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Da er det under en måned til påskecrusingen, hvor
det da også blir fest på Navestad etter crusingen.
Ligger plakat med informasjon og bandet inne i
avisen.
Det vil også være dugnad på klubben denne måned
for å gjøre i stand Container til 1 Mai. Er brått bare
en måned igjen der å. Se mere info i avisen.
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Bilder og referater fra treff mottas med glede og
takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff.
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MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus
Dato. Onsdag, 10. april ca. Kl .18.30
Agenda:
 Påske cruising i boks med fest langfredag.
 1 MAI FORBEREDELSER
 ¤ Dugnad 13. april klubbhuset fra kl. 1100
 ¤Det vil bli en befaring av AMFI BORG plassen kommer SMS
 ¤ Mulig 1. mai ekstra møte.
 ¤Tilrigging 30april fra ca. kl. 1900 (amfin stenger kl. 2000)

 Eventuelt

1

DETROIT NEWS APRIL 2019
Da er vi inne i vår mest hektiske måned og alle må trå til, regner med at SMS er vil, komme tett. Det
som nå er offisielt er at AMFI BORG vil bli vårt mønstrings område, vi har tatt avskjed med Ole Johan
Utklev som var vår mann hos OBS. Det ble forklart hvorfor vi flyttet, noe han forsto etter samtalen.
Det hadde ikke noe med deres holdninger til vår mønstring, men av praktiske årsaker som gjorde
tilrigging besværlig. Det som skjer først av våryre saker er dugnad på kontainer og utstyr. Kioskvogn
er forhåpentlig rehabilitert hos INDUSTRI BEREDSKAP med virvelen Annikken i spissen. Den skal fylles
opp og rengjøres. Planen er lørdag 13april.
Det blir Påskecruisinga av godt merke. Og i år lander vi på Navestad banen. Her blir grillmat å få kjøpt
(men ikke Øl o.l.) Der er det satt opp telt til festen på kvelden. (Starter kl .1900) Hvor levende musikk
sørger for dans og moro. På Navestad har man lange tradisjoner i å lage til i form av Bedemarten så
det blir spennende. Påsken er sein i år (langfredag 19. april) og det kan da bli aldeles fin vær.
Da er det helt offisielt at 1 mai mønstringen flytter til AMFI BORG noe som vil skape nye utfordringer
og derved flere til å hjelpe til da dette jo er upløyd mark. Det er da godt å ha litt erfaring fra før.
Spørsmål om selve plassen kan rettes til Johannes Henriksen (97470189).
Det ble nevnt på siste møte at det nå er åpent for safety check hos Bulder for en trafikksikkerhets
kontroll (har ikke noe med eu) slik at det som kan utgjøre en fare kan oppdages og bli reparert. Det
er på dagtid og vil i utgangspunktet koste kr. 600.
Western festen var veldig vellykket og de som ordnet det skal ha en stor takk. Som vanlig fremkom
det saker og situasjoner som vi må ta til etterretning. Vi har nå fått en ny nabo over gata som er slien
etter en ukes arbeid og ikke syntes noe om musikken vår. Vi vil ta noe grep som er enkle og som
ligger i vår mulighet. Vi hadde levende musikk (trubadur) som kom for sent så det ble 2 x 45 min. fra
kl. 2230 og det blir for sent. Med levende musikk starter vi kl.2100 og avslutter den Kl. 00.00. Før og
etter kan vi da regulere vår egne spillelister. Vi vil ta en desibel måling ute i gata med litt guff på, så
får vi se hvor egentlig høyt det er. Siden helgedagsfreden starter kl. 2300 vil vi utvide kapasiteten
oppe og installerer ei vifte så en får ut røyken. Må du ut må man være så stille en kan. SÅNN ER DET
BARE BLITT DER VI LIGGER. Det er ganske typisk at både naboer og andre er seg selv nærmest. Skal
en ha diskusjon er det bare å ta en fest og evaluere den etterpå.
At sesongen nå er i gang høres og sees ute på veiene, herlige lyder og bulder, litt blink i chrom og
lakk. Et annet vårtegn er at det» rør på seg» i form av happenings. Følg med på diverse termin lister.
Her på» Østfoldberget» skjer jo saker og ting i april, vi er først med PÅSKECRUISING og fest på
kvelden. (19 april) Så har det dukket opp et lokalt arrangement Swap meet / loppemarked på ISE på
fotballbanen lørdag 27 april (kl. 8-16.) Det er to kjente som står bak som brenner for «gamle greier».
Det er Moparguru Guttorm Frisell og kræmmær Kjell (moped) Lund, kan jo være noe greier der (se
terminliste til Borg motorhistoriske på FB.)Dagen derpå er det det samme på AMFI BORG i regi av
Borg motorhistoriske som nå er en årlig foreteelse. Trenger du ikke noe rariteter eller deler er det
mønstring på Morenen ved Mysen som Askim klubben avholder. VI KOMMER STRAKS ETTER MED
VÅR FØRSTE MAI OG ØSTFOLDMØNSTRING.
ATTER IGJEN FØLG MED PÅ SMS OG FB.

EGBE

Medlemsmøte 13.3.2019
Tilstede: 37
Egil ønsker alle velkommen.
1. Bulder har fått Safety Check så det er bare å ta seg en tur. Men dette må gjøres på
dagtid.
2. Cowboy festen var vellykket. Var bra med påmeldte siden det var fullt. God mat og
god stemning. Musikken var forsinket så det var et minus. Fikk beskjed om å dempe
musikken av naboen, vi tar en måling av hvor høyt det blir ut senere. Men ingen skal
være ute etter kl 23.00. Kan bli mye røyk inne når det blir kun der oppe. Ha levende
musikk fra 21.00-24.00. Festkomiteen blir berømmet.
3. Klubbideer fra Østlandsforum tar vi senere. Men vi har fått en ny tilslutningsavtale fra
Amcar. Litt forskjellig der som vi tar opp med de blant annet dette med
momskompensasjon. Det er 2 måter å søke dette på med 2 forskjellige utfall. Vi har i
alle fall gitt de noe å tygge på. Denne blir ikke skrevet under på før alt er avklart.
4. 1.mai på Amfi Borg er nå offisielt. Vært og tatt farvel på Coop. Bare å spre ordet.
5. Påskecruising er i boks. Avslutning på Navestad Hytta.
6. Kjør så langt frem som mulig når man parkerer utenfor.
Møtet hevet 19.49

Styremøte 20.3.2019
Tilstede: 11
-

Avis: Garasjebesøk er kjempeflott ide. Men vi må kanskje utvide avisen nå. Ha
med dugnad, Bulder, påskecruising og 1 mai.
- Websiden: Har begynt å se på den. Men vi må få ut terminlisten.
- Cowboyfesten: Var en gave til medlemmene.
- Kioskvogna er under planlegging. Er ferdig til dugnaden.
- Må måle lydnivå ute da vi spiller inne.
- Klubbtilslutningsavtalen fra Amcar: Det er skrevet et brev til de med blant annet
momskompensasjonen og andre ting vi lurer på pluss bemerkninger. Venter på
svar.
- Snakket med trykkeri ang pris på trykk på gensere. Vi må få laget en prisliste på
det vi har av klubbrelaterte ting.
- Påskecruising. Alt i orden. Gjennomgår ansvarsliste.
- SMS systemet vår fungerer veldig bra.
- 1.mai. Det står noen trailere der i helgene. Vi snakker med disse. Beredskapsplan
er ferdig og sendt til brannvesenet. Vi trenger minimum 16 apparater. Kommet med
tegninger over plassen. Sende mail til klovnen Cathrine.

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; 29-04-19. 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.

TILBAKE TIL ÅKULLA

Etter noen års fravær bestemte vi oss for sommeren 2018 å reise tilbake til Åkulla. For de som ikke vet hva det er så
er det et sted som ligger i Sverige. Stedet ligger idyllisk til ved en innsjø og blir benyttet av skoler og idrettslag i
Sverige.
Dette stedet ble i flere år benyttet som oppholdssted under Wings and Weels som hvert år ble arrangert i Varberg.
Dette treffet ble for noen år siden flyttet til motorbanen i Falkenberg. Fra Åkulla er det kortere til Falkenberg enn
det var til Varberg.
Det som er spesielt fint med Åkulla er at alle kan dra dit. Du behøver ikke ha campingvogn. Det er plasser for
campingvogn, bobil, combicamp og telt. Det er også muligheter for å leie hytte i ulike varianter og det er et enkelt
hotell der. Det er også mulighet til å kjøpe en enkel frokost. Middag er det også mulig å bestille.
Som nevnt er det noen år siden vi var der sist. Mye er likt og stedet er like fredfullt som før. Når vi var der så kom det
frem at i 2019 er det 20 år siden klubben var der for første gang. Det var Gjermund Jansen som fant denne perlen av
et sted. Tanken om en felles tur dit igjen meldte seg. Det er flere fra klubben som er i Falkenberg hvert år og noen
har funnet andre bosteder. Men, hva om vi reiser en hel gjeng og reserverer plass. Slik som det var i «gamle dager".
Og som nevnt, dit kan alle reise selv om de ikke har med seg eget overnattingssted.

Og det aller beste. Åkulla ligger kun en mil fra Gekås, bedre kjent som Ullared. Muligens mest damene som trives
best der.
Inger-Lisbeth Østli Aaserud

Tradisjonen fortsetter og vi starter turen
fra Amfi Borg kl. 15:00.
Siden dette er blitt så populært og det er
en del forarbeid for klubben er det en
deltakeravgift på kr. 50,- pr. bil.
Det trekkes 3 vinnere, som vinner en
pengegave på kr. 500,-

SPILLER PÅ PÅSKEFESTEN PÅ
LANGFREDAG 19 APRIL.
NAVESTAD BANEN.
FRA 19:00 TIL 23:00.
Det vil være salg av mat og alkohol fri
drikke.
Alkohol må medbringes.
Stor parkeringsplass
Inngang 200 kr

I GARASJEN
Denne gang har jeg vært hos Kjell Ingar Olsen (58) på Hafslundsøy.
Kjell Ingar har vært medlem av Detroit Cars siden den startet for 37 år. Er også kasserer i
klubben og det har han vært de siste 15 årene.

Interessen for biler har kommet seg litt mer med årene. Kjell Ingar sier det ble sann mest
pga kamerat gjengen. Noen kjøpte seg amerikansk bil som han var med på turer i. Så
Startet Detroit cars og da ble alle med der, Også Kjell Ingar som egentlig ikke hadde den
samme interessen for bil. Men alltid likt å sitte baki amerikaneren med en kald drikke og
være på treff med kameratene. Så han har alltid trives i Amcar miljø.

1970 Oldsmobile ninety eight convertible. Denne Kjøpte Kjell Ingar i fra Toten i 2014.
Har ikke mange prosjektene på denne før sesongen. Eneste han skal ordne med er sete
som ikke vil justere seg. Ellers er den klar for påskecruising.

Den andre bilen i garasjen er en 1986 Chevrolet G20 Van. Denne kjøpte han i fra Ise i 2005.
Har ikke vært mye jobb på denne, kun byttet ut slitedeler.

Kjell Ingar i beach volleyball, engang for lenge siden
Når jeg spør om drømme bil, så hadde han ikke akkurat noen drømmebil. Men har alltid
likt 442 Oldsmobile.
Han er fornøyd med det han har i dag.

Biler som Kjell Ingar har hatt tidligere:
1979 Dodge Van Custom Royal, 1979 Oldsmobile Cutlas cruiser, 1983 Chevrolet G20
Starkraft , 1975 Gremlin, 2004 Chrysler Sebring.

Takk for at jeg fikk komme.
Annikken N. Kristiansen

På mønstringen finner du kremmer boder-firma stands-mat kiosker/telt og masse bil.
I år blir det også Barnas Østfoldmønstring. Er ikke bare de voksne som har Glis (tråbil) så ta med
barnas bil, det vil bli eget utstillingsområde for barna, og alle vil få premie.
Ansiktsmalerne Miss Disquise og Frk Fargeklatt kommer på besøk og de gleder seg til å få male både
store og små. Ansiktsmaling koster kr 50,- pr. person.
Det er bil bedømming med premiering. God musikk fra scenen.
Østfold mønstringen har 30 år bak seg, nytt i år er at vi har flyttet mønstringen til Amfi Borg.

DUGNAD PÅ KLUBBEN
VÅR DUGNAD PÅ KLUBBEN 13 APRIL KL 12:00
GJØRE KLAR CONTAINER TIL 1 MAI OG NOEN RØSK PÅ LOKALET.

17 MAI
Velkommen til frokost
rett etter barnetoget.
Servering av snitter.
Pris er kr 1 50,- pr
voksen
og kr 75,- pr barn under
16 år.
Ring eller send sms til
Annikken
tlf: 91120187 før 10 mai.
Vi har også kaker og kaffe

VELKOMMEN

HUMOR

Sykemelding

En rik foretningsmann fra Østlandet var på ferie i NordNorge og la merke til en fisker som lå og slappet av ved

Eleven som ringer til skolen en morgen:

siden av båten sin, mens han pattet på pipa si.

- Jeg tror det er best sønnen min blir hjemme idag.

- "Unnskyld meg, men det er fortsatt tidlig, jeg bare lurte

Han er ikke riktig frisk.

på hvorfor du ikke er ute og fisker?" sa mannen.

- Jaha, hvem er det som ringer.

- "Fordi jeg har gjort dagens fangst", sa fiskeren.

- Det er faren min....

- "Hvorfor går du ikke ut og fanger mer?" spurt den rike
mannen.
- "Hva skulle jeg gjort med all den fisken?" spurte

En bargjest gjør et veddemål med bartenderen. «Jeg

fiskeren.

vedder 500 kroner på at jeg kan stå her og tisse opp i

- "Du kunne tjent mer penger", svarte

en tom ølflaske på den andre siden av rommet.»

forretningsmannen. "Med de pengene kunne du ha
fikset motoren din og gått ut dypere for å fange mer

Bartenderen visste at dette var umulig, og så på det

fisk. Da kunne du tjent nok penger til å kjøpe nylonnett.

som lettjente penger. Mannen plasserte en ølflaske på

Det ville gjort det mulig for deg å fange mer fisk og

den andre siden av rommet, og istedet for å treffe

tjene mer penger. Før du viste ordet av det, ville du hatt

flasken tisset han over hele baren og gulvet.

nok penger til å eie to båter, kanskje til og med en hel
flåte med båter. Da ville du blitt like rik som meg."

Bartenderen lo og sa, «Det blir 500 kroner takk.»
Mannen sa OK og gikk fornøyd videre. Da bartenderen
spurte ham hvorfor han var så glad, svarte mannen,

- "Hva skulle jeg gjort da?" spurte fiskeren.
"Da kunne du virkelig nyte livet", svarte den rike
mannen.

«Ser du de karene der borte? Jeg veddet 5000 kroner
med dem om at jeg kunne tisse over hele baren og

Fiskeren smilte og sa, – "Og hva tror du det er jeg gjør

gulvet ditt, og at du ville le av det.»

akkurat nå?"

BULDER VERKSTED OPPRETTER SAFETY CHECK FOR VETERANBILER.
Etter oppfordring fra Detroit Cars oppretter vi en «Safety check» for alle typer veteranbiler. Da en del
veteraner er unntatt fra vanlig PPK kontroll vil vi gå i gang med en ren sikkerhets kontroll slik at de er
trafikksikker å bruke. Kontrollen er basert på erfaring med gamle biler og skal kun ivareta
sikkerheten, slik at eier blir gjort oppmerksom og kjent med eventuelle skavanker som kjøretøyet
har. Man kan aldri være helt sikker om hvor farlig eventuelle mangler kan være slik at denne
kontrollen er men som en ekstra sikkerhet slik at ulykker ikke skal oppstå på grunn av teknisk svikt.
Kontrollen vil bestå av kontroll av vitale forstillings deler-fjærfester – bremse utstyr (når sjekket du
tromler og band sist?)utstyr og deler og eventuelle skader som man kan avsløre med en titt under
som kan være farlige. Dette har ikke noe med en pålagt kontroll å gjøre men er ment som en føre var
sak slik at ukjente forhold kan avdekkes i trafikksikkerhetens navn. Kontrollen utføres på dag tid
kl.0700 ti 1500.
P.S. Eventuelle mangler som oppdages kan utbedres på vårt verksted etter avtale til regulære priser.
PRISEN PÅ VÅR VETERAN KONTROLL ER FORELØPIG SATT TIL KR. 600.

Bulder Verksted AS
Gamle Kongevei 101
1712 Grålum
91606310
vegard.bjornstad@bulder.no

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
6. apr.

Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars

10. apr.

Medlemsmøte klubblokalet

Detroit Cars

17. apr.

Styremøte befaring Borg Storsenter!

Detroit Cars

19. apr.

Påskecruising Oppmøte Borg Storsenter

Detroit Cars

21. apr.

Dugnad vask av conteiner og klubblokale

Detroit Cars

23. apr.

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

29. apr.

Old Boys møte hos Ole Trondsen

Detroit Cars

29. apr.

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

1. mai.

Østfoldmønstringen Amfi Borg! Sarpsborg

Detroit Cars

1. mai.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars

Kl
11,00
Kl
18,30
Kl
18,30
Kl
15,00
Kl
10,00
Kl
19,00
Kl
19,00
Kl
18,30
Kl
10,00
Kl
19,00

Deadline neste
27. APRIL
klubbavis

