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Bilder og referater fra treff mottas med glede og
takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff.

Annikken

MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 14 august ca. Kl .18.30
Agenda:
 Tilslutningsavtale Amcar.
 Bilen dag 24. august .
 Dugnader, ny kontainer.
 Hvaler treff i juni, tilbakemelding.
 Litt fra U.S.Car camp.
 Eventuelt.

1

DETROIT NEWS AUGUST 2019
Da er juli og avis fri måned over men sommer er ikke over på en god stund ennå. Det kan man se på
FB hvor det florerer av både store og små arrangement over det ganske land også hos søta bror.
Kjente fjes dukker opp over alt. Disse skal være glade for at det finnes ildsjeler og entusiaster og
personer som får dette til å skje og ordner opp. I fleng kan en nevne P-vakter, Portvakter, damer i
kiosker og vaffelboder. Noen har ordnet tillatelser og noen har snakket med de rette kontakter alt for
deg og dine. Dette skjer i de forskjellige lokaler miljøer rundt om. Du kan spørre deg selv kan jeg gjøre
noe for der jeg bor eller støtte de som får det til, eller er det greit å bare møte opp og nyte. Har vi
fått det for bra? Et godt eksempel er Halden klubben som sørger for at onsdagene går greit igjennom
hele sommeren. Vet man hvor mange som stiller opp i løpet av den tiden? Med 20 onsdager og fire
personer er vi oppe i 80 uten dem hadde det ikke blitt noen onsdag. All honnør til disse.
Vi har vårt eget 1. mai som er avhengig av hoder og hender og stå på vilje. I år var det mye nytt og
flere en noen sinne kom innom. Det er krevende og vi blir aldri for mange til å hjelpe til. På farmen er
vi flere klubber om det men allikevel trengs fler når tilrigging starter. Her også entusiaster som står
på. Slik er det flere steder og uten disse vil det bli «trefftørke». Hyggelig med venne treff, men det er
liksom ikke det samme.
Et sidesprang, nå ser det ut som Down on the Farm rører på seg igjen og det er også bra for Cars on
the Farm. Honnør til Thor Signebøen som har startet opp igjen.
Som tradisjon tro var det Us Car Camp som sto høyt på listen en kombinasjon av bil og laid back, pent
vær og rolige dager. Fra klubben vår var det nokk færre en før Ca. 15 biler og boenheter men en
formidabel økning av andre også norsker. Follo Amcar var sterkt representert med ca. 25 biler, vi er
nok litt mette da opplegget er det samme hvert år, men allikevel en fin uke med crusinger rundt om i
godværet. En annen faktor er hyggelige priser på mat og drikke, slukke tørsten koster omtrent Kr.
4.50 pr. flaske øl og mineralvand koster nesten det samme. Umulig ikke å være mett og utørst i dette
landet selv bensin lå ca. kr. 3. under vår norske pris hjemme. Det som var ekstra hyggelig var en gjeng
på over 20»yngere» som er med på moroa og kjører med det de har, minner litt om gamle dager, da
er det et håp om at «gubbeveldet» kan få noen arvtakere som bygger og driver videre etter snart 40
års drift. De har ikke opplevd vanskelighetene på 60 og 70 tallet, de ville nok ikke tro hvis en fortalte.
Jeg tro de ville slåss for hva som er oppnådd slik at vi kan ha det minst som i dag. En kjendistopp med
Borat drakter (ikke de helt store) gjorde også en viss oppmerksomhet da de var framme ved senen,
de ligger i hvert fall ute på FB, er verd en titt.
Derimot har danskene et hysterisk biltilsyn som forfekter en urimelig originalitet på veteranene, et
lite avvik gir problemer. Det var visst et avgiftsspørsmål her. De sliter med det som vi gjorde for 20-25
år siden, en annen felg, ja da var du ille ute å kjøre. Det arbeides med saken slik som Amcar gjorde
(og gjør) men det er langt igjen der nede. Vi selv må være glade for hva Amcar har gjort (og ikke glem
Ketil Solvik Olsen) Siste nå er avgiftsfritak på 20åringene og eldre. NB. De er ikke veteraner bare
billigere en vanlig bil. Kommer nok en del entusiast bil framover
På lokal fronten vil det bli bilens da av NAF i Sarpsborg og i Kullås lørdag 23. august. For de som vil til
Kullås er det en registering (se bilens dag.no) man må være på plass før kl. 11 og man kan ikke forlate
plassen før etter kl. 15. Vær obs. på at vegen inn kan bli stengt fysisk. Du har da 4 timer til beskuing
og det er vel rikelig Der deltar allslags klubber og enkelt personer også vi er invitert, vi pleier å stå ved
paviljongen.
EgBe

MEDLEMSMØTE 12. JUNI 2019
Tilstede 30 medlemmer 4 juniorer

17. mai
Usikker på om politiet helt var klar over hva de bestemte og satte i gang, på
nett var det 105 kommentarer som alle gikk utover dem.
Svein (Borg motorhistoriske) og Egil skal i møte med 17. mai komiteen og
politiet 18. juni for å finne ut av hva som bør/kan gjøres neste år.
USCARcamp
Liste blir sendt rundt for påmelding, vi har vår plass og dette for å sikre de som
vet de skal dit plass der. Leif er ansvarlig og kontaktperson med dansken
Amcar
Blir større, etter at de åpnet for europeiske biler melder flere merkeklubber seg
inn
De har nå en vervekampanje der klubben får kr 300,- for hvert vervede
medlem
Vi har ikke fått svar på vårt spørsmål ang. momskompensasjon. Det var noe
de ikke hadde tenkt på, men de jobber med saken.
Conteiner
Den vi har trengs å restaureres, må tømmes og bygge på det vi har. Noe ble
lagt igjen på farmen.
Skulle vi sett etter en annen? Den er ikke tett, eventuelt kjøpt ny.
Kioskvogna må også sees på, om noe skal eller bør forbedres.
Begge står nå utenfor klubblokalet
Hvalertreffet
Hvaler camping 28-30 juni, enkelt hyggetreff.
Farmen
God stemning på låven og campen, eieren var også fornøyd med trøkket i
baren.
Vi har fått driftstilskudd og tilskudd til kjøring med våre venner til høsten. Salg av
pølser og vafler fra kjøkkenet og loddsalg.

Styremøte 19 juni 2019
Tilstede: 11
Avisen: Kommer bare på nett i august.
Websiden: Ingen løsning ennå, men blir jobbet med. Man ser
litt på dette styreweb. Vil vite mer om dette. Kan være
interessant.
Økonomi: farmen gikk bra.
Container: Skal vi kjøpe ny eller brukt. Ble enstemmig vedtatt
ny. Per ser på tilbud på isolerte Containere.
Kioskvogna: Denne blir vasket. Men vi må tette taket da den
lekker. Vi setter inn vifte.
Bilens dag: Var møte den dagen vi hadde møte så ingen stilte
fra oss. Vi har fått referat.
17 mai kjøring. Vært i møte med komiteen og politiet om
hvordan man skal gjøre ting i henhold til påbudet.
Dette blir jobbet med, men vi må ha påmelding med info til
politiet og det blir for kun medlemmer.

Cars on the farm 2019
Årets treff var helgen 7.- 9. juni, var ca 60 boenheter og mange dagsbesøkende.
Fredag spilte «Matchless 59» og lørdag var det « The Daltons» som stod for
underholdningen. Cruisingen på lørdag gikk i år til Strømstad med Quiz
utfordring underveis.
Her er noen bilder som taler for seg.

HUMOR

En mann i en folkevogn var ute og kjørte, da han fikk
motorstopp. Etter en liten stund kom det en annen
mann i en Ferrari, og tilbød seg å taue ham. Så kjørte
de av gårde da. Etter litt ble de begge forbikjørt av en
Porsche som fløytet og vinket. Mannen i ferrarien ble
forbannet, og glemte helt at han hadde en annen på
slep. Han tråkket klampen i bånn og kjørte etter
Porschen. Mannen i folkevognen ble redd og la seg på
hornet, men han i ferrarien merket ikke dette.
De tre bilene raste forbi en fartskontroll.
-Så du det? spurte den ene politimannen.
-Nei, hva? svarte den andre.
-Først kom det en Porsche i minst 200 km/t, og like bak
en Ferrari som kjørte minst like fort. Bak der kom det en
folkevogn i ei heidundrende fart som tutet for
forbikjøring!

En liten gutt ønsket seg virkelig 1000 kroner, og ba til
Gud i ukevis, uten at noe skjedde. Til slutt valgte han å
skrive et brev til Gud for å be om 1000 kroner.
Postvesenet mottok brevet, som var adressert til "Gud,
Oslo", og besluttet å videresende det til statsminister
Jens Stoltenberg. Statsministeren moret seg virkelig
over brevet, og videresendte det til Kristin Halvorsen
med beskjed om å sende gutten penger. Kristin
Halvorsen synes 1000 kroner var i meste laget for en
liten gutt, så hun sendte 100 kroner. Den lille gutten
jublet da han fikk pengene, og han satte seg ned og
skrev et takkebrev til Gud: "Kjære Gud, tusen takk for
pengene du sendte meg. Jeg har forresten merket meg
at du sendte det via regjeringen, og de drittsekkene
trakk 90 prosent i skatt!"

På en kafé sitter en nordmann og spiser frokost, og ved siden av
sitter en svenske og tygger tyggegummi.
Uoppfordret innleder svensken en samtale:
- Spiser dere nordmenn egentlig hele brødet ?
Nordmannen lar motvillig frokosten ligge og svarer : Ja,
naturligvis !
Svensken leker med tyggegummien i munnen og sier:
Det gjør ikke vi hos oss , hos oss i Sverige spiser vi bare det
innerste av brødet. Brødskorpene blir samlet i en container,
bearbeidet og formet til Croissanter og solgt til Norge.
Nordmannen hører bare så vidt etter. Svensken smiler og spør:
- Spiser dere også syltetøy til brødet ?
Nordmannen svarer lett irritert : Ja, naturligvis !
Mens svensken tygger tyggegummi , sier han :
Ikke hos oss, hos oss i Sverige spiser vi kun frisk frukt til frokost.
Skallene og restene blir samlet i en container, bearbeidet til
syltetøy og solgt til Norge.

Nå er det nordmannens tur til å spørre: - Si meg en ting, har
dere sex i Sverige ?
Svensken smiler og sier: Ja, naturligvis har vi sex i Sverige !
Nordmannen lener seg over bordet og spør :
- Hva gjør dere med kondomene etter at de er brukt ?
- De kaster vi da, svarer svensken.
Nå begynner nordmannen virkelig å smile :
- Ikke hos oss ! I Norge blir alle brukte kondomer samlet i en
container, bearbeidet, smeltet og solgt til Sverige som
tyggegummi!

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; 26-08-19. 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.

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
7. aug.
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg
7-11

23-25

7. aug.

Grensetreffet, Halden 17-11

14.
aug.
21.
aug.
22.
aug.
23.
aug.
26.
aug.
2. sep.

Medlemsmøte klubblokalet

4. sep.

Styremøte klubblokalet
Juniorkveld på klubblokalet
Sommer moro Sand Marina (23,24.25 august)
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Avismøte klubblokalet
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg
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