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Hei
Ny avis og vi skriver juni.

FORSIDE

Ønsker alle en god sommer.

Gjermund Jansen
BAKSIDE
Per Gerhardt

MØTEREFERATER
Connie Løvlie Spetaas

Syns du/dere at avisa er stusselig for tiden har dere
mulighet til å gjøre noe med det
Stillingen er
ledig
.
Bilder og referater fra turer eller garasjen din eller
andres, mottas med glede og takk, alltid hyggelig å
fylle avisen med stoff.
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Egil Berby
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Egil Berby
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Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen
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DETROIT NEWS JUNI 2021.
Det har knirket i gang med et styremøte med 9 tilstede. Selv om det vi var mange nok så er det alltid
greit og fa å vite hvem som ikke kommer så en slipper å vente. Vi var enige om at 17. mai kjøringen
gikk bra og var en kilde til flere turer. Det var veldig trivelig at så mange møtte opp tross lit ruskevær,
det tyder godt. Flere spurte om ruten slik at de kunne se bilene kjøre forbi, tror heller ikke at en
publisering av ruten ville ført til store ansamlinger, dertil var rutene for lange, noen sto her og der
men ikke mange, litt synd var det. Litt skuffende at vi ikke hørte noe mer fra 17. mai komiteen, men
det var positiv omtale i SA spesielt om de unge «ræggærne». Det vil det bli flere turer fremover, det
vil ikke bli så veldig rutinemessig så en må følge med på telefon med tid og sted. Det første ut er 2.
juni med start fra Tunevannet. Vi inviterte Fredrikstad klubben opp så får vi se om noen dukker opp,
det ble jo ønsket et samarbeid framover så dette er et lite forsøk.
. Etter søken etter et annet sted for Hvaler treffet viste det seg at da måtte vi ut på »jordet» uten
strøm og vann eller et avtrede. Da måtte vi tilbake til Sand hvor vi er velkommen tross veldig bobil
turisme. Takk til Ronny som ordner opp. Det vil bli i helgen i uke 23, 10 til 13. juni.
Vil også minne på at vi skal treffes hos Roy Olavesen på Røra camping 8 til 11. juli i gamle Vestfold litt
utenfor Horten, ta kontakt med Roy hvis du vil være med, det er veldig trøkk på campingplassene for
tiden, jo før jo heller.
Ser en på terminlistene er veldig my blitt avlyst i mai, for øvrig en regntung og lite sommerlig måned.
Da ser det bedre ut i juni så også været, vi får starte med vårt eget treff på Hvaler og være glade for
at onsdagene i Halden er oppe og går.

EgBe

Styremøte 20.5.2021
Tilstede: 10
1. Avisen. Imponerende at den blir til hver måned.
2. Økonomi: Tlf fra amcar at vi får 15 % av fjorårets
momskompensasjon. Får ikke noe igjen da det gjelder 1.mai.
3. Huset. Er en hel del vi må gjøre. Blir dugnader.
4. Medlemsmøte. Vi gjør som i fjor med cruising. Første er 2 juni.
Oppmøte ved Tunevannet kl 18.00. Vi drar til Halden.
Huske å sende melding til amcar Fredrikstad om dette.
5. Rørestrand Camping 8-11 juli.
6. Strand på Hvaler 10-12 juni. Vanskelig å få det til noe annet
sted.
7. Cars on the Farm blir avlyst pga pandemien og restriksjoner.

HUMOR

En svenske fikk jobb i veivesenet med å male den gule
midtstripen på riksveien. Den første dagen klarte han å
male 400 meter, den andre dagen 250 meter og tredje
dagen bare 100 meter. Formannen var misfornøyd med
at svenskens tempo avtok så mye, så han anmodet
"maleren" om en forklaring.
Jo det er da klart, det blir lenger og lenger tilbake for å dyppe
kosten i pøsen, svarte svensken.

Stopp i lovens navn. Du har ikke lys
på sykkelen!
Av veien med deg lensmann! Jeg har
ikke bremser heller!

TREFF PÅ HVALER VED SAND MARINA.
DETROIT CARS INNVITERER SINE MEDLEMMER (OG VENNER)
TIL SOMMERLIG TREFF PÅ SAND HVOR VI HAR VÆRT FLERE
GANGER. MULIGHETER BÅDE FOR VOGN OG TELT, DET ER
STRØM, VANN OG SANITÆRE FORHOLD. DET ER OGSÅ EN
KRO I NÆRHETEN. DET VIL BLI I HELGEN 10-11-12-13 JUNI.
DET VIL BLI ANLEDNING TIL Å SETTE OPP TELT OG VOGNER
FRA TORSDAG 10 JUNI.
Det blir også en crusing på lørdag 12 som går av stabelen ca.
kl. 1200. Opplysninger ut over dette får du av Ronny
Marcussen telf.41520534.
Siden det er så stor trøkk og etterspørsel etter
campingplasser og bobilplasser, må vi nok regne med at vi
kanskje ikke vil få den samme spesialpris slik vi har hatt før.

Det er 1 hytte ledig.....

HUMOR
.
En amerikaner var en gang på en bensinstasjon i Setesdal med sin flotte
sportsbil. Samtidig kom det en gammel bonde inn med sin lille moped. Han
skulle også fylle bensin. Amerikaneren smeller igjen døra og kjører videre i
full fart. Plutslig ser han en mørk flekk som kommer nærmere og nærmere
bilen bakfra, og plutselig suser bonden forbi på mopeden sin.
Dette var da merkelig, tenker amerikaneren.
Og gir på for å nå igjen mopeden. Dette gjentar seg flere ganger, til slutt er
amerikaneren oppe i 100km i timen. Da ruller han ned vinduet og roper til
bonden:
Hvor fort går egentlig mopeden din?
Før jeg fikk bukseselene mine inn i bildøra di, kjørte jeg i 40km i timen.

Dommeren i retten til blondinen:
Er De klar over, hvor meget de får for at vitne falsk?
Ja, min sjef snakkede om et par tusen mere i måneden
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STYRET ÅR 2021
FORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

VISEFORMANN

Roy Olafsen

royolafsen@yahoo.no

97463755

KASSERER

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

95448380

STYREMEDLEM

jwast@hotmail.no

97470189

STYREMEDLEM

Johannes Wastvedt
Henriksen
Andreas Spetaas

andreas.spetaas@bravida.no

46821062

VARAMEDLEM

Malin Hansen

malinth-91@hotmail.com

99338943

VARAMEDLEM

Leif Nielsen

leifenielsen@icloud.com

90559479

VARAMEDLEM

Ola Karlsen

bjotokarl@gmail.com

91367792

VARAMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Kent Magnus Bratli

Kent-Magnus@hotmail.com

99309476

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Bjørg Karlsen tlf 95448380 eller mail
:bjotokarl@gmail.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 95448380 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

SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM
ARRANGEMENTER PR SMS
2. jun.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Tunevannet
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10.
jun.
17.
jun.
4. jul.

Sommer moro Sand Marina (10,11.12 Juni)

Detroit Cars

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

Amcar Cruise Night, ?
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4. jul.
8. jul.

Night Cruise Lillestrøm
Rørestranda Camping Horten

Midnight Cruisers
Detroit Cars

5. aug.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg
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Deadline neste
Klubbavis
28.jul

