ikke lett å få folk til å stille sin bil og tid til disposisjon et par timer. Denne turen betyr mye for brukerne og den gir
oss som klubb mye «godvilje». Uansett, en morsom og artige timer for de som var der. Som en av sjåførene sa,
nå sitter jeg med en følelse av å ha gjort noe godt. Blir sikkert en ny tur neste år så kan flere få muligheten til å
sitte med en god følelse.

Inger-Lisbeth Østli Asaserud

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; 22-10-18 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.

HUMOR
En blind mann i en bar roper til
bartenderen: ”Vil du høre en
blondinevits?” Mannen ved siden av
ham lener seg bort og hvisker:
”Før du forteller den vitsen er det noe
du bør vite. Bartenderen er blond,
dørvakta er blond. Jeg er 1.82, veier 90
kilo og har svart belte. Fyren som sitter
ved siden av meg er 1.90, veier 100 kilo
og spiller rugby. Fyren på din andre
side er 2 meter høy, nærmer seg 130
kilo og er bryter. Er du sikker på at du
vil fortelle den vitsen?” Den blinde
mannen svarer:
”Nei, ikke hvis jeg må forklare den fem
ganger.”

En mann stormer inn på badet til sin kone
og roper: 'Gudrun, pakk sakene dine! Jeg
vant akkurat 5 millioner kroner på en
spilleautomat hos NorskeAutomater.com!
Gudrun svarer kjapt: 'Skal jeg pakke for
varmt eller kaldt vær?'
Mannen responderer: 'Spiller ingen rolle!
Bare du er ute av huset til middags!'

Blondinen kjørte for fort og ble stoppet av politiet.
Det viste seg at det var ei blond politidame som
stoppet henne.
- Du kjørte for fort, vis meg førerkortet ditt sa den
blonde politidamen.
- Førerkort, hvordan ser det ut sa blondinen i
bilen.
- Det er firkantet og har bilde av deg på det sa
den blonde politidama.
- Åja, her er det sa blondinen og ga henne speilet
sitt.
- Den blonde politidama så på det og ga det raskt
tilbake til blondinen i bilen.
- Du kan bare kjøre videre, jeg viste ikke at du var
politi..

Late great chevy treff 19 Mai

19 Mai var vi en gjeng som dro til Bengtsfors.
Noen biler fra Sarpsborg og noen biler fra Halden som møttes på festningen og kjørte
felles til Bengtsfors på Chevrolet treff.

Turen til Bengtsfors gikk ganske bra, bare en bil
som måtte bytte stikkaksel på turen.
Men gutta har med seg det meste i bilene så det
fikset de fort.
Var bare for oss jentene å ta seg en kald drikke å
se på svette mannfolk jobbe så gikk turen videre
;-)

Så gikk turen videre mot Kungälv, men ble dessverre litt dårlig underveis, tror det var
noe som gikk rundt den dagen.. Så vi tok turen hjem fra Uddevalla.
Men en fin tur var det i alle fall, og kommer absolutt til å dra tilbake igjen neste år, så
har du ikke vært der? Kan jeg anbefale Bengtsfors. Og alle er biler velkomne.

Annikken N. Kristiansen

CRUZINEWS PÅ PAPIR UTGAVE.
DE SOM FORTSATT ØNSKER OG FÅ AVISEN
PÅ PAPIR UTGAVE MÅ GI BESKJED.
DE SOM IKKE GIR BESKJED VIL SE AVISEN PÅ
INTERNETT.
DETROITCARS.NO
Gi beskjed vis du vil ha papirutgaven til:

KJELL INGAR OLSEN PÅ
TLF/SMS: 975 64 337
ELLER
EMAIL: KJELL-IO@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

Arild Olsen

arild@multirep.no

905 00347

VARAMEDLEM

Trond Gundersen

trgunder@start.no

91697008

VARAMEDLEM

Johannes Wastvedt

johannes@whenriksen.no

97470189

VARAMEDLEM

Arild Olsen

VARAMEDLEM
VARAMEDLEM
VARAMEDLEM

Andreas Spetaas

andreas.spetaas@bravida.no

95899562

Ola Karlsen
Bjørg T Karlsen

bjotokarl@gmail.com
bjotokarl@gmail.com

913 67 792
954 48 380

Henriksen
90500347

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/kalender
6. okt.

Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars

6. okt.
10.
okt.
17. okt.

Cars, cakes & coffee. KL 09.00 - 13,45
Medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet

Aarnes as
Detroit
Cars
Detroit Cars

19. okt.

Fredagshygge på klubblokalet

Detroit Cars

22. okt.

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

3. nov.

Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars

3. nov.

Cars, cakes & coffee. KL 09.00 - 13,45

Aarnes as

Kl
11,00
Kl 9,00
Kl
18,30
Kl
18.30
Kl
20,00
Kl
19,00
Kl
11,00
Kl 9,00

Deadline neste
30.OKT
klubbavis
bare på nett

