Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb

Detroit Cars
Etb, 08-09-1982

1984 Jeep J-10 Townside
Eier:
Jan Erik Bergdal

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

NR. 10. Novem
2018.

REDAKTØRENS SIDE

ÅRETS MEDARBEIDERE
I CRUZINEWS
REDAKTØR
Annikken Kristiansen

Hei
JOURNALISTER
Alle klubbens medlemmer
FORSIDE
Gjermund Jansen
BAKSIDE
Per Gerhardt

Da er vi allerede i November. Tiden går bare
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MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 14.november
Ca. kl. 18.30
Agenda:
 Litt fra Lillestrøm, bilhobbykonferansen og utstillingen.
 Påmelding til julebordet 24. november på klubbhuset.
 Avisen nå både på medlemssiden og på Face book og
detroitcars.no
 Eventuelt.

1

DETROIT NEWS NOVEMBER 2018
Vært varme fine dager, men ikke mange Amcars å se ute på veien det går mot innendørs aktiviteter.
Sikkert tegn er at vår trivelige lørdagskafe er kommet i gang. DEN ER OGSÅ EN ÅPEN DAG SÅ DU KAN
TA MED DEG HVEM DU VIL. Den tredje livlige fredag i måneden har også knirket i gang, bare bra at
huset brukes av medlemmer og bekjente. Blir vel er roligere periode frem over, men vi skal ha vårt
tradisjonelle julebord lørdag 24. november. Vi går tilbake til røttene og bruker vårt eget hus. Det ble
for mye besværligheter å være et annet sted kontra vårt eget hvor det meste er på plass og ingen
tidspress når alt skal være ryddet til bestemte klokkeslett. OG HUSK DET ER NOEN SOM MÅ STÅ FOR
DET HELE BLANDT OSS SPESIELT DE FRA STYRET.
Det blir spennende å få informasjon i fra bilhobby konferansen, det er første gand jeg selv ikke deltar
men den yngre garde må føre det videre, da Amcar bevegelsen startet var mange av medlemmene
springende rundt med bleier i buksa. Det er derfor viktig å bygge videre på det som er oppnådd ved
å «hølle i hop i klubbene» uorganiserte grupper vil sannsynlig ikke komme i betraktning av våre
myndigheter og lettere blir det heller ikke. Heldigvis er vi fortsatt mange, men å være sin egen lykkes
smed vil på sikt ikke føre fram. Bare ved å være registret betyr en hel del.
Vi skal i år delta på Østlandsforum etter fravær i 2017. Forumet startet i sin tid før nettbruk og mobil
for at de forskjellige klubbene her sør på ikke skulle trå i hverandres bed. Treff og mønstringer skulle
samordnes slik at alle viste når og hvor treff skulle fore gå slik at en kunne dra til hverandre. Det var
ikke flust med treff den gang. År om annen ble det til et forteller forum i tillegg. Man fortalte etter
hver om de samme treff og arrangement år etter år hva man gjorde men ikke mye som kunne bidra
til nytte for hver enkelt klubb, dra veksler på hverandres erfaringer. Til slutt sendte klubben vår et
brev til den arrangerende klubb at vi ønsket en endring som kunne føre til en praktisk hjelp og
erfaring for de enkelte klubber og det året (2017) deltok vi ikke. Dette har blitt tatt ad NOTAM og i år
er terminliste planke kjøring og andre poster er langt mer matnyttige. Man har poster som sier: DELE
ERFARINGER SOM VIRKER BRA-FÅ FLERE MEDLEMMER-VERVE UNGE-BEDRE ØKONOMI. Da har vi en
helt annen agenda og våre representanter består både av unge(ANNIKKEN) og ringrever (KJELL
INGAR) så det blir spennende å få referat.
Det arbeides opp mot Amfi Borg med en eventuell ny mønstringsplass, det skal en del brikker på
plass før en del praktiske løsninger er på plass. Mer kommer når vi vet noe .
Atter vil en gang jeg oppfordre medlemmene til å tilknytte seg FACEBOOK, på vår egen gruppe kan
medlemmene raskt få beskjeder eller opplysninger som er RELEVANTE OG VIKTIGE FOR AKKURAT
DEG. Det er nå slik at verden går videre og vi kan ikke stoppe det. Strutsen er heller ikke borte om
han stikker hodet ned i sanden, stå opp og følg med. Vi har også en åpen side hvor alt som du tror
eller andre tror kan være av interesse blir lagt ut. For eksempel en Elvis konsert eller andre
begivenheter som kan være morsomt å være med på. DET ER NYHETSKNAL NR. 1 Slik er det blitt.
SÅ ER DET VÅR LILLE AVIS, MELD IFRA OM DU VIL FORTSATT HA DEN PÅ PAPIR, KJELL INGAR OLSEN
ER MANNEN Å SI IFRA TIL. Må være leit plutselig å oppdage at den uteblir på grunn av sommel. Selv
Amcar vil nå ha eget opplegg for de som vil ha bladet på nett. Selv er jeg tilhenger av en avis til å
holde i , men alle er jo ikke det.
EGBE

Styremøte 17 Oktober 2018
Tilstede: 12
1. 20 vil ha avisen i posten. Neste blir siste til alle så kommer den
på nett.
2. Var lite folk på medlemsmøte. Virker som om folk er mest
opptatt av det sosiale etter møte.

3. Fikk litt av Lions til kjøringen. Flytter det til helgen før neste år.
4. Blir ingen dugnad nå fremover.

5. Amfi Borg. Nye kontaktpersoner men venter på endelig JA!
6. Østlandsforum blir 2 stk som drar fra oss.

7. Lampa blinker på kjøkkenet. Ble fikset😊
8. Legge ut ting til salgs på åpen side ikke lukket.

9. Oppdatering av medlemmer.
10.

Kioskvogna er nede hos Per. Døra tettes.

11.
Vi lar farmen være på farmenmøter og tar bare koselige
oppdateringer på medlemsmøte.

Medlemsmøte 10.10.2018
Tilstede 25 medlemmer 1 juniorer

Egil B ledet møte.
Kjøring Nygårdshaugen – vanskelig å få nok biler, mye som skjer. Borg
motorhistoriske og Mosseklubben ønsker å stille med biler hvis det er behov
neste år.
Bilhobby konferansen Lillestrøm, vi sender 3 representanter, referat fra møtet
vil komme.
Farmen ved evalueringen av årets treff, ønsker eier av plassen å få dekket
skjenkevakter.
Eventuelt
Fredrikstad klubben setter opp buss til Oslo motorshow, muligheter til å melde
seg på der.
Rock`n roll Christmas show i Fredrikstad 16. nov til 8. des.
Avis på nett - avis blir lagd vil du ha papirutgave må du melde ifra.
Østlandsforum - ny vri på forumet i år, dele erfaringer med arrangement
1. mai mønstringen - vært i kontakt med Amfi Borg, de er positive til at vi kan
ha mønstringen der.
Påskecruising - vil ikke ende på Greåker neste år, styret jobber med og har
vært i kontakt med andre muligheter.
Julebord blir 24. november, påmelding starter neste medlemsmøte. De 60
første får plass.

Grethe

Det måtte bli en guttetur i år også, og når vi i fjor satt i Falkenberg i mimret om alt det som skjedde
før, så kom forslaget om at vi i kanskje burde ha reist tilbake til Roskilde, og Vikingrun 2018. Tim, vår
gode danske venn, bor jo der, så han var selvfølgelig positiv, og han ville finne et egnet
overnattingssted for oss. Utover vinteren kom det et par alternativer, og vi endte opp på Danhostel
Roskilde. Et Hostell er jo litt enklere enn et hotell, men til «bed&breakfast» var det mer enn godt
nok for oss. Meget god pris, og en beliggenhet som var upåklagelig helt ned til havnen i Roskilde,
med Nordens største Vikingmuseum som nærmeste nabo. Fin parkering rett over gaten var heller
ingen ulempe. 2 stk 3-mannsrom ble bestilt.
Tidligere i sommer tenkte jeg å lufte Pontiac ‘en min for salg, og etter 4.juli i Lillestrøm med god
respons la jeg den ut på Finn et par dager etterpå. Etter to dager var den borte, noe som betydde at
Ulf måtte belage seg på å være sjåfør til Danmark. Steinar og Terje var jo selvfølgelig også klare.
Terjes Svoger Odne fra Bergen hadde tidlig tinget plass i bilen, og han har nå blitt et fast medlem i
denne gjengen. Steinar har en nabo på Campingen i Sverige som er bilinteressert, han heter Vidar og
kjører selv en Little Red Express. Dermed var vi 6 stk som var klare for tur. Steinar og Terjes biler var
selvskrevne, mens Ulf som har en håndfull biler i garasjen, var litt mer usikker på sitt valg. Det eneste
som var sikkert var at det ikke ble amerikansk i år. Jeg på min side liker mye forskjellig, men må
innrømme at når valget ble en Porsche 944, så var jeg ikke akkurat henrykt! Som påsitter må jeg
forholde meg til hans valg, og når det er sagt, så var dette en meget fin bil å kjøre lang i, selv om
følelsen av klassisk entusiastbil ikke helt var tilstede.

Torsdag morgen møttes vi på Circle-K på Skee ved Strømstad, og etter å ha fylt kaffekoppene, dro vi
nedover E6 i flott sommervær. Måtte jo stoppe på 7-Eleven på Sandsjöbacka også i år, slik vi har gjort
de siste kanskje 10 årene. Her ble det en liten matbit før vi fortsatte ned til fergekaien i Helsingborg.
Omtrent klokka tre på ettermiddagen var vi fremme i Roskilde og sjekket inn, samt bestilte og betalte
for frokost, slik at vi nå var klare for å kjøre videre til Tim og hans samboer Dorthe et par mil utenfor
byen. Her ble vi ønsket velkommen av vertskapet med «en kold en» i deres flott hage. De hadde
forberedt seg godt til sitt besøk, så etter et par timer med prat, og noen kolde til, så ble vi servert en
treretters middag vi sent glemmer. Flott mat og drikke og praten gikk til godt ut på kvelden, til tiden
var inne for å bestille en maxitaxi tilbake til Roskilde.

Fredag morgen våknet vi til nok en dag med ekstremvarme, og det hadde vært i overkant varmt i
rommene våre på natta, men etter en god frokost ble vi hentet av Tim og Dorthe som hadde planlagt
en kjøretur rundt i nærområdet der de bor. Tim startet opp sin 68 Firebird cab, og vi fulgte etter
gjennom både landlig og litt mer urbane strøk. En liten stopp i byen Holbæk, som er stedet der Tim
vokste opp. En liten by ved sjøen med en flott havn hvor seilskutene lå på rekke langs kaien.

Nå var det på tide å komme seg mot treffplassen, og det som var reisens egentlige mål, nemlig
Dyreskuepladsen i Roskilde, og Vikingrun. Et enormt område med plass til Camping, bilutstilling,
Cirkus, tivoli, delemarked, flere store serveringstelt med live-musikk hele dagen, og ikke minst en
evig cruising som foregikk på småveiene rundt på området. Vi fant egnet parkering, og tok med oss
campingstolene for å finne et sted i skyggen langs cruisingrunden. Vi slo oss ned under noen store
trær inntil hovedveien inne på treffet og bilene passerte oss med bare et par meters avstand. Det er
jo da man får se mest, alle bilene som cruiser forbi. Her ble vi faktisk sittende til godt ut på
ettermiddagen, før vi kjørte tilbake til Havnen for å parkere. Tim hadde bestilt bord på «The Bones»,
og er som navnet tilsier en Amerikansk-inspirert restaurant med mye godt på menyen.

Lørdagen ble i sin helhet viet biltreffet, og til alt hell var vår flotte plass i skyggen ledig også i dag, så
dette ble basen vår hele dagen. Det ble samtidig god tid til både delemarkedet, og å gå rundt å se på
bilene inne på området. Det var ifølge arrangøren over 2500 biler inne, og et betydelig antall høyere
besøkende. Køen for gående inn var nok rundt 50 meter, og det var den store deler av lørdagen.

Når kvelden kom, trakk vi inn i stolpehuset hvor scenen var rigget og musikken startet klokka ni.
Første bandet spilte i ca. 1,5 timer, før neste band startet kl. 23, og siste band klokka 01. Så mer eller
mindre Live-kontinuerlig fra 21.00-03.00. Det skal sies at lydkvaliteten i år var ikke spesielt god, slik at
vi gikk på utsiden av huset, og fikk faktisk bedre lydopplevelse der. Kvelden gikk uansett fort, og vi var
etterhvert klare for en siste natts søvn før morgendagens hjemreise.

Sto tidlig opp søndag morgen for en frokost kl. 07.30, før noen timers kjøring. Da vi kom til
frokostsalen var det stengt, og vi tenkte at siden det var søndag, så var det litt senere frokost enn de
andre dagene. Men Neida! Dama på kjøkkenet hadde forsovet seg, hvor hun bodde vites ikke, men
når klokka passerte 08.30, så gadd vi ikke vente lengre, og frokosten ble litt junk-food på
bensinstasjon borte i gata..
Fjorårets hjemtur endte med bilberging for Steinar, med defekt tenningsmodul, og jeg med defekt
dynamo, mens Terje kjørte problemfritt i sin Dodge. Kan ikke unngå å si at det har blitt nevnt et
ukjent antall ganger i ettertid!!
Årets hjemtur skulle heller ikke mangle dramatikk, men da i alt mer alvorligere art. Et par mil før
Göteborg stoppet trafikken opp, og Terje måtte panikkbremse. Under så kraftig oppbremsing låste
bakhjulene seg, og bilen kastet seg rundt og rett i autovernet. Vi så alt sammen i speilene, og hørte
en brak, men hadde såpas stor fart, og med så mange biler rett bak oss, måtte vi bare fortsette til
neste avkjøring for å snu. Vi visste at Steinar kom like bak han, og at han stoppet.

De neste minuttene da, var ikke behagelige! Så for oss at andre biler bak hadde blitt involvert, fulle
felt i 110 km/t så er det nesten utenkelig at en bil på tvers i veibanen ikke forårsaker fullt kaos. Vi fikk
snudd, og reagerte ganske fort på at vi møtte veldig mange bier, og konkluderte med at veien neppe
kunne være stengt. Når vi nærmet oss ulykkesstedet, trodde vi knapt våre egne øyne: Terje kommer
kjørende med «ærmen i kærmen» som om ingenting skulle ha hendt!?! Dette var rett og slett utrolig,
og ble ikke bedre da vi fikk snudd igjen å så hvordan autovernet var bøyd kraftig ut mot siden. Vi
stoppet på nærmeste bensinstasjon, og fikk pratet med alle sammen, og at de hadde englevakt her
er det ingen tvil om. Bilen hadde som vi så, truffet autovernet med høyre front, for så å sprette rundt
å treffe høyre bakhjørne, for igjen stoppe et par meter ut i veibanen. Terje satt bilen i revers og
rygget forsiktig inn til veiskulderen, slik at all trafikk kom seg fint forbi. Odne gikk helt uskadet ut av
bilen og konstaterte at også Terje var helt uskadet, samt at hele siden på bilen var inntakt. Høyre
forhjul må ha punktert under smellen, så i rekordfart hadde de byttet til reservehjul, og kommet seg i
fart igjen. Det eneste vi gjorde nå var å sjekke lufttrykket i reservehjulet, og kjøre videre hjem. Etter
en liten stopp på Håby for å sjekke forholdene, gikk resten av turen fint, og vi kom hjem ut på
ettermiddagen. Synet som er klistret på netthinnen av bilen i full fart mot autovernet har brent seg
fast, og det tar nok en god stund før dette bildet viskes ut. Vi må bare takke høyere makter for at
dette gikk så bra, helt uten personskader og forholdsvis begrensede skader på bilen.
Neste år er det igjen klart for Falkenberg, og vi gleder oss allerede!

Kjør forsiktig folkens, husk at kjøre-, og ikke minst bremseegenskapene på våre klassiske biler ikke
er som de andre bilene vi kjører side om side med på veien!

Henrik P.

Den 24. november klokka 1900 har Detroit Cars gleden av å innby til
årets julebord.

Ta med deg partneren din eller kom alene.
Pga plass er det satt et maks antall på 60 personer,
og pga plass er festen for de som har meldt seg på og betalt.

MENY
Det vil bli servert juletallerken, øl og akevitt.
Maten serveres senest klokka 19.30.

Prisen pr. person er kr. 400,-.
Det er bindende påmelding.
Påmelding starter på medlemsmøte 14. november og siste frist er 26. november
eller når MAX antall er nådd. Etter medlemsmøte kan det meldes på med melding
eller telefon til Inger Lisbeth tlf 950 65 269
MEDBRAKT IKKE TILLATT - BAREN ER ÅPEN

VELKOMMEN

HUMOR

I en klasse skulle elevene fortelle hva fedrene arbeidet med.
Det gikk strålende til det ble lille Ole sin tur. Pappa er alkoholisert homse, og drikker mye om dagen,
sa Ole.
Frøken ble sterkt bekymret, og tok han med ut. Det visste jeg ikke Ole.
Ole: han spiller på Manchester United............, men det er så jævlig flaut å sei!!!

En ung mann ville kjøpe en gave til sin nye kjæreste. Da de ikke hadde kjent hverandre spesielt lenge,
bestemte han seg for ett par hansker. Han mente at det ville være passende romantisk, men ikke for
personlig.
I selskap med kjærestens søster gikk han til et varehus og kjøpte et par hvite hansker. Søsteren
kjøpte et par hvite truser til seg selv. Da ekspeditrisen pakket inn pakkene greide hun å forveksle
pakkene.
Uten å kontrollere pakken sendte den unge mannen gaven til sin nye kjæreste sammen med følgende
tekst :
Jeg valgte disse da du vanligvis ikke har noen på når vi går ut sammen. Hadde det ikke vært for din
søster hadde jeg valgt en lengre modell med knapper, men hun bruker korte, som er lettere å ta av.
Disse du får er i en lys farge, men damen som solgte dem til meg viste meg sine egne som hun hadde
brukt i 3 uker. De var kun ubetydelig skitne. Jeg fikk henne til å prøve dine og de passet henne
utmerket.
Jeg skulle ønske at jeg kunne være der å sette dem på deg for første gang. Da det er høyst
sannsynlig at mange andre kommer til å ta på dem før vi sees igjen! Husk å blåse luft i dem før du
legger dem vekk, da de sannsynligvis kommer til å bli fuktige ved bruk.
Tenk på hvor ofte jeg vil kysse dem gjennom året, og jeg håper du vil ha dem på for meg på fredag
kveld.
PS! Den siste mote er å ha dem nedrullet, med litt pels synlig…

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

VALG 2019
Vi er nå i gang med forberedelsene til valget i februar. Vedlagt vil du
finne valgregler, liste over medlemmene som er stemme / nominasjons berettigede, samt nominasjonsliste.

Det du skal gjøre er å skrive opptil to forslag til kandidater til to av
vervene. Listen kan leveres til valgkomiteen (Per Gerhardt). Listene kan
også legges i postkassa på lokalet eller sendes pr. post. De fleste velger
derimot å levere disse på medlemsmøtet i november.

MEDLEMSMØTET 12. DESEMBER ER SISTE FRIST FOR
INNLEVERING !!!
NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER :
**Du kan gjerne nominere de samme personene som sitter i styret i dag
(hvis de er på valg)
**Du kan gjerne nominere deg selv.
**Det er ikke nødvendig å skrive det samme navnet flere ganger på det
samme vervet. Det holder med en nominasjon pr verv for at
vedkommende skal bli forespurt om valgdeltakelse.
**Styremedlemer og varamedlemmer vil bli nominert under ett.
**Alle nominasjonslister er anonyme.

VI HÅPER Å FÅ INN SÅ MANGE LISTER SOM MULIG.

FORSLAG TIL ÅRSMØTE
I FØLGE ÅRSMØTEVEDTEKTENE SKAL ALLE FORSLAG TIL
ÅRSMØTE VÆRE STYRET I HENDE INNEN STYREMØTE I
DESEMBER. ALLE FORSLAG KAN LEVERES TIL EN I STYRET
ELLER SENDES TIL KLUBBEN MERK GJERNE KONVOLUTTEN

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONER OG VALG
1. Alle som har betalt kontingent for inneværende år, kan velges til tillitsverv.
2. Valget skal foregå i januar.
3. Halve styret velges hvert annet år, med unntak av formann, viseformann, samt
varamedlemmer, som er på valg hvert år.
4. Før valget skal en valgkomite opprettes. Denne skal bestå av 2 personer som har
vært medlemmer minst et år, samt sittende sekretær.
Disse skal være en arbeidende komite og tilrettelegge valget for medlemmene.
5. Alle medlemmer har rett til å nominere sine kandidater til det nye styret.
Nominasjoner skal leveres til valgkomiteen senest to måneder før valget finner
sted. Valgkomiteen plikter å undersøke om de nominerte er villig til å stille til valg,
senest en måned før valget.
6. Kandidater som har sagt seg villig til verv, kan ikke trekke seg eller reservere seg
overfor det øvrige styret.

VALGREGLER UNDER NOMINASJONEN
1. Det er kun medlemmer som har betalt sin kontingent inneværende år som har
stemmerett.
2. Valgkomiteen er ansvarlig for korrekt utdeling av stemmesedler, opptelling og
kunngjøring av resultat. De er også ansvarlig for nominasjon.
3. Ved minste uregelmessigheter gjøres omvalg.
4. Ved likt utfall har den gamle formann dobbeltstemme.

5. Forhåndsstemmer kan gis av medlemmer som er forhindret i å komme. Disse
leveres til valgkomiteen, medlemsfelle eller sendes via post slik at den kommer
fram.
Konvolutten må være uåpnet.
Dette må skje i god tid før valget.

NOMINASJONSLISTE 2019
Har vervet i dag

Forslag til nye kandidater

Formann

Egil Berby

Viseformann

Inger Lisbeth Østli Aaserød

IKKE PÅ VALG

Kasserer

Kjell Ingar Olsen

IKKE PÅ VALG

Sekretær

Per Gerhardt

Hjelpesekretær

Connie Løvli Spetaas

IKKE PÅ VALG

Styremedlem

Malin Tromop Hansen

IKKE PÅ VALG

Styremedlem

Ronny Marcussen

IKKE PÅ VALG

Styremedlem

Tom Lilleborgen

Styremedlem

Per Olav Andresen

Varamedlem

Andreas Spetaas

Varamedlem

Trond Gundersen

Varamedlem

Arild Olsen

Varamedlem

Johannes Wastvedt Henriksen

Varamedlem

Ola Karlsen

Varamedlem

Bjørg Karlsen

LISTEN LEVERES PÅ KLUBBMØTE ELLER SENDES I POSTEN FØR MØTET 13. DESEMBER!
INGER LISBETH ØSTLI AASERØD, KJELL INGAR OLSEN, CONNIE LØVLI SPETAAS, MALIN
TROMOP HANSEN OG RONNY MARCUSSEN KAN IKKE NOMINERES, DA DE HAR VERV I
STYRET FRA FØR.

DISSE KAN NOMINERES
BIRGER ANDERSEN

TOM PETIERSEN

OLE-J0RGEN DAHL OLSEN

THOR EGIL SIMENSEN

JAN ERIK BERGDAL

TOM EGIL HAUGE

RONNY GRANSTR0M

INGER EDVARDSEN

pAL INGEMANN

ANNE GRETHE HAUGE

TORSTEIN LANGMO

INGER LISE LYSAKER

OLE PETIER StELAND

EGIL ARMAND

JACOBSEN
BERBY

OLE TRONDSEN
KJELL-INGAR OLSEN
XXXXXXXXXXXX
TOR JOHNNY TROMOP HANSEN

INGUNN KRISTIN NYGARD

PEDER ODDVAR ERIKSEN

RITA StELAND

BJ0RGE ANDREAS JANSEN

JAN FREDRIK GERHARDT

CONNIE HELENE L0vLlE SPETAAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOMMY

MERETE MATHISEN

LERDAHL

MONICA RUNAR

TERJE STEEN

PER AGE BRENNE

VIDAR T0NNESEN

GLENN ANDERSEN EKHOLDT

VIDAR JANSEN

SVEIN IVAR JENSEN

HENRIK PEDERSEN

HEGE LILLIAN TORP

AGE KRISTENSEN

KNUT FLEMMING

UNO STEEN

HAvARD MARTINSEN

SIGURD ENGELSEN

TOR ARNE KOPPEGODT

CARL NICOLAI EDVARDSEN

TERJE LARSEN

RAGNAR JOHANNESSEN

GRETHE NORD GERHARDT

RENE SJ0BERG

HEIN

RONNY INGAR MARCUSSEN
XXXXXXXXXXXXXXXXX

HARALD HALVORSEN

STEN AGNAR NILSEN

RONNY SJ0BERG

ARILD OLSEN

ROGER KRISTIANSEN

MAGNAR ENGEBRETSEN

INGER LISE OLSEN

JAN ERIK BERG

TOM EINAR KARSTENSEN

pAL MEIDELL

JO INGE SVENDSEN

JOAKIM LARSEN

pAL CHRISTIAN HASSELGREN

MORTEN SLETIEMYR

MARTE KARLSEN

PER RUNE BRATHE

ARNE TORBJ0RN GLOMSRUD

8J0RN VIDAR JOHANNESSEN

ANN KARIN OLSEN

0YVIND AMUNDSEN

THOMAS EKBERG JOSEFSEN

CATOJANSEN

OLE-MARTIN

TOM ROBERT LlLLEBORGEN

J0RN HARRIDSLEFF

LARS STENE

~0RGTORUNNKAR~EN

KARL FLEMMING S0RLlE

SVEN ARMAND SVENSEN

BODIL HANSEN

STEINAR AAGAARD

OLE KRISTIAN KARLSEN

ODD-IVAR J0RGENSEN

STEIN SPETAAS

KENT MAGNUS BRATLI

ANDREAS SPETAAS

TOR-INGE BORGAAS

NINA IREN STENERSEN

GORDON HANSEN

TROND E GUNDERSEN

SONJA KRISTINE OLSEN

PETER ABRAHAMSON

ERIK NORMAN-LARSEN

HALVARD LYSAKER

HEIDI STOLSMO

StELAND

MALIN HANSEN
XXXXXXXXXX

KENNETH NOREN

JAN EGIL THON

ROY STYRVOLD

JAN ERIK SCHR0DER

KOLBJ0RN HAGEN

MICKAEL OLSEN

ANNE HAGLUND BERBY

SVEIN STRAND

MARTE JOHANNESSEN

EGIL NYGAARD

PER-AGE HERMANSEN

MORTEN FREDRIK GYRING

CHRISTIN ERIKSEN

RANDI SKJtERSTAD

MORTEN B0RGE JOHANSEN

TERJE HOLM

VIGDIS SCHNELL LARSEN
S0LVI SPETAAS
ROY OLAFSEN
PER WILLY MATHISEN
RUNE KULTORP

STIAN RENE NORDLI 0STNES

KRISTINE NORD

ANN MARl PETIERSEN

VIDAR LUDVIGSEN

STIG TALG0

J0RN RINO BUFLOD

JOHN-EILERT ERICHSEN

BJ0RNAR BLAKKESTAD

MARTIN STRAND

VIDAR BUFLOD

ELSE ERICHSEN

JON ANDERS L0VAsEN

EGIL GR0NN

BENEDICTE LARSEN REM MAN

J0RGEN KARLSEN

UNNI BLAKKESTAD

FRODE MARCUSSEN

MARLIN CHRISTINE MARCUS~ MAY HOLM

0YSTEIN HASLIEN

ESPEN BRATHE

ROGER ERIKSEN

STINE KULTORP

GJERMUND JANSEN

TORILL STRAND KABO

AASE M OLSEN

ANETIE )ANSEN LANGMO

ODDMUND

THON

TOM ARILD FREDHEIM

CHRISTINE JANSEN

JAN THOMAS JOHANSEN

VIDAR ELVESTAD

EMILIE OLAVESEN

JENS PETIER BRANDSTORP

LEIF NIELSEN

CATO BRYNILDSEN

ROY OLAV OLAVESEN

MAGNUS ALEXANDER

DAG BORGE

MARTIN HOVDEN

DAHLSTR0M

JOHAN MARTIN SUNDLI
ANNE SL!NDLI

JOHN EOGAR HANSEN

ANDERS KARLS0EN

STIG PEDERSEN

TONE L0VAsFN

KURT JACOBSEN

METIE LISE PEDERSEN

HARALD TRYGVE OLSEN

ANITA JANSEN

LOTIE RASMUSSEN

KIM JOHANSEN

STEINAR OLiVERSEN

TRINE JOHANSEN

MARTIN GUNDERSEN

JOAKIM JACOBSEN

RUNAR ~LVERH01

HEIDISKAIJG
ANNIKKEN NORD KRISTIANSEN

STEINAR NORMAN JOHANSEN

ANN KARIN BRATLI

DAG TORE SKAAR

TERJE B~RG

SIGMUND JOHANNES TJERNtES

TOR HALVORSEN

ANN KATRIN KRISTENSEN

BJ0RN-TOMMY HERMANSEI
PER-OLAV ANDRESEN

PER GERHARDT

VIDAR AASERUD
IVAR KARSTENSEN

STEINAR LEE BERGBY

BENJAMIN HALVARD LYSAKER

JAN-ERIK ANDERSEN

ELiN L0vLlE KARLSEN

EGIL ANDERSEN

MAGNE STANG

MORTEN NILSEN

MORTEN KARLSEN

MORTEN LARSEN

KRISTINE FULSEBAKKE

ARVID SKARPSNO

ROLF HARALD TORJESEN

PER ARNE ALFREDSEN

STEIN ANDERSEN

EINAR LUNDE

JOHANNES W, HENRIKSEN

EINAR BERBY

ALEXANDER L0KKEBERG

NINA ELISABETH L0LAND

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
10.
nov.
14.
nov.
16.
nov.
21.
nov.
24.
nov.
1. des.

Østlandsforum 2018 ( Amcar Jessheim)

1. des.
3. des.

Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

Fredagshygge på klubblokalet

Detroit Cars

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

Julebord, Klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit
Cars
Detroit Cars

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

Aarnes as
Detroit Cars

Kl
16,00
Kl
18,30
Kl
20,00
Kl
18.30
Kl
19,00
Kl
11,00
Kl 9,00
Kl
18,30

Deadline neste
28. NOV
klubbavis

