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Snipp snapp snute….

Egil Berby

Da takker jeg for meg som redaktørrrr….

MØTEINNKALLELSE

Det er allerede funnet ei som overtar stolen ser jeg så det
blir nok bra! Da håper jeg folk, inkludert meg selv husker
å sende inn når man er på, eller ser noe spennende.

Egil Berby
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

Jeg var veldig positiv til å ha papir avis selv, men etter en
stund som redaktør, har jeg egentlig snudd helt på det. Jeg
synes fortsatt det er fint å få avisen i posten, men når jeg
ser hvor ekstremt laber interesse det er blant folk der ute
til å ha avisen , både med å sende inn stoff, mange leser
den ikke engang, osv. så har jeg begynt å tenke at
kostnaden og jobben som ligger bak for at de få som
virkelig vil ha avisen får den er for stor. Vi har en
Facebook side kun for medlemmer, hvor heller vi kunne
lagt ut det som er av info.
Det er så værmt å rolig vær om dagen, så må ærlig si at å
sette meg i bilen frister ikke like mye som å dra på sjøen
akkurat nå om dagen. Så stort sett er jeg å finne på sjøen
et sted. Men snart er det sommer å da blir det vel vær til å
kjøre bil igjen 😊

Martin strand, Red.
* bro

DETROIT NEWS JUNI 2018
Da var sommeren over oss på et blunk, en varm fin mai fikk bilene frem. Og det poppet opp med
både små og store treff og sammen- komster. Vår 1. mai bar heller preg av vinterlige temperaturer.
Regn under tilrigging som allikevel ble utført i god ånd og det meste var på plass da portene åpnet kl.
1000. Det er lengesiden at det ikke var kø i porten, men allikevel seg det inn biler i et reduser tempo.
Til slutt var det ca. 120 biler innom, det skulle ha egnet i følge værmelding, men det ventet til alt var
over. Bil bedømminga ble utsatt, men etter en 30minutters tid kom den i gang og dommerne frøs seg
igjennom det hele, allikevel ble over 20 biler bedømt. Det kan man si var bra i det sure været. Vi
merker nå resultatet av avgifts omlegging så det var et relativt stort oppmøte av nyere Corvett. Det
ble jo da heller lite i klubbkassa så noen større investeringer kommende år vil nok utebli.
Når det gjelder US. CAR CAMP 2018 startet vi med en påmelding noe som gikk dårlig, men når man
leser på FB om campen er det mange kjente som skal. Det ser ut som folk IKKE har forstått at skal de
ligge på «vårt» område er medlemmer prioritert. Leif Nielsen(90559479) og Per Gerhardt
(91777514)er de rette personer og kontakte, de sitter på medlemslister som de vil bruke (med hård
hånd) opp i mot de som ønsker å ligge på «vår» plass. Siste liten medlemskap går heller ikke. Send
mail eller SMS til Per Gerhardt for påmelding. Vi har ikke plass til flere enn ca. 40 boenheter.
FRILANSERE MÅ FINNE EN ANNEN PLASS.
En annen flott tradisjon kom også i gang takket være ustoppelige Annikken og hennes medhjelpere.
Det ble en trivelig stund med gode snitter på klubbhuset etter barne toget og en fin sosial tone. Det
ble noe over 40 som bespiste seg denne dagen istedenfor å stå i kø i byen, flott tiltak og takk til dere.
Veteran bil kortesjen sammen med Borg Motorhistorisk er alltid populært det ble vel omtrent 50
kjøretøy og det manglet IKKE på folk langs løypa, her var det ikke glissent, tvert om. Som vanlig
nevnes vi ikke i SA , men at det var glissent i Kullås var viktig å nevne, se ut som bil er et skjellsord
selv om nesten alle egentlig må ha en.
Vår papir avis ligger under press av flere grunner, etter hvert som årene har gått har trykke priser
steget, porto har steget (kr. 21 pr. i dag Årlig er det over 40000) Folk er ikke flinke til å sende inn stoff
over noe som er interessant . Det kan være begivenheter, tekniske artikler, kronikker sakset fra en
annen avis/blad saker til salgs eller noen morsomheter. Hvis alle legger seg litt i selen kan det jo bli
noe. Det viser seg også at noen (hvor mange?) ikke leser den idet hele tatt og at den ender i
papirkorgen. De kunne jo si ifra så slapp vi den utgiftsposten. Den ligger jo tidligere på nettsida vår
detroitcars.no dertil i farger også. I den andre enden har vi den som leser (og får med seg hva som
skjer) og som også tar vare på avisen (kante ta med nettet på dass altså) De som vil ha vår avis skal
selvfølgelig ha den også i framtiden. Vi kommer tilbake over sommeren om dette og på grunn av
sommeren vil augustavisen bare komme på nett. Juni avis er den siste fra Martin Strand og vi takket
røsten fra Ullerøy på det han har gjort, nå er det hans tur til å sende inn bidrag om feks. Ullerøy
treffet. Inn på banen kommer en kvinne som bobler over av tiltakslyst, noe vi skal være veldig glade
og takknemlige for. Damen er ANNIKKEN NORD KRISTIANSEN telf.91120187 e-mail
indusas@online.no så det en fra nå hun som skal ha stoff. Hun er daglig leder på IB. mekaniske AS om
også Per Gerhardt holder hus. Da ser vi fram til et godt samarbeid med henne.
Da ser det ut som at det blir sommer moro på Hvaler i år også. Se plakat/annet sted i avisen. EGB

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 13 juni
Ca. kl. 18.30
Agenda:
• US Car camp 2018. Registrering etter medlemsliste. Ved Per
Gerhart (91777514) og Leif Nielsen(90559479).
• Sommer moro på Hvaler 15-16-17 juni.
• Cars on the Farm, evaluering.
• National motor dag 10juni. Moropeden/Kjøretøy parade på Ise
banen 16. juni kl. 1030(plakat på veggen på Klubbhuset.
• Evaluering 17. Mai.
• ST. Hans i Lysekil . EVENTUELT.
1

Medlemsmøte 09.05.2018
Tilstede 22 medlemmer 2 juniorer

Egil B ledet møte, startet med å ønske nye medlemmer velkommen.
USCARcamp,DK - Leif ønsker en oversikt over hvem som kommer, Egil har en
liste for påmelding.
17. mai – bilkortesjen møte i Sannesund kl 15.00, liste for påmelding blir sent
rundt.
Amcar har inngått avtale med Dekkmann, den ligger på nettsiden og henger på
klubben.
Åpent hus 17. mai etter barnetoget i by´n.
Evaluering 1. mai
Ca 120 biler
Pga vær lite folk, så måtte endre parkeringen så det skulle synes at noen
var der
Står scenebilen litt bortgjemt? Vanskelig å endre slik plassen er nå
De bilene som blir valgt til å få premie bør de ha en lapp i bilen på at de
de skal få premie?
Detroit cars utvalgte - risig men betalt – endre til et mer egnet navn
Evaluering 5. mai
Ikke så vellykket, ikke så mange som kom.
Feil tidspunkt? Mye som skjedde den dagen, prøve på høsten neste gang.
Vår dugnad – kommer blir sent ut melding
Cruising 2. mai – kjørte til Halden
Egil Andersen ny medlem og månedens cruiser
Siste helgen i Mai «Street legal» på Øra. Flemming Sørli oppfordrer å møte opp
og prøve å kjøre.
Grethe

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; 25-06-18 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.

årets første onsdagscruise
11 ekvipasjer og ca dobbelt så mange entusiaster møtte opp denne andre onsdagen i mai.
En Mai som igrunnen fortsatte som April, mao. kald.
Turen gikk til Halden, men undertegnede var ikke med dit.
Her er et knippe bilder av ”blodfansen” i startblokkene foran årets sesong.

Egil Grønn med sin Buick som vanlig på plass
Tekst & foto: Jan Thomas

Styremøte 16.5.2018
Tilstede: 10

1. Cruzinews: Redaktøren gir seg etter juni. August avisen kommer kun på
nett. Fått forslag om å ha et redaktørråd, tar det senere. Men ha en
avstemming om vi skal ha avis på nett eller papirform. Men hvordan får
vi dette ut til medlemmene.
2. Klubbmøte: veldig få oppmøtte. Men ble et bra loddsalg.
3. Vår/sommerdugnad både inne og ute. Mandag 28 mai.
4. Farmen: uenighet med Signebøen om dovogna til Rune W. Men har fått
dratt den frem og ryddet rundt den.
5. Åpen dag: ikke noe kjempe suksess. Men kan prøve igjen til høsten. Ikke
ha oppe så lenge og kanskje en tur med bilene. Få noe som fenger litt på
plakaten.
6. US Car Camp hittil 2 påmeldte.
7. Prøve med fredagsgrilling ute i sommer. Første er 1 juni.

SOMMER MORO 2018
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
helgen15-16-17 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.400. 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 CA. KL 1200
hvor det ofte er loppemarked og annen «handtering». Da er det bare å komme å henge med.

Alle er velkommen til et uformelt hygge treff.

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

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender

8 - 10

15-17-

22 29

6. jun.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars

6. jun.

Nasjonal Motordag

8. jun.
13.
jun.
15.
jun.
20.
jun.
25.
jun.
4. jul.

Cars on the farm fra 8/6 til 10/6
Medlemsmøte klubblokalet

Felles Østfold
Detroit Cars

Sommer moro Sand Marina

Detroit Cars

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

Amcar Cruise Night, oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars

4. jul.

Night Cruise Lillestrøm

7. jul.

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

Midnight
Cruisers
Aarnes as

22.-29
jul.
1. aug.

US CarCamp DK Sted Øster Hurup, 22 juni til 29 juni
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars

4. aug.

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

Aarnes as

8. aug.

Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

Kl
18,00
Kl
0,00
Kl
18,30
Kl
15,00
Kl
18,30
Kl
19,00
Kl
18,00

Kl
9,00
Kl
16,00
Kl
18,00
Kl
9,00
Kl
18,30

Deadline neste
klubbavis
bare på nett

