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MEDLEMSMØTE 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 8. august 

Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

 Us Car camp 2018 erfaringer 

 Film om Elvis 16. august, deltagelse i forbindelse med visning. 

 Onsdags cruising med nye destinasjoner, erfaringer. 

 Eventuelt. 

57merc@online.no
Typewritten text
  XX XXXXXX 15 August



Detroit summer happenings 2018 

Hvis sommeren starter 1 mai var det en særdeles dårlig start for oss. Men etter det har det vært mye 

sol og varme dager for de som steller til noe. Klubben i Halden stiller trofast opp hver onsdag, i alt 20 

ganger om sommeren med aktive medlemmer og ildsjeler. Et eksempel for oss alle. Hvis noe skal 

granskeres stort eller lite, må noen gjøre noe for å få det til, flyte på det andre gjør fører ikke til 

framgang i lengden. Det er liksom ikke særlig solidarisk å lene seg tilbake for så å fortelle hva andre 

burde gjøre, delta og kom med konstruktive innspill, vær med å hjelpe til, det er egentlig 

tilfredsstillende for overfor deg selv der og da og i ettertid. 

Sommeren er intens og alle slags «events» skal ha en bit av de varme lyse dager og helger. Midt oppe 

i dette skulle vi ha et trivelig treff på Hvaler. Med 3 musikk/konserter i Sarpsborg og nærmiljø gikk 

det ikke så bra antallsmessig, men hyggelig for de som var der. Vi får ta selvkritikk når vi ikke 

undersøker godt nok hva som skjer. Vi har hatt et par dugnader på huset og det ser ut som at folk 

trives med å ta et tak, men det er plass til flere, kanskje like spenstige som Bjørg Karlsen som tok 

jobben med å male oppunder mønet oppe på taket til Oles forskrekkelse. En trivelig    grillkveld ble 

det også rom for. 

Man kan filosofere og kanskje se på gamle fakta. Da Amcar i sin tid startet cruise Nights var 

bygrunnen at bilen skulle ut av garasjen og ut i lokalmiljøet slik at vanlige folk skulle få se. Det ser ut 

som Halden folket har fått i overkant men det hjelper lite i Sarpsborg og dens befolkning. Det har vi 

tatt konsekvensen av og stiller på Sarpsborg torg en gang i måneden (er det noen medlemmer som 

stiller seg ansvarlig for gang nr. 2 så si ifra så sender vi ut SMS om det) . vi står en times tid på torget 

og hver gang kommer det noen nysgjerrige og vil prate og spørre, veldig bra for bybildet og oss. Hvis 

alle enkeltvis bare dro rett til Halden vil det ikke bli fellesstart fra andre byer. I flere år har vi bare 

kjørt til Halden men vi ville prøve noe annet, en annen destinasjon. Det ble annonsert slik at man 

hadde et valg. Til Halden kan man dra 17 andre ganger ellers i løpet av sommeren, eller har Halden 

blitt som narkotika? Første annen tur gikk til Bukten/ feriehjemmet(takk til Nielsen) som vi tok litt på 

senga men det ordnet seg etter hvert og man fikk satt seg og mat ble det. Det er noe med det å spise 

sammen. Neste tur(juli) gikk til Engelsviken (takk til Ronny) i vakre fine omgivelser i Onsøy. Litt 

hektisk på restauranten men ellers fine omgivelser og god mat. Selv om det var 4 juli må man ikke gå 

av hengslene for feiring for mange er dette en vanlig hverdag. 

Sommer er også «utenlandsturer» for oss som nesten bor i «utlandet», men hvor er alle sammen? Til 

neste år er det 20 år side vi begynte å samles på Åkulla friluftsgård. Da skulle vi alle på wings& whells 

på Getterøen i Varberg. Vi var en hel del personer og folk som hadde det artig på Åkulla, til og med 

musikk hadde vi takket være Gjermund Jansen, riktig trivelige dager og kvelder for store og små. I 

dag fremstår Åkulla langt bedre enn før med strøm plasser til vogner og 90 soveplasser rundt om i 

hus og hytte til gode priser. Etter at Falkenberg motorbane ble arena for wings&wheels forsvant alle 

hvert til sitt og ingen samling med litt»spell» Kunne man få til en «reunion» med 20 års jubileum men 

da må det være et lite team for å få det til, er det noen som vil dra i gang? Området kan beskues på 

FB, det er ingen problem å anbefale stedet. 

Us Car Camp er blitt et populært treff som varer en hel uke. Men hva om du ville komme litt tidligere 

å se seg om på egen hånd? Hvor skal du bo? Oppe i Hadsund fant vi en liten men proff plass som var 

både grei og billig (den store i Øster Hurup er dyr) Her var det som vi trengte både hytter og camp-

plass helt sentralt i Hadsund. Vi betalte 540kr. For tre netter med strøm og alle fasiliteter og vi ble 

oppmerksom på at hver lørdag var det musikk på torget i Hadsund og restauranten hadde torg pris 

hvis du tok den ned på torget (kr.35) Ide for Sarpsborg? Men det er vel forbudt. Varehusgruppen Aldi 

hadde bygget nytt og større og bedre utvalg, fant allikevel Zarnoff vodka til 58 kr. Pr flaske. Fant også 



tysk Cola (helt grei til BLV). Hva med 8l cola 3fl. Zarnoff til og litt snop til Kr. 265. Hva har vi gjort for 

forbrytelse i Norge som ikke har det slik? Man blir glad i Danmark men gremmes i Norge. 

Us Camp området er igjen utvidet og nå kommer så mange at i følge arrangør Peder må man over til 

et booking system slik at man har kontroll over plassen og området slik at det ikke blir flere enn 

plassen kan ta. Leif Nielsen hadde fin kontroll over vår plass og han var generøs til å avgi «grunn» til 

noen dansker da vi hadde litt å gå på, de ville ha mer men ble kontant avist og klagene gikk i vår 

favør, bravo Leif. Ikkemedlemmer måtte ligge andre steder selv om personene rett som det var 

besøkte vår plass og oss. Det sanitære var forsterket så nå var det 5 i alt pluss permanent bygget, 

likevel ble det tynt med varmtvann. Mat telt og barer var oppe hele uken og det gikk mye drikke i 

varmen både øl og vann. Tilbudsvarer i butikkene fikk ben å gå på rimelig mat og hva med kr.99 for 

30 flasker øl i kasse. Danskene liker best normal øl særlig klassisk noe mørkere enn vanlig pils. Det 

tøyde seg mot 1200 biler eller mer som i grunn er nok gigantomani blir fort utrivelig og lett kaotisk, 

det bør man unngå. Lille Ø.Hurup på 700 innbyggere vokser til 3000 denne uken så her var liv men 

veldig trivlig. 

Mangfoldigheten blant bilene var stor men kun amerikansk fra streng fin original bil via lett custom til 

vill custom  opp i mot «wonderland» stil i alle årganger. Et veldig «laid back» treff hvor det livner til 

mot kvelden med dans og musikk i teltet om kvelden. Cruising er populær både inni og utapå bilen og 

pick up gjengen hadde border og stoler på planet og alt i er bedagelig tempo max 5 miles. Ikke stivt 

overhode og ingen pekefinger ute, ikke rart det er populært. Stive og sidrumpa Norge har noe å lære, 

og forbudslinja dominerer. Det er ute cruising flere ganger i uken til forskjellige steder som er 

annonsert og når vi kjører ut er det tilløp til «17 mai stemning» langs ruta. Kjøring i Hadsunds gå gate 

er «helt innafor» med musikk og utdeling av drikke ingen ser rart på deg. 

Vi har vært der 9 ganger og hver gang har det vært en aller annen form for «grøftekanten auto». 

Denne gang var det Steinar Oliversens tur og hans 1960 Chevy som måtte til pers med rensing av 

gearkassen som ble tatt ut og ny converter ble montert samt diverse annet i forbindelse med dette. 

Ny forgasser og luftfilter ble også montert. Egentlig en imponerende jobb på en campingplass. Dette 

skulle man prøvd på dagens biler, hvordan gjør man det tro? 

Det var strålende sol og varme hele tiden bortsett fra en «rense sky» med en regnskvett på lørdag. 

Det er mange ting som gjør campen populær og mangt er forskjellig fra Norge. 

 Stor usjenert plass med greie sanitære anlegg og alt disponeres av arrangøren, ingen  

Innblanding. 

 Friadgang til å cruise rundt med personer på «lemmen» 

 Man får kjøpt mat, ting og tang, øl, spirituosa (drive inn bar) på plassen 

 God pris kr. 475 pr prs. Hele uken med strøm og fasiliteter 

 Bensin og andre varer er rimelige (kr 11 danske el. 1350 i norske) 

 Trivelige dansker, måtte være mesteparten av us. Bil fra Danmark der 

 Arrangementet føles veldig fritt og gir en stor frihets følelse og du sitter igjen med en god 

følelse at du er velkommen. 

Det var vel nok om Us Car camp, de ligger også på FB er nok noe om oss der. 

Så til hjemlige saker og vi har nå fått forespørsel om å delta på «noe» i forbindelse med 

filmen om Elvis som vil gå 16 august. Se FB DC for medlemmer, kommer tilbake med mer når 

vi vet mer. Fortsatt god sommer.  EGBE. 

 

 



Medlemsmøte 13.06.2018 

Tilstede: 27 

US. Car Camp i Danmark: Vil ha en liten kontroll over de som skal ligge på vært område. 

Medlemmer har fortrinn. 

Cars On The Farm: Var bra. Det beste vi har hatt hitil der oppe. Comet var kjempe dyktige, 

men må ha litt mer instruksjoner. Få litt bedre frem at cash only. 

Nasjonal Motordag var 10. juni neste år er den 9 juni. 

Evaluering 17 mai: Begynte bra på klubb lokale. Vi kjørte kortesjen men etterpå forsvant alle. 

Hva med å ha en felles tur? 

Hvis noen vil kjøre på ØRA må de snakke med Flemming Sørli. 

Eventuelt: Har funnet et sted på Greåker. Trond og Per drar å ser på dette. 

Cruizer of the month: Per Gerhardt. 

 

Styremøte 20.06.2018 

Tilstede: 12 

Avis: Er noe som ikke kom med. Kanskje ha litt mer i nettavisen enn den som blir sendt ut. Finne på 

noe så vi kanskje kan redusere de som blir sendt ut. 

Siste møte: Var brukbart med mennesker der. Loddsalget var bra. Men trenger alltid flere gevinster, 

tar imot. Fortsette å prøve å få noen til å komme å snakke for oss. 

1.mai: Litt problemer på gjerdefronten. Men vi jobber med dette. 

Ny ute dugnad: Må male litt og utvendig vindusvask. 

Har blitt montert ny strømmåler. 

Fant en del plater på utsiden. Disse har Johannes fått. 

Fått mail av Eurorally. De vil komme å besøke oss på 1 mai neste år. Vi stiller oss positive til dette. 

Det blir et møte med de. 

23 september blir det kjøring med Nygårdshaugen. 

4 juli cruising går til Engelsviken. Ronny hører med de. 

August møtet blir flyttet en uke til 15 August dette er pga Grensetreffet. Styre møte blir da 22 august. 

Hvaler: Var koselig for de som var der. 

Nytt sted: Per og Trond har vært å sett på dette. Plassen er fin men man kan ikke gjøre noe. Ikke noe 

pruting. Det koster veldig mye å gjøre det om til vært behov. Vi setter dette på vent. 



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;  20-08-18  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. 

 



CARS ON THE FARM 2018 

Vi tok turen igjen til Enningdalen på Cars on the farm. Kunne i hvert ikke klage på dårlig vær i 

år. Badet mange ganger i løpet av helgen og drakk mye kald drikke.         

 

 

 

 

  

 

Crusingen gikk til Ed, der vi fikk vi oss litt mat og mange som fikk fylt opp kjølebagen igjen.  

                            



Premie utdeling,  

 

  

Og noen ble mere glad for premie enn andre  

  

 

Musikken i år var Runaway boys på fredag og Blue Rocket på lørdag. 

 

 

 

  







HUMOR  

 

 

En kjent Formel 1 fører sjekket opp en dame på byen og tok henne med hjem. 

Etter litt sengegymnastikk sovner han, men våkner ikke lenge etter av en syngende 

ørefik.  

Hva er i veien? Spurte han fortumlet. Likte du ikke sexen?                                     

Det var i søvne at du havnet i trøbbel, sa kvinnen. For først tafser du på brystene 

mine og sa” perfekte frontlykter!” Så strøk du meg over lårene og sa ”nydelig  

finish!”                                                                                                        

Hva er  så provoserende med det? Spurte mannen                                       

Ingenting! Men så tok du meg mellom bena og ropte ”Hvem har latt garasjeporten  

stå åpen?”                                                             

 

 

Forbrukslånet til blondinen 

En blondine gikk inn i en bank på Wall Street og bad om et forbrukslån på $5000 for reisen 

sin til Europa. Ved spørsmål om hva hun kunne gi dem som sikkerhet på lånet, gav hun dem 

nøklene til den røde Ferrarien som stod på gata utenfor. Bankarbeideren humret godt da han 

låste inn bilen i bankens garasje. Den var jo vært mye mer enn det lille lånet. Blondinen dro 

til Europa i to uker, og da hun kom tilbake betalte hun tilbake lånet med en gang, pluss 2% 

rente. Bankarbeideren stusset på hvorfor i all verden hun hadde tatt opp lånet når hun 

tydeligvis ikke hadde brukt pengene en gang. 

– Hvor ellers i New York City finner man trygg parkering for en Ferrari i to uker for bare 

$100? svarte hun, og gikk. 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2017 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

KASSERER 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 
Henriksen 

johannes@whenriksen.no 
 

97470189 

VARAMEDLEM Arild Olsen 

 

 90500347 

VARAMEDLEM 
VARAMEDLEM 
VARAMEDLEM 
 

Andreas Spetaas 
 
Ola Karlsen 
Bjørg T Karlsen 
 

andreas.spetaas@bravida.no 
 

bjotokarl@gmail.com  
bjotokarl@gmail.com  

95899562 
 
913 67 792 
954 48 380 
 
 

 
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 

 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.net 
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For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 
 

 

8-12 8. aug. Grensetreffet, Halden 18-12 S&CC 

Halden 

  

  15. 

aug. 

Medlemsmøte klubblokalet  Detroit 

Cars 

Kl 

18,30 

  20. 

aug. 

Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit 

Cars 

Kl 

19,00 

  22. 

aug. 

Styremøte klubblokalet Detroit 

Cars 

Kl 

18,30 

  1. sep. Cars, cakes & coffee. KL 09.00 - 13,45 Aarnes as  Kl 

9,00 

  3. sep. Avismøte klubblokalet Detroit 

Cars 

Kl 

18,30 

  5. sep. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg   Kl 

18,00 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

30.AUG  

 

    klubbavis 

 bare på nett  
 

http://detroitcars.no/Kalender%20Klubb/kalender%202017.html

