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Det ble ingen østfoldmønstring 1. mai, men en
kjøretur blir det 17 mai
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.

Reserven

DETROIT NEWS MAI 2021.
Dette ser ut til ingen ende ta. For to år siden var vi i sluttspurten for å avholde
vårt første Østfoldmønstring 1. mai 2019. Nå glipper enda en 1. mai. Vi er
fortsatt i villrede hvordan sommeren vil bli. Sarpsborg har foreløpig strengere
restriksjoner enn andre, man kan bare håpe det endrer seg før det har gått for
langt.
Heldig hvis har Roy Olavsen grepet fatt i en mulighet som han også gjorde i
2020, nemlig en hyggelig sammenkomst på RØRESTRANDA ved Horten. Se
egen plakat om priser på den lukkede gruppa til klubben, da det gjelder både
hytter og vogner. Det vil bli i uke 27, da det var eneste mulighet. Camping er
populært for tiden så det blir fort fullt. Ta kontakt med Roy (97463755) da får
du vite mer.
Ronny Markussen har sondert terrenget på Hvaler etter en alternativ plass for
SAND, det skulle vise seg at da havner vi på et sted, et jorde uten strøm, vann
og sanitær anlegg, ikke noe godt alternativ. Vi er såpass populære at vi er
etterspurt akkurat på SAND og Ronny fikk telefon fra innehaver. Siden vi ennå
ikke har fått til et møte må vi bare skyve saker foran oss. Selv om det sluttet
trist på Sand siste gang må livet gå videre.
Det som er i boks er kjøring på 17. mai. I samarbeid med Borg motorhistorisk
blir det en todelt rute. Vi er ikke ønsket der det er store ansamlinger av folk så
det blir turer i distriktet. Borg kjører mot Greåker og vi kjører over Sarpebrua
om Bede og Borgen sykehjem og Haugvoll. Felles start er på et kjent område,
nemlig OBS.

EgBe

Statens Vegvesen foreslår fritak for skjermer på eldre og amatørbygde kjøretøy!

Etter ønske fra AMCAR har Statens Vegvesen nå sendt ut forslag til endring i kjøretøyforskriften
som vil fjerne kravet til skjerming av hjul på biler med fabrikasjonsår 1942 eller tidligere. I tillegg
foreslås samme fritak for biler som godkjennes etter amatørbyggregelverket når bilen bygges med
karosseri som utseendemessig etterligner bil med fabrikasjonsår 1942 eller tidligere. Unntakene
gjelder ikke bil med tvillingmonterte hjul. Høringen er i all hovedsak basert på saksfremlegg fra
Amcar som gir en grundig fremstilling av temaet, herunder begrunnelse for hvorfor det ønskes
lemping i reglene, relevante faktaopplysninger om antall kjøretøy og utviklingen i veistandarden
(grusdekke vs. fast dekke), samt hvordan dette er regulert i Sverige.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AMCAR får for tiden en del henvendelser på bakgrunn av Skattemeldingen 2020 og verdi på
kjøretøy.
Praksis rundt dette har ikke endret seg, men noen web-endringer på innsendelsesskjema gjør at
mange nå blir bedt om å oppgi verdi, selv om man strengt tatt har hatt plikt til å gjøre dette ved
tidligere innsendelser også. AMCAR ønsker derfor å presisere regelverket rundt dette:
For kjøretøy 30 år og nyere: Skal du oppgi kjøretøyets nypris i avsatt felt for dette så lenge nypris er
mulig å dokumentere. Kan du ikke dokumentere nypris skal du angi «0» i rubrikken for «ny pris» og
oppgi verdi som du antar er mulig å oppnå hvis kjøretøyet legges ut for salg i Norge (i eget felt for
antatt markedspris).
For kjøretøy 30 år og eldre: Skal du oppgi «0» i «pris når ny» og antatt verdi som du mener er reell
hvis kjøretøyet legges ut for salg i Norge (i eget felt for antatt markedspris).

HUMOR

Du har fått jobben og kan begynne på mandag. Lønnen blir
6000 de to første månedene og etter to måneder stiger den
til 8000.Takk, da starter jeg om to måneder.

HUMOR
.
Kona ringte til mannen mens han var på jobb: «Kan du komme hjem og hjelpe
meg? Jeg holder på med et SÅ vanskelig puslespill og jeg aner ikke hvordan jeg
skal få det til! Det går helt rundt for meg snart.»
Mannen spurte: «Hva slags motiv skal det bli til da?»
Kvinnen: «I følge bildet på esken skal det bli til en hane!» Mannen bestemte seg
for å dra hjem tidlig fra jobb den dagen så han kunne hjelpe henne med
puslespillet.
Da han kom viste hun ham til stuebordet, der lå alle brikkene spredt utover. Han
studerte puslespillet i et øyeblikk, så på esken og sa til henne: «Uansett hva vi
gjør, kommer vi aldri til å klare å sette sammen disse brikkene til noe som ligner
på en hane!»
Han tok henne forsiktig i hånden og sa: «Jeg vil at du skal slappe helt av nå. Vi tar
oss en kopp te!»
Da de var ferdig sa han med et stort sukk:

«Nå får vi legge alle disse Corn-flakesene tilbake i eksen».

Ei blondine svinger inn på bensinstasjonen, går ut av
bilen og åpner panseret for å sjekke oljen. Etter noen
sekunder med intelligent blondinetenking, tar hun
tak i peilepinnen og trekker den ut. Hun ser ikke noe
olje og setter den ned og trekker den ut igjen.
Fortsatt ikke noe olje, så hun går inn til en av
servicefolka.
Unnskyld, men kan jeg få kjøpt en lenger peilepinne ?
Kan jeg spørre om hva du skal med en lenger
peilepinne ?
undrer mannen.
Fordi denne ikke er lang nok til å rekke ned til oljen.

Nye reiser
Fra Hopalong

HOPALONG TRAVEL AS
GRUPPEREISER TIL USA

SELF DRIVE og GRUPPETURER
Book tidlig, fri kansellering.
Velg mellom organiserte gruppeturer eller Self Drive. Du får en komplett pakke og du slipper å gjøre
alt detektivarbeidet selv. Vi vet hvor mange løse tråder som skal nøstes sammen når man planlegger
tur. Derfor har vi gjort jobben og du er sikret at dine medreisende får en opplevelse for livet. Prisen er i
tillegg god.
Ingen venting, ingen kø.
2021
• 18. nov - 1. des: Florida Turkey Run, kr 20.990,-

2022
• 17. - 22 februar: Daytona 500, kr 12.490,- (self drive)
• 7. - 19 april: Springtime in Tennessee, kr 20.990,• 11. juni - 4. juli: Lincoln Highway, kyst til kyst, kr 36.990,• 6. - 27 juli: Route 66, Los Angeles til Chicago, kr 32.990,• Velg dato selv: Route 66, kr 32.990,-/ kr 28.990,- (self drive)
• 29. juli - 12. aug: Dixie Highway Chicago til Miami, kr 21.990,• 15. - 19. sep*: Goodwood Revival, kr 9.990,• 17. - 28. nov: Florida Turkey Run, kr 20.990,-

2023
• 4. - 18. mai: Dixie Highway østre rute, kr 21.990,• 27. juni - 18. juli: Route 66, Chicago til LA, kr 33.490,• 23. juli - 5. aug: Blues Highway, kr 21.990,• 14. - 18. sep*: Goodwood Revival, kr 9.990,• 18. nov. - 1. des.: Florida Turkey Run, kr 21.990,* Foreløpig dato som må bekreftes av Goodwood-arrangør.
Vi gjør klar turer for 2024 og 2025, men i 2026 er Route 66 hundre år...

2026
• 22. juni - 13. juli 2026, Route 66 - One Hundred Years Anniversary Tour
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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

DET MESTE AV DETTE VIL BLI AVLYST, SOM MEDLEM VIL DU
INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM ARRANGEMENTER PR SMS
3. mai.

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

5. mai.

Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg

Detroit Cars
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Frokost på klubblokalet etter barnetoget se plakat
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