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REDAKTØR`N 
MENER 

               
                          

THE  FINAL  COUNTDOWN 
 
                  Den nærmer seg faretruende fort folkens. 
Vårens vakreste dag i Østfold, sett med Detroit 
Cars` øyne. Så når du leser dette, vet du jo hvordan 
det gikk: Var værgudene på vår side i år som i fjor? 
Kom det mange for å se på vårt arrangement? Vant de 
fineste bilene? (umulig spørsmål) Gikk det greit med 
ildsjelene som jobbet i kulissene? Og ikke minst: Ble 
det et overskudd så klubben kan gå framtiden trygt i 
møte?  
Mange spørsmål kan man stille seg og ting skal 
evalueres i ettertid, og det er alltid noe som ”kunne 
vært gjort bedre”. 
Men er vi ikke litt flinke også da? Jeg synes at vi kan 
slå oss på brystet og være  skikkelig stolte !  
Og med 1. mai vel i havn må vel sesongen virkelig 
kalles for åpnet. 
 
Så cruise i vei alle sammen og jeg sender med dette en 
ekstra hilsen til gjengen som tar turen ”over there” 
i juni for å kjøre  ROUTE 66 --  med egne biler. 
 

SEE YOU AROUND ! 
 
                                                      Jan T. 
 
 
                     

 
                                             Texas -Limo                   
 
 

 



 
 

 
 
Da har endelig en ny sesong så vidt startet. Første ”merkedag” på min kalender for i år var 
Motorshow 2006 i Kongstenhallen som ble arrangert av USCEC. Detroit Cars stilte med 4 
biler på vår klubbstand og fikk på den måten vist oss litt frem uten om våre egne arrangement.  
Det var faktisk her SRS lokal-tv fikk vite om vår påskecruising.  
 
For, påskecruisingen er nå også avholdt i ett forholdsvis bra vær tatt i betraktning av det været 
som vi hadde dagene i forveien. Jeg vet at vi på medlemsmøte snakket om å legge turen om 
Rakkestad, men etter å ha kjørt den planlagte ruten ble dette alternativet fort forkastet. Hele 
veien fra Rakkestad til Skjeberg via Degernes og Rokkeveien minte på mange steder mer om 
en pløyd åker enn en riksvei, umulig å kjøre på med biler med bakkeklaring under en ½ 
meter. Også en rute via Moss ble planlagt og ”test kjørt”, men det ble heller ikke noe 
alternativ viste det seg ettersom The Wild Bunch skulle ha ett arrangement på Kambo samme 
dagen. Etter å ha kjørt ca. 40 mil rundt på mer eller mindre dårlige riksveier ble ruten via 
Engelsviken valgt og cruisingen gjennomført slik den ble.  
 
Ettersom vi alle stort sett er en gjeng med glade (som oftest) amatører har vi som regel 
dessverre ikke fasit i hånd før etter at tingene er gjennomført. Men, jeg håper att alle som var 
med stort sett synes at turen var ok. Jeg vil også få takke alle som stilte opp på dugnad denne 
dagen, uten dere hadde vi ikke klart å gjennomføre påskecruisingen. Til dere som ikke var der 
må jeg si at dere gikk glipp av noe. Festen og musikken var VELDIG bra og de ca. 85 
personene som var der hadde det veldig gøy. Enkelte hadde det så ”gøy” at det var fint at 
lokal tv ikke ble med til Folkvang… For til alle dere som lurer på hvem som filmet cruisingen 
så var det SRS lokal-tv.  
 
Og, SRS lokal-tv bringer meg over til neste ting, ØSTFOLDMØNSTRINGEN 2006 ettersom 
SRS også har sagt at de ønsker å komme dit og filme. Håper at vi kommer til å få ett 
fantastisk bra vær, mange kjøretøy og besøkende. Når dette leses har vi fått vite litt mer om 
hvordan det gikk.  
 
3. mai er det årets første cruise night, og vi møtes som vanlig ved Pizza nr. 3. Håper også at 
mange har satt av den 6. mai til en cruising tur. Vi vil da besøke en av de andre amcar 
klubbene i Østfold før vi ender opp på ett spisested med egen bryggepromenade, ute servering 
og alle rettigheter. Det går rykter om at stedets lokal avis vil komme….. Vi møtes på 
parkeringen ved Pizza nr. 3 den 6. mai kl. 16.00. 
 
 
            Stein-E. 



 

 
 
 
 
 
 

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 
 

ONSDAG 10. MAI KL. 18.30 
 
 

Agenda: 
 

- Innkommende saker 
- Besøk fra ACOC Moss 

- Amcar parade Rudskogen 4. juni 
- Evaluering påskecruising / Østfoldmønstringen 

- Eventuelt 
 
 

 
 

Fra Motorshow 2006 



MEDLEMSM0TE 12. APRIL 2006 

Tilstede var det 26 seniorer og 3 juniorer. 

Stein-Erik ledet metet. 

22. april holder Sarpsborg motor ipning av nye lokaler. 

4. juni vil Rudskogen ha biler fra klubben som skal kjere rundt banen. 
Carpass ti1 bilene, det blir pimelding p i  neste medlemsmete. 

Utsmykking av lokaler. 
Her kan vi f i  kjepe kopi av akvareller som Oddmund Olsen har laget for 
en billig penge. Det er ogsi mulighet for 4 kjepe kalender rned motiver fra 
samlingen hans. 

Vi vil fortsatt ha flere bilder av medlemsbiler ti1 i legge ut p i  nettsidene. 
Fint om dere kan komme rned noen bilder fra noen turer ogsi. 

29. april er  det to biler som stiller p i  OBS for 1 promotere 1. mai 
menstringen: 

Piskecrusing den 14. april og solskinn er bestillt og fowentes levert 
utover dagen. 

Det har kommet inn et forslag om i leie lokalet i Skjeberg hvor vi har 
langfredagsfesten, over flere iir. Her m i  det i tilfelle undersekes litt ang. 
priser, parkeringsmuligheter og diverse ting for vi kan inngi en avtale. 

Det har st i t t  om piskecrusingen i Ostfoldavisa. 
Lokal TV vil vaere rned under crusingen og lage en repotasje om selve 
arrangementet og den pifelgende festen. 
Det er  ogsi snakk om at lokal TV kommer ti1 menstringen v l r  den 1. mai. 
Det er  forevrig 24. gang at  dette blir arrangert. 

0 V K  - 0stfold VeteranMubb har sitt irlige marked p i  OBS den 23. april. 

Cruisenight 3. mai, vi metes p i  parkeringen ved Pizza Grill No. 3. 

Angiende 1. mai oppgavene og fordelingen av den er n i  listene snart 
klare. 
Bryggeriet stiller opp rned bil ti1 grovkjekken 
Kjell F. ordner scenebil og bil ti1 i hente utstyret i fra Ise. 

Det ble en diskusjon om i kjepe container, i stedet for i oppbevare 
tingene p i  Ise. Vanskelig i fii ti1 dugnader og saerlig om kvelden 1. mai. 
Styret vil jobbe rned dette og finne en lesning. 

Dugnaden p i  Ise er den 22. april. Alle rned ansvar for 1. mai serger for i 
holde system i sakene sine og notere alt de bruker og trenger. 



STYREMOTE 18. APRIL 2006 

Tilstede: Bodil, Stein-Erik, Kjell, Gjermund, Egil N., Egil B., 
Tom, Jan Thomas og Marita. 

Crusinews: Her bsr sponsorsidene blir bedre. De er ganske uleselige og 
bsr lages stsrre og tydeligere. Gjerne over 2 sider hvis det 
m i  til. 

Kommentarer siste klubbmste: 
. Ryddet opp i misforstielser med kjsring ang. 1. mai. 

Klubbhus, eiendom, gjsremil, fremdrift: 
Ventilasjonssystemet - blir n i  orndet med. 
Kloakken m i  reparei-es og her har det ogsf vaert spyling. 

Evaluering av igangsatte saker: 
Egil B. har reservert rom i forbindelse med Ostfoldtreffet. 
Her har det oppstdtt en misforstiielse og Egil ordner opp i 
dette. 

Nytt p i  irskalender: 
6. mai skal vi ha en cruising ti1 Sjshuset i Moss. Skal ogsd 
innvovere Mosseklubben i det. Starten g i r  fra Grill Pizza 
No. 3 klokka 16.00. 
4. juni - Amcarparade p i  Rudskogen. 

Saker i fra styremedlemmer: 
Sende henvendelse ti1 Rudskogen ang. dragrace. 
Vaert i kontakt med NAF ang. trafikksikkerhetstiltak. 
Hatt kontakt med TV, aviser og diverse media ang. dekning 
av b1.a. piskecrusing, 1. maimenstringen, handikapp- 
kjsring. Ikke sd lett d f i  respons p i  dette. 

1. maimsnstringen: 
Her var vi pd befaring p i  OBS og sjekket forholdene. 
Vi gikk igjennom ansvarsfordelingen og den virker grei. 
Inngangsbiletten settes i i r  ti1 kr. 60,OO pr. person. 
Vi bsr ha en brannbil stiende p i  innsiden, nede ved 
Langsholt. 
I i r  vil vi ogsi dele ut pokal for beste MC. 
Alt som blir brukt 1. mai skal skrives ned slik at  vi f i r  en 
oversikt over hva som blir brukt. Her trengs det en opp- 
rydding. 

Marita 





FEST FOR DUGNADSGJENGEN 18.03. 
 
 

Denne lørdagen var viet våre trofaste slitere som gir mye av seg selv for klubben 
gjennom året. 

 
   Marita og Kjell Frogner hadde laget nydelig gryte med alt som hører en sådan til. 

Redaksjonen slutter seg til de proppmette og takker med dette for maten! 
                   
                      Gjermund stod for høy og variert musikk og det hele tok etter hvert noe av, med dans 
                       både på,  og til dels under bordene. 
                       Herved er det servert: Et knippe stemningsbilder fra en meget vellykket aften!                                    
.                             

 
                                                                                                         Velkommen til bords 
 
 

   
                                 Fin stemning ved bordet                                                                              Men hva var det den gryta tro?     
                       

                      
                                                                                 Er det noe som skurrer her eller?? 
 
                       
                                                                                                                                    



HÅLLIGÅNG,       ALL NAIT LÅNG…
Tekst & fotos:Gjermund, Jan T. 
 
 

      
                       Tut                           og                          Kjør                                                      ”Make My Day” 
 

                
                        Rockin` High and……………………………………………………………..Low 
 
 

          
                                                Gærne jinter                                                                                       Tett på gølvet 
 

                  
                   Bra trøkk i baren også…                                                     MEN SÅ VAR DET SLUTT!!! 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                     
 



DUGNAD PÅ FOSSENGA 22.04 
 
 

Oii, for en dugnad. 1 times sjauing og 2 timer med tullprat og grillpølser. 
Men vi fikk da sjekket rekvisittene til vårmønstringa 1. mai 

 

  
              Her var`e mye strøm gett!                                                          Formann med oversikt 
 
 
 
 

   
               Får vi no`mat snart eller??                                            Og gutta leter fortsatt etter strømmen 
 
 
 

  
              Egil Berby holder leksjon                                                    Fint vær og årets første grill-event 
 
 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                     Tekst & foto: Jan T. 



 
Viktig melding! 

 
Detroit Cars arrangerer cruising LØRDAG 6. mai. Vi har inngått et 

prøveprosjekt med ett serveringssted i fylket som ønsker å samarbeide med 
oss. De har ute servering til 100 personer, 80 m med egen bryggepromenade 
og alle rettigheter når det gjelder servering. Dem har stor parkeringsplass 
og vil sette opp aktiviteter for barna. Er det bra vær, tennes grillene og de 

som ønsker kan få kjøpt grillmat på stedet til selvkost priser. Er været ikke 
fullt så bra settes det opp ”party telt” både for grill og mennesker. Det 

ryktes også om at lokal avisen vil lage en reportasje.  
 

Før vi ankommer dette serveringsstedet vil vi besøke en av de andre Amcar 
klubbene i Østfold.  

 
Vi møtes på parkeringsplassen ved Pizza bar no. 3 i Sarpsborg  

LØRDAG 6. mai kl. 16.00 
 
 

 





SNØEN TAPTE TIL SLUTT   HURRA!!! 
ÅRETS PÅSKECRUSING 14.04 

 
 
 

Jada  folkens,  våren kom og med den kom også Am-Car folket til syne. 
 
 

 

 
 

Herlig vær, bra med folk og ikke minst lyden og lukten av avgiftsbelagte V-åttere. 
Turen i år gikk til Engelsviken der vi tok en rast og pleiet omgang med likesinnede. 
Senere på kvelden arrangerte Detroit Cars fest på Folkvang i Skjeberg, men i år kolliderte dette med et 
arrangement i Moss og det var kanskje ikke særlig heldig. 
Samarbeid og bedre kommunikasjon klubbene imellom er kanskje stikkord her. 
Men jøss folkens dette årnær vi,  dagen var fin den!! 
 

 
 

                             
   Det fylles opp ved Amfi-Borg                                                                               Sultent utseende…     
  



       OG TUREN GIKK I HERLIG VÅRVÆR… 
 

   
                                                          Lang, lang rekke… 

 

           
                          Følk og fe                                            Er ikke korvett en båt også da…? 
 
 
 

 
                                             Var è en sånn en eller Tom Einar…? 



 
 
 
 

 
 
 
Detroit Cars har blitt forespurt om vi kan stille med biler på Rudskogen søndag 4. juni under 
NMK Sarpsborg’s NM/NC løps helg 3-4. juni. Det vil bli løp både med biler og motorsykler. 
Dette vil være en unik mulighet for oss å kunne markedsføre vår klubb uten om våre egne 
arrangement.  
 
Vi må være på Rudskogen senest kl. 11.00 på søndag og vi får tildelt hele øvre depo hvor vi 
blant annet har mulighet til å lage en klubbstand hvor besøkende kan se på bilene og få mer 
informasjon om klubben vår. Vi møtes på Iveco på Iseveien kl. 10.00 for felles avreise til 
Rudskogen.  
 
Det foreløpige programmet er at vi kl. 14.00 cruiser en runde eller to rundt på banen mens en 
speaker (Egil B. har sagt seg villig til det) forteller litt om bilene fra tårnet. I den forbindelse 
må vi fylle ut skjemaer for det, men det gjør vi i tiden mellom ankomst og når vi skal kjøre. 
Regner med at vi vil bli sent ut på banen med noen sekunders mellomrom slik at det vil være 
mulig å få fortalt litt om hver enkelt bil.  
 
Etter at vi har cruiset på banen skal det være MC-løp for de som ønsker å se på det.   
 
Alle som stiller med bil vil få ett såkalt ”car pass” som gjør at bil med fører og passasjer 
kommer gratis inn på arrangementet på søndag.   
Men, for at NMK Sarpsborg skal vite hvor mange biler som kommer for å lage disse ”car 
passene” er dem avhengig av at vi gir beskjed om det. Derfor vil det på medlemsmøte 10/5 bli 
sendt rundt en liste for påmelding. De som ikke kan komme på dette medlemsmøte men som 
ønsker å delta i amcar paraden må gi beskjed til meg senest fredag 19/5.  
 
Vi håper på pent vær og at så mange som mulig har tid og anledning til å delta på Rudskogen 
denne dagen. 
 
         Stein E 
 
 
 

 
Sarpsborg 



HVA SKJER HOS NABO`N ? 
 
Å jo da,  folka i Fr.stad har skrapet snø av solbrillene. 
Undertegnede tok turen til Kongstenhallen 9.april,og var så heldig (uheldig) å fyke rett 
på formannen i US-CARS ENTHUSIAST CLUB  i Fr.stad, Jan Grøsvold. 
Han forteller at det er kun ett ord som gjelder og det er DUGNAD! 
Ingen ildsjeler,  ingen dugnad,  INGEN UTSTILLING…OG TIL SYVENDE OG 
SIST…..INGEN KLUBB!! 
Akk ja, vi kjenner oss igjen vi arme sarpinger. 
Men utstillingen var fin den, og som vanlig var sarpingene godt representert. 
 

                                      Formann  Jan Grøsvold foran premiebordet                                                                                Noe for enhver,  og folk strømmet på 
 
 

                        
            Sarpinger representerte Mustang-klubben                                                                                         Meget pen Cadillac  
 
 
 

 
                                                                                         Detroit Cars Sarpsborg hadde egen stand 
                                                                                                                                                                                                         Tekst & foto: Jan T. 
                                       





SARPSBORG  MOTOR A/S  I  NYE  LOKALER 
 
 

 
           Et knippe av de ansatte ved Sarpsborg Motor A . S med daglig leder Vidar Komperød som  nr. 3 fr.v. 
 
          Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet blant Am-Car folket at dette firmaet har skiftet 
adresse, men lør.22.april var det ”offisiell” åpning.  
Sarpsborg Motor AS har, eller skaffer det meste til motor og aut.gir på amerikanske biler,men er også gode på 
japanske og europeiske automat-kasser. 
Undertegnede var innom på åpningsdagen, som var forsinket med vilje pga. vær, og for å kunne vise fram et nytt 
og innbydende lokale. Det tar som kjent tid å flytte 1000 bitar. 
For de uinnvidde er vel kanskje både navnet Sarpsborg Motor—Aarnes og Sarpsborg Motorverksted litt av et 
mysterium, men daglig leder og eier Vidar Komperød, tar meg med på en liten, pussig historietime for å rydde 
opp: 
Oddvar Aarnes startet opp et rent motorverksted i Elvegt. 5 i Sarpsborg en gang på tidlig 50-tall. 
Hans sønn Arve overtok etter hvert, og i tillegg til verkstedet, ble det også åpnet butikk med relevante 
motordeler. 
Vidar Komperød begynte først på verkstedet som han senere kjøpte. 
Arve Aarnes hadde fortsatt butikken i samme gården, men lokalene ble etter hvert for små, så han bygget nytt på 
Iseveien. Disse lokalene ble også for små og Aarnes flyttet igjen til et enda større lokale. 
Vidar Komperød tok først over butikken i Elvegt. og disse lokalene ble for små for ham også. Så da kjøpte han 
likegodt Aarnes lokaler på Iseveien. 
Så i dag driver Sarpsborg Motor AS på Iseveien, Aarnes ligger et steinkast unna og Sarpsborg Motorverksted 
eies og drives i dag av en av Vidar Komperøds tidligere ansatte, som også har tatt over den gamle butikken i 
Elvegata 5. 
 
DETROIT CARS SARPSBORG GRATULERER MED NYE LOKALER OG HÅPER 
FORTSATT PÅ MANGE GODE TILBUD I FRAMTIDEN! 
 
 
                                                                                                                   Tekst & foto: Jan T. 
 
                      





VI TAKKER VÅRE STØTTESPILLERE… 
 
 
 

 
 
 
 
 

                          
 
                               
 

                                                 
 
 

                             







Fri entré fra 16.00-20.00, deretter kr. 150,- , 18 års grense
Mere info 

www.acocmoss.com
www.the-wildbunch.net 

telefon
48206115 eller 90193174

The Wild Bunch og Moss Amcarklubb inviterer til en mai kveld  du 
sent vil glemme. Livemusikk, buldrende V8’tre, skal bidra til stor
 stemning. Utstillng m/premiering, uteservering, loddsalg, cruising 

in town er noe av det vi kan friste med.. Sted: Osloveien 151, Kambo (Moss)

Twistaroos

ROCK’N’ROLL

CARS

Taggy Tones&
Lørdag 27.mai 

går veien for amcar og rockefolk til Kambo 

 WILD BUNCH R’N’R CLUB  AND ACOC MOSS PRESENTS



VI TAKKER VÅRE STØTTESPILLERE… 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



CLUBSHOP 

  
KLUBBEN HAR FØLGENDE EFFEKTER / REKV. FOR SALG: 

  
KAFFEKRUS MED KLUBBENS LOGO………………………………………KR 60(2 FOR 100) 
T-SHIRTS  MED KLUBBENS LOGO………………………………………….KR 50 STK. 
REFLEKSVESTER………………………………………………………………KR 100 STK. 
SUNOCO FORZA MOTOR OIL 10w/40……………………………………….KR 150 FOR 5 L 

  

 
 
 

 



Autoutstyr, Fredri kstad 

Aarnes 

Custom Import 

Sarpsborg motorverksted 

Sarpsborg Motor E.P.D. 

Amerikanske bildeler 

Bildelelageret 

TEO glass 

Dekkmann 

ca. 20% utfra veil.utsalgspris 

10% p l  alle varer 

50% p6 alle amerikanske 
dekkdimensjoner og p i  4x4 
10% .p6 en stor del av 
varespekteret 

10% pB alle varer 

23%(unntatt veivaksel, 
forgasser, innsug, olje og p i  
nettopriser) 

10% p i  alle deler 

15% p l  alle varer 

30% p5 varer 

rabatt pd dekk, polish og div. 

VIS MEDLEMSKORTET UOPPFORDRET NAR DU HANDLER 





 
 
 

Returadresse: 
Detroit Cars 
Edvard Strandsv. 46 
1734 Hafslundsøy 
Norge 

 

B  

 
 

 
 
 
 

 

3. mai. Amcar Cruise Night, Sarpsborg Detroit Cars Kl 19,00 
6. mai. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 
6. mai. Cruising oppmøte pizza nr 3 Sarpsborg Detroit Cars kl 16,00 
8. mai. Oslo Mønstring, Ekeberg ACSN Kl 09,30 

10. mai. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 
17. mai. Åpent hus på klubblokalet etter barnetoget Detroit Cars   
18. mai. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

20. mai. 
Vårtreff, chevrolet / GMC Sted Minnesund auto service 
Minnesund Chevrolet Club of Norway kl 12,00 

25. mai. Bendix treffet, Lunner v/R4 Bendix / Hadeland Amcar Club   
27. mai. Tyrigrava Classic  Veterankameratene Kl 10,00 

27. mai. Cars & Rock´n Roll 
Moss Amcarklubb og The Wild 
Bunch Kl 16,00 

4. jun. NM / NC løp Rudskogen amcar parade 4 juni NMK Sarpsborg Kl 11,00 

11. jun. 
Ford treff, Rosanes parken Nøtterøy (oppmøte Korten for 
kortesje) LCOC KL 10,30 

11. jun. Bjerkeflåtetreffet, Uvdal Route 40 Amcarklubb Kl 13,00 
14. jun. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 
18. jun. Amcar Treff Kjerrafossen ACDC Vestfold Kl 16,00 
18. jun. Cruising Oslo ACSN   

 
 
 
 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net 
Hver torsdag treff/jugekveld i Østfoldsamarb./Veteranvognklubben. Høk kl.18. 

Deadline neste klubbavis onsdag 31.mai 
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