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Hei  

Ny avis og vi skriver august. 

Ettersom et fortsatt er ferietid kommer månedens 

avis kun ut på nettsiden og inneholder derfor kun 

det mest viktige. 

 

Redaktøren har et tidsproblem for tiden (mye 

skolearbeid + jobb) så er det noen som kunne tenke 

seg å ta over er stillingen ledig. 

  

Bilder og referater fra turer eller garasjen din eller 

andres, mottas med glede og takk, alltid hyggelig å 

fylle avisen med stoff. 

      Reserven 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 12. august ca. kl. 18.30 

Agenda: 

❖ VEIEN VIDERE I 2020 

 Medlemsmøter. 

 Cruising turer. 

 Lørdags kafe. 

 Dugnader. 

 Klubb fest. 

❖ Eventuelt. 

HUSK 1 METERS AVSTAND VED BORDENE. 



DETROIT SUMMER NEWS 2020. 

Sommeren 2020, den stille sommer for oss og mange med oss. Det begynte 

med at langfredagen forsvant. Østfoldmønstringen 1. mai med liv og røre ble 

det ikke noe av. Det sosiale med harrytur, dans og musikk på Farmen ble heller 

ikke noe av, alle større begivenheter ble enten lagt på is eller avlyst. Det ble 

stusslig for mange, men nød lærer naken kvinne at spinne. Borg motorhistorisk 

tok en «hemmelig» 17. mai tur hvor Sarpsborg opplevde amerikanere og 

veteraner fra alle land kjørte på kryss og tvers. Etter en tenkepause dro vi i 

gang med en kjøretur med start fra pæddekummen. Det møtte opp riktig 

mange med over 20 biler, tydelig at folk ville lufte seg litt. Det ble med den ene 

gangen for der var det blitt bobil parkering? Neste gang vi tok en tur gikk til 

Rakkestad hvor «Raymond» hadde kjørt i gang med motor onsdager. Og etter 

hvert skulle fler og fler uorganiserte sammenkomster dukke opp. Fredagstreffet 

i Dikeveien kom i gang, i Halden ble det samling ved Mølen og litt crusing som 

det alltid har vært. Fisketorget var stengt lenge og hvordan det blir framover 

vet vi vel ikke. Heldig hvis ble nedbygging av dette torget stoppet. Vi hadde vår 

tradisjonelle helgetreff på Hvaler i slutten av juni hvor vi måtte ha påmelding 

og frammøte der ble da veldig bra. Roy Olafsen inviterte til weekend treff for 

våre medlemmer på Rørestranda camping og der hadde han i samarbeid med 

ledelsen fått til diverse fordeler for oss når vi var der, fint opplegg. Som et 

plaster på såret over US.Car camp som ble avlyst ordnet Leif Nielsen 

sammenkomst i uke 30 oppe på Sutøya camping ved Nesbyen veldig bra, så 

noe har skjedd og det er vel ikke over enda. Norge åpner opp sakte men sikkert 

og mye er endret siden april, vi har fått smittevern regler til å leve med og vi 

innretter oss deretter.  Så da bør en del av våre vanlige virksomheter komme i 

gang igjen så vi bør møtes i august til et medlemsmøte hvor vi holder avstand 

og det skulle tilsi at antallet vil være omkring det vi vanligvis har hatt. Da får vi 

diskutere veien videre. Flere motorklubber har hatt åpent lenge uten 

problemer (det er jo opp til enhver å skjerpe seg). Situasjoner har stabilisert seg 

og livet må gå videre og her i Norge er den bedre enn hos andre land. Vi må 

bruke mulighetene og ikke se bare negativitetene. Da treffes vi 12. august for 

en prat og sosialt samvær, vi har ikke hatt møte siden  11 mars. Vell møtt.  

EGBE 

 



Medlemsmøte cruising juni 2020 

       

   

   

 

Bilder tatt av Tommy og Connie       



Styremøte 19.6.2020 

 

Tilstede: 11 

 

1. Siste avis. Trenger mer stoff. Send inn!!  

Trenger også ny redaktør. Meld dere gjerne. 

 

2. Er minitreff på Hvaler til helga. Trenger også informasjon 

ang Sutøya. De som vil ha hytte må bestille selv. 

3. Fredrikstad har quiz cruising til helgen. 100 kr i 

startavgift.  

4. Utleie pr kveld. Fått henvendelse fra Borg 

Motorhistorisk. Alle er positive til dette. 

5. Connie har ansvar da det gjelder innkjøp av brus i disse 

tider.  

6. Naboen har kledd inn gjerdet. Vi må få malt. 

7. Må ha dugnad på container utover. 

8. Roy lager plakat ang 3-4 juli i Horten. 

9. Vært en tur på ISarp. Ang å kjøre fra torvet igjen. Er 

lettere å starte på pizza nr3. 

10. Veien videre.  

Medlemsmøte i august. Kun brus og kaffe. Men vi følger 

retningslinjer fra myndighetene.  



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;  31-08-20.  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. 

 

Grethe Gerhardt
Typewritten text
PGA COVID19, ER DET USIKKERT OM DET BLIR MØTE



Cadillac diner 

 

På vei hjem fra Åndalsnes i sommer 

kjørte vi innom denne dineren som 

ligger i Tretten. Koslig 50 talls diner. 

Legger ved litt bilder, så kan dere 

tenke på denne vis dere skal ha en 

liten matstopp eller bare en pause 

underveis   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På menyen har de burgere og fries med glass cola til og Milkshake til dessert   

Servere noe annet og, men på Diner er det vel dette det går mest av. 

 

 

 

         Annikken N. Kristiansen 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2020 
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 Johannes Wastvedt 
Henriksen 

johannes@whenriksen.no 97470189 

STYREMEDLEM 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 
 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 

 

mailto:fossengen@online.no
mailto:royolafsen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.no


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. aug. Avismøte klubblokalet (Kun Nett) Aarnes as  Kl 

19,00 

5. aug. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg 

Torg 

Detroit Cars Kl 

18,00 

5. aug. Grensetreffet, Halden S&CC Halden   

12. 

aug. 

Medlemsmøte klubblokalet  Detroit Cars Kl 

18,30 

20. 

aug. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

31. 

aug. 

Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 

19,00 

31. 

aug. 

Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

2. sep. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg   Kl 

18,00 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

    Klubbavis 

27.aug 

 
 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

