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1mai overstått. Noe kjølig vårvær, men heldigvis
var det opphold… Det var ikke helt det store
oppmøtet, og jeg savnet bodene med salg av
diverse ting og tang. Men, sukkerspinnet var
godt som alltid, man kunne bli mala i ansiktet,
og man kunne spise vafler, pølse og «lapskævvs»
I mårra, 2. mai er det tur til Halden igjen. Våren
er her uansett , og det melder bra vær fremover
så det venter mange hyggelige arrangementer
denne måneden😊
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FORMANN HAR ORDET
Egil Berby
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Hilsen Martin Strand, Redaktørrrr…

DETROIT NEWS MAI 2018
På kort tid er alt snudd på hodet det popper opp med aktiviteter rundt hele, for vår del er og blir 1
mai et måste. Det har vært tungere forberedelser i år enn ellers, mulig jeg får til noe om det på
slutten av innlegget. Andre saker er et veldig behov for stoff til avisen. Det ser ut som noe på FB. går
glatt men å sende noe til Martin Strand er vanskelig. Folk er på turer både inn og utland,
begivenheter, treffer, noe skøy ,fosser fram på FB, men noen ord og bilder finner ikke veien til
Ullerøy. Overfor våre andre som IKKE er eller har mulighet å være på FB er det rett og slett litt dårlig
gjort. Jeg vet det finnes der ute men akk så vanskelig å få ut til Ullerøy. HÅPER PÅ BEDRING.
En helt annen sak, plutselig etterlyste SA om det var noen som kunne bryllupskjøring. På sida vår lå
tre og det var dårlig vel, må vel være flere som kunne tenke seg det. For sikkerhets skyld sjekket jeg
med regnskapskontoret mitt om den slags (svart) kjøring da noe ble engstelige for «futen», svaret var
enkelt. Skal du skatte av så små beløp( 2-3000 pr.tur) så har du også krav på å utgiftsføre det du
bruker på bilen i den sammenheng. Da er nok interessen fra «futen» på 0. Vi bruker fort opp mer enn
det, så det er helt u- interessant. Så da håper vi på flere som vil ta noen ekstra turer. Bare si ifra.
Besøket hos Bulder var noe bedre enn før , men det er en del gjengangere og det er bra at de har
funnet ut at en ekstra kontroll bare er bra for meg, og de trivelige gutta da , helt flott. Selv fant vi en
feil jeg har slitt med en stund, tomgangen måtte være litt høy spesielt da man la inn revers hadde
bilen en tendens til å stoppe. Årsak ble avsløret, for lav co, litt ut med blandeskruene så viste
måleren 1,25 (ikke0,9 som før) og da gikk det fint etterpå.
Dugnaden gikk fint i strålende vær, men en detalj liste over alle gjøremål vil bedre det, selv om de
som har vært med før visste omtrent hva de skulle gjøre. En overordnet dugnads general hadde nok
også vært en fordel.Er ikke lett å huske alt når man bare gjør det en gang årlig.
Us Car camp vinker i det fjerne men allerede nå må vi ta grep. Vi er så heldige å ha danske innfødte
blant oss og som attpå til hjelper til med å plassere oss på «vårt» område som vi igjen har fått tildelt.
Dette krever litt viten om de som skal komme. Plass sjef Leif Nielsen ønsker påmelding slik at han har
oversikt over hvem som kommer og da har medlemmer første retten, frilansere som vi ikke ser
resten av året må finne plass utenfor vårt område hvis det blir fullt. Detroit Cars har igjennom flere år
opparbeidet et godt renomme der nede og mye av det skyldes Leif Nielsen og det skal vi ta vare på.
Påmelding starter på mai møtet.
Det blir også påmelding til den hyggelige kortesjen vi har i 17 mai toget. En annen koselig sak er at i
år er klubblokalet åpent etter barnetoget hvor det blir anledning til å spise. Det er Annikken som er
arkitekten så påmelding må skje til henne, SMS eller telf. 91120187 før 7 mai. Barn under 5 år gratis,
barn, juniorer Kr. 75 og vi voksne Kr. 150 et flott tiltak.
Klubben har inngått en forsikrings avtale med IF igjennom Amcar som det kan leses er også
medlemmene forsikret hvis noe skulle skje under noen av våre tilstelninger hvor medlemmer bidrar i
dugnad, tilrigging eller noe annet. Premien for medlemmene er Kr.25 som i år betales av klubben.
Neste år2019 vil vi ta inn dette med økning av medlemskapet med Kr. 25 en kan aldri bli forsiktig nok
så dette er en ekstra» tryggleik» hvis noe skulle skje. Det foreligger nå en avtale med DEKKMANN
som er landsdekkende og for oss holder de til på Tunejordet Det er et gammelt og solid firma som
kan anbefales. Selv om avtalen er på tvers er den like gyldig for det.
EGBE.

Medlemsmøte 11 april 2018
Tilstede: 32
1. Påskecruising evaluering: Turen ble for lang så det ble ikke det trykket på Greåker.
Var litt mye søppel rett ved siden av søppelsekkene.
2. Bulder: Vi måtte flytte besøket dit. Flere må møte opp eller så kan det hende at vi
mister denne muligheten.
3. Dugnad 21 april. Det vil bli sendt ut SMS.
4. 1 mai forberedelser: Fått noen problemer:
- Brusskapet er ødelagt, vi prøver å fikse det. Ellers så må vi se etter et nytt.
- Vi er i ferd med å få for lite gjerder, mangler pr nå 400 m. Noen som vet om.
Hører litt rundt.
- Vi ser litt på ansvarslista.
- Beredskapsplan er i boks, men vi bør ha flere brannslokningsapparater.
5. Eventuelt:
- Forsikring vi må ha en klubbforsikring. Amcar og IF jobber med saken.
- 17 mai lunsj. For påmelding send melding til Annikken.

Styremøte 18 april 2018
Tilstede: 15
-

-

-

Alt for få som sender inn stoff til avisen. SEND INN BILDER FRA TREFF OG ANDRE
TING!
Siste møte: Loddsalg før var kjempe bra men mangler fortsatt underholdning.
Dugnad: Kiosk, Container. Må sjekke at alt virker. Kjøleskapet virker igjen og vi
har fått flere så vi har i backup.
Farmen: nettopp hatt møte.
Svar fra Amcar ang Forsikring. Har fått tilbud på 7500 kr for i år, går for dette.
Cruising 2 mai.
Åpen dag 5 mai. Skal vi lage en form for program med innbetaling til
støttemedlemmer, ble ikke avklart. Men vi henger opp plakater på Øya og i
nærområdet.
Plakater på hjemmesiden: passe på at våre egne blir profilert og ikke drukner i
andre.
1 mai ansvarsfordeling.
Kvelden før: være på klubben kl 18.00 og på OBS ca. kl 19.00.
Bruke VIPPS der nede.
Eventuelt:
Døra nede sto ulåst. HUSK Å SJEKKE ALLE DØRER FØR MAN FORLATER LOKALET!
Fått 3 stk gratis billetter til Rockabillyfestivalen. Lodder disse ut på møtet.

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 9. mai
Ca. kl. 18.30
Agenda:
• US Car camp 2018.
• 17. Mai kortesje.
• Dekk avtale, med Dekkmann.
• Bevertning 17. mai på klubbhuset.
• Evaluering 1. Mai.
• Evaluering 5. mai.
• Eventuelt.

1

Ett lite knippe bilder fra 1. mai

NVMC Nedre Glommen innbyr til Ullerøy-treffet
26/5 2018 på Ullerøy leirskole i Skjeberg utenfor Sarpsborg.
VeteranMC-løp Lørdag 26/5 med start kl 11.00
Vi ønsker velkommen til førsommertreff for veteranmotorsyklister i
historiske omgivelser. I år ønsker vi et treff som viser mangfoldet i
Norsk Veteran Motorsykkel Club.
Spesielt inviterer vi til å ta fram de eldste syklene og lettvektere/mopeder. Treffet er
åpent for kjøretøy som er 21 år og eldre.
Der det er mulig, kjører vi langs smale og svingete asfaltveier med liten trafikk med
innlagt kulturhistorisk besøk.
Egen premie til eldste sykkel og i klassen for lettvektere/mopeder.
Treffplassen , Ullerøy leirskole ligger ved sjøen og har store grøntarealer,
m.a.o. ideelt for camping og med lekemuligheter for barna hvis du har med hele
familien. Vårt kjøkken tilbyr selvfølgelig mat og drikke til rimelige priser.
Vegmerking fra riksvei 110 like ved E6. Treffet avsluttes lørdag kveld.
Ingen forhåndspåmelding. Sal opp og kom!
Er det noe du lurer på om Ullerøy-treffet, kontakt Hans Øyvind Borgen tlf. 69168087/
91363690 eller Morten Olerud tlf. 69169559/91196493
Hjertelig velkommen til Ullerøy-treffet 2018!

17 MAI FROKOST
VELKOMMEN TIL FROKOST, RETT ETTER
BARNETOGET.
VI SERVERER SNITTER OG KAKER.
Pris er:
Barn over 5 år Kr 75
12 år og voksne 150 kr
Maks antall 60 personer
Ring eller send sms til Annikken
Tlf: 91120187 før 7 mai.

Velkommen

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

5. mai.

Åpent hus klubblokalet
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Frokost på klubblokalet etter barnetoget se plakat
(www.detroitcars.no)
Cars, cakes & coffee. KL 09.00 - 13,45
Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

Kl
11,00
Kl
18,30
Kl
18,30

Aarnes as Kl 9,00
Detroit Cars
Kl
18,30

Deadline neste
klubbavis
Mai 31

