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REDAKTØRENS    
SIDE 

 
Hei, alle sammen! 

Høsten er her og da har vel den tunge stunden 

kommet for mange at ”leken” skal pakkes bort for i 

år. Men stopp en hal? Må den virkelig det? Med litt 

planlegging, omtanke og sunn fornuft er det vel 

ingenting som sier at bilen skal stå om vinteren. Nei, 

jeg mener jo ikke biler i utstillings tilstand. Pietetisk 

restaurert over flere år så ser jeg jo helt klart at sånne 

doninger drar man ikke ut i saltlaken.  Men jeg tenker 

litt mer på de ”vanlige” bilene. De som man har for 

kjøreglede og kanskje ikke så mye for støvtørking og 

pokalsamling. Noen ser på kalenderen når bilen skal 

vinterlagres mens andre ser ut av vinduet. Jeg tilhører 

de siste og i vinter skal Corvetten vinterkjøres, med 

pigg må vite. En tur innom vaskehallen for 

underspyling blir jo en rutine gjennom vinteren 

samtidig som doningen er polert så det holder. 

Hvordan den oppfører seg på glatt føre blir jo det 

store spørsmålet og jeg ser ikke bort fra at hele 

prosjektet blir mislykket, men gøy skal det bli. 

Og med en kupè på en halv kvm så frykter jeg ikke at 

varmeapparatet bør overanstrenge seg. 

Vel, jeg har merket meg at vi har sett på et nytt 

klubblokale og jeg har selv vært ute og besiktiget. 

Etter min mening har det stort potensiale og slike 

bygg henger ikke på trærne. Nå glapp et praktbygg 

rett foran nesa vår tidligere og nå har vi kanskje en ny 

sjanse og kanskje den siste hva gjelder slike bygg på 

en stund. Kanskje vi bør spille litt høyere denne gang 

og tørre å satse. Skal klubben drives som en grå og 

kjedelig bedrift med stadig fokus på overskudd eller 

skal vi ha det moro med litt gjeld? 

                                                                                          Jan T. red.  

ÅRETS MEDARBEIDERE  

        I CRUZINEWS 

             

REDAKTØR 

Jan Thomas Johansen 

 

JOURNALISTER 

Alle klubbens medlemmer 

 

FORSIDE 

Gjermund Jansen 

 

BAKSIDE 

Per Gerhardt 

 

MØTEREFERATER 

Connie Løvlie Spetaas 

 

FORMANN HAR ORDET 

Egil Berby 

 

MØTEINNKALLELSE 

Egil Berby 

 

TREFFREFERAT 

Alle klubbens medlemmer 

 

NYE MEDL/ NYE BILER 

KARTOTEK 

Kjell Ingar Olsen 



1 
 

MEDLEMSMØTE 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato; onsdag 12. oktober 

 Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

MEDLEMSMØTE  

 Swapmeet/verktøy salg, lørdag 15. oktober. 

 Besøk hos Builder onsdag 19. oktober. 

 Bilhobby konferanse 29. oktober. 

 Østlandsforum 5. november. 

 Retro aften lørdag 22. oktober. 

 Eventuelt. 



Detroit News oktober 2016 

Sommeren er definitiv over slik at biler blir parkert etter hvert. Men hold an, dere har nå muligheten 

til en flott «sjekk» av grombilen hos Bulder (se eget avsnitt om det). Det er lurt å benytte og det av 

vårt medlem hos Bulder (Jan Erik Andersen), kjekt å vite hvordan det står til. Dette vil skje 19 

oktober. Det blir også en ekstra lørdagsåpent 15. oktober med et mini swap meet (se eget avsnitt). 

Har du noe som du ønsker å selge så ta det med den dagen.  Vi har fått hederlig omtale i byavisen om 

at vi kjørte våre venner på Nygårdshaugen, synd SA er så lite interessert i hva vi bedriver her i 

kommunen. Ikke et ord om mønstringen på Tunejordet. Det går mest i sykkel for tiden, eller det er 

det man ønsker da, blir det neste en sykkel tvang? Vel det passer vel best for personer med god tid 

og god helse. Det kan fort bli en del turer for å få maten i hus. 

Som oppegående klubb skal vi delta både på bilhobby konferansen på Lillestrøm 29. oktober samtidig 

som motormessen er. Deltagere er nå satt sammen av veteraner (Per G. og Egil B.) og fra den yngre 

garde (Andreas S. og POA.) vi må være der det skjer og her vil «seneste» nytt komme. Nytt av året at 

flere bilhobby/veteranklubber kan delta.  

Vi deltar også på Østlands forum påfølgende helg på Ringsaker i regi av klubben i Brumunddal, igjen 

bruker vi de samme veteranene, men nye yngre krefter (Connie S. og Ken M. Bratli). Vi får fokusere 

på våre arrangement og høste litt erfaring og innspill for andre. Man kan ikke sitte på sin tue å se på 

sin navle, det går ikke i lengden. 

Det sysles også om en vinter fest på nyåret i regi av Farmen gjengen, det var jo slik det startet, rundt 

omkring i Østfold, mer om det senere. 

Noen av våre medlemmer var på Amcar cruise på danskebåten, med flott musikk og hyggelig samvær 

med Amcar folk i fra andre klubber, en fin gjeng i følge de opplysningene jeg fikk. Amcar folket er 

trivelige. Det ser ut som at det vil gjenta seg, da bør vi vek henge med. 

Etter tips fra Sven Svendsen har vi vært og snust på et nytt lokale, greit sted men en del omgjøringer 

må påregnes. Trond Gundersen har vært i kontakt med de som skal selge og det foreligger en 

gammel takst fra 2014 som er langt over det reelle, faktisk langt over det som Høysandv.4.( som er 

dobbelt så stor og mye påkostet) gikk for. Det ble derfor besluttet å gjøre selger oppmerksom på de 

faktiske forhold i opp imot hva som Høysandv.4. egentlig ble solgt for og i hvilken stand det var i. Så 

får vi ta det derfra. 

 

EgBe 



Klubbmøte 13 September 2016 

 

Sarpsborgmarken: Vi har vært med en gang før. Var veldig trivelig. Kanskje vi kan stille vært 

år. Egil gir et hint til Regine om at vi vil være med mer. 

 

Hvaler End of Season. 8-11 september. Det er lagt ut på siden vår. Sosialt og uformelt treff. 

 

Bilens dag. Hva syntes folk. Det er jo gratis for publikum så vi får vist oss frem på en annen 

måte. Vi lar det være. 

 

Nygårdshaugen. Vi trenger flere biler. Det er 64 brukere med pleiere. Det blir pizza på 

klubben. Vi har fått støtte fra Lions men ikke Sarpsborg kommune. 

 

Eventuelt:  

Cruisinger fra Sarpsborg Torg første lørdag i måneden på sommeren. Noen drar til Halden. 

Men vi har noen trofaste. 

Cruiser of the Month: 

Mai: Andreas Spetaas med familie, 

Juni: Stein Spetaas med familie 

Juli: Bjørge Jansen 

August: Trine Johansen 

September: Egil Berby 

 

Gundersen sjekker opp et lokale. Det har takst på 4,4 millioner men de skal se på det. Det er 

det gamle traktorverkstedet til Claes. 

 





Søndagstreff i Ullerøy, end of season! 

 

Endelig var værgudene med oss, og ga oss strålende sol og varme på årets siste treff i Ullerøy! Salt marina solgte seg tom 

for burgere, og Ullerøyguttene stekte vafler i ett! På plassen var det mange biler, og også godt med publikum. Dette var 

en veldig hyggelig dag ved sjøkanten i Ullerøy!  

Det vil bli start of season enten i mai eller juni 2017. Båtene må på vannet, slik at vi får fylt plassen med gamle biler.  

 

Vi ser frem i mot neste års søndagstreff i Ullerøy! 

 

 

                                                                       Fam. Berby stakk av med fruktkurven                                Tekst & foto: Martin Strand 



VERKTØYSALG PÅ KLUBBHUSET LØRDAG 15 OKTOBER 

Egil Grønn har fått i oppdrag å selge en del verktøy fra en avdød venn. Det er hånd verktøy- 

elektrisk utstyr og verktøy-stålbearbeidings saker og trebearbeidings utstyr pluss div som 

kan passe for en bil-skruer. Det vil være i tidspunktet fra kl. 120o til ca. kl. 1500.  Det er 

selvfølgelig mulig for andre å komme om de har noe å selge slik at vi for et mini SWAP 

MEET. Det er bare å møte opp. 

 

 

 

******************************************************** 

 

 

 

 











KVELD HOS BULDER VERKSTED 19 OKTOBER. 

Bulder stiller fra kl. 1530 til kl. 2030 med mekaniker Jan 

Erik Andersen (medlem) for å bistå medlemmene i bruk 

av utstyr. Det blir mulig å benytte diverse verksted 

utstyr slik som 4 søylet 4 tonns løftebukk – 2søylet 2 

tonns løftebukk.10 m lang grav og bremse prøver. Det 

blir muligheter for en forstillings kontroll (spesielt for 

50 tallere er det viktig da de ikke er til EU kontroll). En 

titt under om noe ikke er som det burde, man er ikke så 

ofte under hvis man ikke har løfte bukk. Det vil også bli 

anledning til å bytte olje+ filter. Bulder har kontakt med 

Telas (Terje Langaker) som har klassisk olje fra Bardahl. 

 

 



Sand camping 9/9-11-/9-16 
 

Detroit Cars var igjen invitert til Sand camping på Hvaler. 8 enheter fra klubben møtte opp for å tilbringe 

helgen der. 

På lørdag var det felles cruising til Skjærhalden, da kom det også til noen tilreisende medlemmer. 

Lørdag kveld ble det servert god mat som Ronny og Erik hadde fått i stand (har vel en mistanke om at det var 

noen damer som hadde bidratt også). I tillegg til klubben var det også innbudt en gjeng fra Skiptvet 

fiskeforening. De dro ut med en båt på lørdag, men siden de startet dagen med champagne så var det nok ikke 

fisk som stod i høysetet den dagen. Fast liggende campinggjester var også tilstede på kvelden. En munter gjeng 

Store telt var satt opp, Ronny sørget for musikk. Folk hygget seg ut i de små timer, går også rykter om at noen 

«badet» i bekken. Det var visstnok ikke frivillig og dessverre finnes det ingen bilder av det. 

Søndagen kom med sol og vind. Etter hvert som promillen sank, pakket en etter en ned og begav seg på 

hjemveien. 

Ryktene vil ha det til at planlegging for neste år allerede er i gang. 

Takk til Ronny og Erik som ordner det meste. 

 

Inger Lisbeth 

  

 
                      Det var disse stengene da, guttær!                                    Lystig lag med fulle glass. 

 
 

 
Ja akkurat, disse stengene. Pes, stønn og dobbelt sukk! 



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;  24/10      Tid;  19.00 

 

Her får vi noe å bite i samt noe attåt. 

 

Det blir mengder av sosialt samvær— 

Bilprat—blader—bøker— bilder— og 

Kanskje modell av favoritt bilen. 

 

ALLE BIL-INTERESSERTE ER VELKOMMEN 

 

 

 

 



SMILEBÅNDET 
To damer på vei hjem fra en fest måtte noe fryktelig tisse, så de gikk til en kirkegård. Først tisset den ene dama og 
tørket seg med trusa, som hun deretter kastet ut ut i skogen. Så tisset den andre dama og tørket seg med noe papir 
hun fant. 
 
Neste kveld sitter to karer på en pub og prater. "Kona mi kom fra fest uten truser i går," sier den ene. "Du tror du har 
det ille? Kona mi kom hjem med en lapp i baken, der det sto 'takk for alt, hilsen gutta på jobben'."  

 

Det var en gang to kuer som satt i et tre og strikket syltetøy. Så kom en flyvende hest forbi, men det gjorde ikke noe 

fordi den hadde en onkel i amerika.  

– Vi burde gifte oss. 

– Hva, vi har jo aldri møtt hverandre før! 

– Jo, vi burde gifte oss. Fordi du motsier alt jeg sier, akkurat som en ekte kone. 

– Hvordan kan du vite det når dette er første gangen vi møtes? 

– Nå gjør du det igjen!  

Boy asks "Gran, have you seen my pills, they're marked LSD." Gran replies, "Screw the pills, have you seen the 

dragon in the kitchen?"  

Det var en gang en blondine, hun gikk til en butikk og spurte kjøpmannen: 

- Kan jeg kjøpe den vaske maskinen? 

- Nei, jeg selger den ikke til blondiner. sa kjøpmannen. 

Da tok hun på seg en brun parykk og gikk til den samme butikk og spurte om det samme. Da sa kjøpmannen: 

- Nei jeg selger den ikke til blondiner. 

Da tok hun på seg en svart parykk, og gikk til den samme butikken og spurte om det samme. Denne gangen sa 

mannen: 

- Jeg selger den ikke til blondiner. 

- Hvorda visste du at jeg var blondine? 

- Fordi det ikke er en vaksemaskin, men en mikrobølgeovn 

Utenfor et lite hus stod en dum blondine, en intelligent blodine, Fantomet og Supermann. Inne i huset stod det en 

sekk full av gullmynter. En av de overnevte gikk inn for å hente denne. Hvem? 

- Den dumme blondinen. De andre er bare fantasifigurer. 

Det var en gang en afrikaner som hadde fått seg jobb som lastebilsjåfør og var på vei gjennom Finnmark med et 

lass kokosnøtter. Han var ikke helt stø på glatta, og plutselig lå hele ekvipasjen utenfor veien med kokosnøtter i 

vilden sky. Afrikaneren klatrer ut, rister på hodet og setter seg for å vente til noen kommer (dette var før 

mobiltelefonen). Etter en stund kommer det kjørende tre samer på snøscooter. De stopper et stykke unna, og den 

ene av dem blir stående og myse mens han skygger for sola og tenker så det knaker. Etter et par minutters 

dørgende stillhet løper han med ett bort til havariet og setter i gang med å trampe manisk på kokosnøttene. "Fort, 

karer, før det klekkes flere!"  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

HUSK GRASROTANDELEN!!! 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2016 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 97564337/91646035jobb 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 69140075 / 91777514 

HJELPESEKRETÆR Connie Løvlie Spetaas connieasbjornsen@gmail.com 97632772 

STYREMEDLEM Ole Petter Sæland ole_ffk@hotmail.com 41265978 

STYREMEDLEM Per Olav Andresen poa-poa@hotmail.com 91768143 

STYREMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Jan Thomas Johansen seville79@live.no 90949827 

VARAMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

VARAMEDLEM Runar Elverhøi relverh@online.no 99692983 

VARAMEDLEM Arild Olsen 

 

arild@multirep.no 90500347 

VARAMEDLEM 
VARAMEDLEM 
VARAMEDLEM 
 

Trond Gundersen 

Kent Magnus Bratli 

Andreas Spetaas 
 
 
 
 

trgunder@start.no 
kent-magnus@hotmail.com 
andreas.spetaas@bravida.no 

91697008 
99309476 
95899562 
 
 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon 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 91790536 der dere oppgir navn og telefonnummer. 
 

Utlån av verktøy 
Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576 
Motorbukk og ”elefant” kontakt Vidar Elvestad, 90828557 

 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 91790536 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.net 
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For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no 

 

12. okt. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

18. okt. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

24. okt. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 

19.00 

31. okt. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

5. nov. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11.00 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

OKT 27 

   
 

 

http://www.detroitcars.no/

