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Ønsker alle en GOD SOMMERFERIE håper sola
vil skinne og at dere alle for en knall sommer.
Vi er snart klare for Cars on the Farm, og resten av
sommeren skal jeg sitte på skolebenken. Så ta
gjerne bilder og skriv litt om treffet dere er på. Så
har vi litt mere interessant stoff en matematikk til
avisen 

BAKSIDE
Per Gerhardt

Bilder og referater fra treff mottas med glede og
takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff.
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FORMANN HAR ORDET
Egil Berby
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MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 12 juni ca. Kl .18.30
Agenda:
 17 mai rabalder
 U.S Car. camp påmelding
 Amcar vervekampanje
 Dugnader fremover
 Hvaler treff 28-29-30 juni
 Tilbakemeldinger om farmen
 Eventuelt.

1

DETROIT NEWS JUNI 2019
Den gode tiden raser av sted, vi har allerede lagt bak oss en tradisjonell påske cruising og et vellykket
1 mai . Det har blitt evaluert og som naturlig nok lærte vi en hel del. Gode tilbakemeldinger både fra
publikum og kremmere. Endringer til det bedre vil bli gjort slik ar både flere kremmere og deltagere
skal få litt bedre plass. Når der gjelder vår onsdagscrusing har vi blitt rammet av kalenderen.1 Mai
,medlemsmøte og dertil styremøte alle stjal våre crusinger,men vi skal prøve en første onsdags
cruising 5 juni fra Sarpsborg torg. Noen vil drive med forberedelser på Farmen men de andre kan
cruise gjerne til Halden. Vår tradisjonelle 17. mai kortesje ble avlyst av politiet med sine firkantede og
litt hysteriske bestemmelser. Det skapte reaksjoner an mass i mediene og de fikk pepper i fra alle
kanter. En kan undres at når dette er en «gammel» bestemmelse hvorfor vente til det var for sent
med å komme med det. 17 mai komiteen ble tatt på senga og er selvfølgelig lei for det. Både Detroit
Cars og Borg motorhistorisk stiller gjerne til møte for at dette ikke skal skje igjen en løsning uten
«president stil» bør vel finnes. Det ble ordnet til en alternativ kjøretur noe som Borg MH. skal ha en
del av æren for og snekret sammen en fin løype uten forstyrrelser av betydning. Antakelig var det
omkring 75 biler som deltok. En helt fin tur ,men det er jo ikke det samme. Hva som skjer i 2020 vet
man ikke nå.
Det skjer noe rundt hele i et sett og vi klarer ikke å informere gjennom vår «tidning» det er mediene
som gjelder vi får konsentrere oss om det vi er deltakere på og i. Det er godt vi har ildsjeler som
legger til rette for de som «skummer fløten « slik at Amcar bevegelsen lever videre, uten dem hadde
det blitt tynt. Det bringer oss til Farmen i pinse helgen 6 til 10. juni, vi får en dag å komme oss på.
Egen innbydelse er ute på i media, de tar mer og mer over.
Å ta en helg på Sand (Hvaler camping) er blitt en tradisjon det er bare å styre unna slik at en ikke
kollidere med andre tradisjoner som medlemmene pleier å dra på. DET VIL BLI HVALER TREFF 27 TIL
30 JUNI.
Us Car Camp nærmer seg også og betingelsene til camp arrangørene må enn inn på nettet for å se .
Forehånds betaling, registrening av telter og vogner som nå må betales ekstra for, men fremdeles er
det mye camping og moro for penga uten tvil. For vår del har vi samme plass som i fjor og det er Leif
Nielsen og Per Gerhardt som tar imot påmelding og det er kun medlemmer som kan delta på «vårt»
område. Frilanser må ordne seg selv.
Elektronikken griper stadig om seg og nå blir det vanskelig å levere en salgsmelding på papir. Alle
som har en gammel salgsmelding på en bil som har stått i mange år i påvente at noe skal skje vil
garantert få noe trøbbel. Er du ikke en data nerd vil du måtte søke hjelp. På Amcar.no ligger noe å
tygge på. Men når trøbbelet fosser inn og klagene kommer blir det nok en løsning etter hvert, det er
bare så trist at mange som ikke kan blir satt utenfor. Men den som lever får skje. Utilsikdete
problemer vil nok også måtte bli tatt hensyn til.
En god tilbakemelding fra et av våre medlemmer at Safety Check var en ordentlig kontroll av det
viktige og ikke få en toer for at skiltlyset hadde slokna. Da er vi på rett vei ,husk din egen sikkerhet
og «gammal» bilen og dens tilstand . Ta en kontroll.
Da ønskes det en god sommer og mange hyggelige turer og treff. EGBE.

Medlemsmøte 8.5.2019
Tilstede: 30
Egil ønsker velkommen.
Evaluering Påskecruising: Veldig fint vær under cruisingen.
Var bra arrangement. Men var litt vanskelig å skjønne ruta. Så i fremtiden prøver vi å ta
hensyn til at ikke alle vet hvor ting er. Og at de er fra andre steder.
Pit stoppen i Halden var litt nærme mat. Så mange spiste der. Men sånn er det.
Mange dro fra Navestad pga at de ble nødt til å betale for å stå utenfor. Dette blir tatt
videre.
Evaluering Bulder: Var veldig bra. Møtte opp rund 10 stk. er trivelig å komme og prate.
Artikkelen ang Safety Check er sendt til Trondheim.
Evaluering 1 mai.
-

Man hørte ikke lyden rundt på plassen ordentlig. Hørte musikken men ikke Egil.
La folk holde mikrofonen selv. Og snakke for seg selv. Dette kan løses med to
mikrofoner.
Ha en bilport men med 2 køer.
Lage en plan og oversikt på parkering. Så dette kan gå så smidig som mulig. Johannes
og Leif lager en oversikt.
Medlemmene ville også være med på befaring uka før, men fikk ikke melding.
Mange var veldig positive til plassen.
Walkie Talkiene må virke og vi må ha nok av dem.
Kremmerne var kjempe fornøyde, kan bli flere neste år.
Vi må ikke nekte noen Amerikanske biler inngang.
Finne ut om vi kan nekte folk utenfor å bruke laderne.
Huske å nummere lappene i forkant.
Containeren må det gjøres noe med. Vi tar dette etter farmen. Cato får beskjed om
at den skal hit for rehabilitering.
Trenger kontakter i kiosken. Og en benk til.
Må huske å fjerne det containeren står på.
Sjekke ut ang å legge strøm ut fra Borg.
17 mai kortesje. Er noe om at vi må ha en person ved hvert forhjul. Dette blir sjekket
mer opp i. har 10 biler men kan være 25.
Eventuelt: Kjøpe inn is. Og vi har åpent 17 mai på kvelden.

Møte hevet 20.14

Styremøte 15.5.2019
Tilstede: 11

Avisen: Redaktøren ordner med avisen.
Websiden: Har fått et flott bildegalleri. Siden blir jobbet med.
Økonomi: Vet ikke noe mer ennå. Problemer med å skille hva som er hva på VIPPS. Ikke
skrive pris på brød/lomper.
Container: Rehabilitering etter farmen. Den blir satt utenfor lokalet da. Hadde det vært en
ide med en ny. Er på jakt. Det er en del feil og praktiske ting som må fikses. Ha varme i den
på vinteren kan løse noen problemer. Hva med en skaphenger til utstyret? Vi begynner etter
sommeren.
Momskompensasjon: Amcar har en annen modell enn oss. Vi har sendt informasjon til dem.
De jobber med dette.
Problemer med å se hva som kommer inn på vipps vi leter etter en løsning på dette.
Onsdagscruising: 5 juni- 3 juli.
Sommeraktivitet: 28-30 juni på Hvaler.
1 mai innspill:
-

Lyd: ha 2 mikrofoner. Dette ordner Egil.
Johannes lager en plan ang inngjerding. Kom gjerne med innspill men ikke dagen før.
Permanent ute strøm. Andreas jobber med dette.
Kioskvogn. Ta vekk vasken og sette opp en benk. Tar det på dugnaden.
Ansvarsliste må redigeres og utbedres.
Gratis mat kontra redusert pris. Vi må gå ordentlig igjennom dette.
Bestilling av mat må skje tidligere. Gjerne i mars.
Ha et system på alt som blir kjøpt inn.
Gratis billetter går ut som det skal. Men byttet ut noen.
Spørre rundt om annonsører i programbladet. Hel side: 1500 kr, halv side: 1000, kvart
side: 500.
Litt klage på litt lite doer.
Huske å sette opp søppelsekker.
Få ut hvor stemmesedlene skal inn.
Bytte navn på risig men betalt.. vi ser på noen navn.

17.MAI 2019
Over 40 store og små medlemmer benyttet seg av tilbudet med frokost
etter barnetoget. Her er noen bilder som taler for seg.

Cruise Nights
Bli med på Cruise Nights!

2019

– Live out your passion for American & Classic Cars!
Vi inviterer den norske bilhobbyen inn i våre Cruise Nights
– uavhengig av bilmerker og opphavsland.

Arrangementsdatoer i 2019:

1. mai – 15. mai – 5. juni – 19. juni – 17. juli – 7. august
– 21. august – 4. september – 18. september.
NB! Første arrangementet i juli utgår pga. klubbenes markering av 4th. of July
- USA’s nasjonaldag.

Cruise Nights arrangeres av AMCAR-tilsluttede klubber over hele
landet med to Cruise Nights i måneden, fra mai t.o.m. september.

Egen Facebook-gruppe: ”Cruise Nights Norway”
• Arrangørklubber og deltakere kan poste bilder/innlegg.
• Kåring av månedens bilde/innlegg.
• Oversikt over lokale oppmøtesteder.
Oppmøtetidspunkt: kl. 19.00
- samme tidspunkt og oppmøtedager over hele landet.
Oppmøtested: Alle byer og områder med
lokalklubber tilsluttet AMCAR.

1 MAI
Da har 1 mai mønstringen vært. Vi var veldig heldig med dagen i år, det var sommer og sol til
å være 1 mai. Ny plass var det også i år da vi flyttet treffet til borg amfi, fungerte veldig bra og
alle jeg snakket med syntes plassen var bedre enn den har vært på Obs de siste årene.
Det var hele 3000 betalende publikum. Da vil jeg tro det har vært en god økonomisk dag for
klubben også.
Mange blide mennesker, flotte biler og kremmerne var på plass på Borg amfi.

Stor takk til alle medlemmer som får denne dagen til å bli så bra 
Foto Torbjørn Strømberg
Annikken N. Kristiansen

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
helgen28-29-30. 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 .

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; 24-06-19. 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

Brunetten og blondinen var i byen da brunetten plutselig sa :
- Oj, der kommer kjæresten min ut fra blomsterbutikken, han har
sikkert kjøpt blomster til meg.
- Liker du ikke blomster ?
- Joda, men når han gir meg blomster har han forventninger etterpå,
og jeg har ikke lyst til å tilbringe helgen på ryggen med beina i
været.
Blondinen var lenge taus før hun sa :
- Åh, har du ikke vase ?

En fisker giftet seg, men det han ikke hadde regnet
med var at en grim svigermor også flyttet inn i huset.
Derfor var han etter hvert mer på havet enn hjemme
hos familien.
En dag fant han en flaske i sjøen, og når han åpnet
den kom en ånd ut og takket så mye for hjelpen.
-Du skal få oppfylt tre ønsker, sa ånden. Din
svigermor vil få ti ganger det du får.
-En million kroner! sa mannen.
-OK, en til deg og ti til svigermor, fikset ånden lett.

En nordmann, en svenske og Claudia Schiffer satt sammen på
toget. Plutselig kunne man høre en kysselyd og et knyttneveslag.
Da toget kom ut av tunnelen igjen satt nordmannen og Claudia
Schiffer som om ingenting har hadde hendt, mens svensken holdt
seg for ansiktet.
Svensken tenkte : " Nordmannen må ha kysset Claudia Schiffer, og
så bommet hun sikkert med slaget sitt og traff meg i stedet."
Claudia Schiffer tenkte : " Svensken må ha prøvd å kysse meg,
men kyssa nordmannen i stedet og fikk seg en på trynet for det."
Nordmannen tenkte: " Dette var skikkelig kult. Neste gang vi
kommer i en tunnel skal jeg lage kysselyd og dra til svensken en
gang til. "

-En ny sjark! sa fiskeren.
-OK.EN til deg og ti til svigermor.
Fiskeren tenkte seg leeenge om.....og bestemte seg:
-Et bitte lite hjerteinfarkt..................

Bill Gates, Michael Jordan, Dalai Lama og
en student var passasjerer i et lite privatfly.
Plutselig kommer piloten inn og sier : -flyet
er i ferd med å styrte. Vi er 5 personer, men
det er bare 4 fallskjermer. Så tar han en
fallskjerm og hopper ut.
Michael Jordan reiser seg og sier: -Jeg er
verdens største atlet. Verden trenger store
atleter! Så tar han en fallskjerm og hopper
ut. Deretter reiser Bill Gates seg og sier: Jeg
er verdens smarteste mann. Verden trenger
smarte menn! Så tar han en fallskjerm og
hopper.
Dalai Lama ser på studenten og sier : -Jeg
er en gammel mann, jeg har sett verden, jeg
har levd livet, og jeg er ikke redd for å dø.
Ta du den siste skjermen, min sønn.
Studenten smiler og svarer: - Men det er da
ingen grunn til at du skal dø! verdens
smarteste mann hoppet nettopp ut med
ryggsekken min!

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
Web: http://www.detroitcars.no
E-post: post@detroitcars.no

STYRET ÅR 2019
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

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

91777514

HJELPESEKRETÆR

Connie Løvlie Spetaas

connieasbjornsen@gmail.com

97632772

STYREMEDLEM

Tom Lilleborgen

to-r-lil@online.no

95253131

STYREMEDLEM

Bjørg T. Karlsen

bjotokarl@gmail.com

91768143

STYREMEDLEM

Malin Hansen

malinth-91@hotmail.com

99338943

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Roy Olafsen

royolafsen@yahoo.no

97463755

VARAMEDLEM

Leif Nielsen

leifenielsen@icloud.com

90559479

VARAMEDLEM

Ola Karlsen

bjotokarl@gmail.com

91367792

VARAMEDLEM

Morten Gyring

mortengyring@gmail.com

95448380

VARAMEDLEM

Andreas Spetaas

andreas.spetaas@bravida.no

46821062

VARAMEDLEM

Johannes Wastvedt
Henriksen

johannes@whenriksen.no

97470189

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf 95065269 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 95065269 der dere oppgir navn og telefonnummer.
Utlån av verktøy
Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576

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

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars

7. jun.

Cars on the farm fra 7/6 til 9/6

Felles
Østfold

9. jun.
12. jun.

Nasjonal Motordag
Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

19. jun.

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

20. jun.

Juniorkveld på klubblokalet

Detroit Cars

24. jun.

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

28. jun.

Sommer moro Sand Marina (28,29.30 Juni)

Detroit Cars

4. jul.

Amcar Cruise Night, oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars

4. jul.

Night Cruise Lillestrøm

Midnight
Cruisers

22. jul.

US CarCamp DK Sted Øster Hurup, 22 juni til 29 juni

5. aug.

Avismøte klubblokalet

Aarnes as

Kl
18,00

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

Kl
16,00
Kl 9,00

Deadline neste
31. JUL
klubbavis

