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Hei  

Da er mars måned her, og vi merker allerede at 

dagene har litt lengre og lysere. 

Mars er vel måneden der flere av oss/dere jobber i 

garasjen for å få gobilen klar for sommeren. I april 

starter vi med påskecruising og da er det bare moro 

framover.    

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 treff 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, 11 mars, ca. kl. 18.30 

Agenda: 

• Bilder kveld 1 april 

• Flere medarbeidere kjøkken/kiosk noen framgang. 

• Mot nytt grovkjøkken – dugnader. 

• Påskecrusing 10 april 

• Mot 1 mai 

• Eventuelt. 



Klubbmøte 11/3-2020 

 

AMCARs VisePresident 

 Jon Grasto  

kommer på besøk for å fortelle om hva organisasjonen AMCAR  

har gjort i det siste og hva som er på trappene i tiden som kommer . 

 

 

 

 



Detroit News mars 2020. 

 

Det stunder mot vår sånn innimellom, fikk litt lyst på en «travel» da Ketil Sveiserup holdt et 

maraton kåseri om de forskjellige turene han sto som arrangør av. Det ble Rout 66- Lincoln 

Highway- Blues Highway- Rømsø i Dannmark og mer til. Han hadde god peiling på 

historikken på de fleste steder og en lengtet litt tilbake og de som kan og har råd så er det 

bare å henge med. Skal man klage på noe så ble det mye å fordøye på den korte tiden vi 

hadde. Start Kl.1830 og ferdig 2045 kun med 15min. pause. Men man kan se en hel del på 

nettet www.hopalong.no, se i fred å ro. Han gav fin orientering hva det kostet og hva som 

var inkludert og ikke. Spesielt likte jeg en tank bensin til Kr. 450. Det var litt trist at fremmøte 

var litt dårlig i forhold til de andre klubbene i Halden og Fredrikstad som hadde stort 

fremmøte, men det var annonsert godt så man får skylde seg selv. 

Vi får besøk på marsmøtet også, Jon Grasto kommer en tur, det kommer egen plakat fra 

ham så vi avventer den. Det ser ut som at både Påskecruisinga og 1. mai er i boks i hvert fall 

fra Amfi Borg sin side. Linda Engsmyr er ikke leder i 17. mai komite lenger, men saken er 

sendt til rette vedkommende som ser ut til å være Siri Braadland Harborg men jeg har ikke 

hørt noe derfra. 

Det trengs stadig noen til å hjelpe til på kjøkkenet menn er selvfølgelig velkommen også, det 

er ikke verre enn at manner fint klarer dette og det er mange flere menn som er medlem 

enn damer (over 150 faktisk) så der er bare å snakke med Connie Spetaas (97632772). 

På web sida vår har vi en link som heter prosjekter den har ikke blitt utvidet eller fornyet på 

lenge. Er det ikke noen prosjekter på gang? På FB ser det slik ut, send til Per Gerhardt da vil 

flere få glede av hva som foregår. Ikke alle er på FB. Bilen til Egil Grønn er et fint eksempel 

som burde vært på sida vår det er flott å se hvordan et prosjekt står opp i fra dvalen og ser 

ut til å bli en perle.  

Vi er på jakt etter noen som kan trekke om rygger og seter på en del av stolene våre, 

«proffer» ser ut til å være for dyre, noen andre? 

En skal snart ta ut bilen og ta den i bruk, så vi har vært føre var og fått kvelds tid hos BULDER 

SOM BLIR ONSDAG 1 APRIL. Da er det bare å passe på og få tatt en titt på «god bilen» under, 

prøve bremser og lignende, det er rart med de proffe. 

EgBe 

http://www.hopalong.no/


Årsmøte 12.02.2020 

 

Tilstede: 33 

1. Valg av møteleder – referent – to til å underskrive 

protokollen. 

Egil Berby – Connie H.L Spetaas – Per Gerhardt og 

Grethe Nord Gerhardt. 

 

2. Godkjenning av årsberetning. 

Denne blir lest igjennom. Her er endringer: 

- Loddsalg og salg fra kjøkkenet. 

- Avisen. At flertall vil ha den på nett. 

- Var ikke på Bukten på Amcar Cruise Night i fjor. 

- Lørdagskaffen var populær. 

- Var på Grensetreffet også. 

- Ikke pizza på Cowboyfesten og var rundt 60 stk. 

- Ikke 3000 betalende inn 1.mai, kanskje mellom 

1500 og 2000. 

- Kremmerantallet øker 1 mai. 

 

Denne ble godkjent med rettelser. 

 

3. Godkjenning av Regnskap. 

Kjell-Ingar går igjennom. Ikke noe fra i fjor pga at det 

er et nytt system.  

2 nettverk. Prøve å få det til 1. 

Ca: 162000 kr i overskudd til sammen. 

Regnskapet er godkljent. 

 

 

 

 



DETROIT CAR’S 

ÅRSBERETNING 2019 
 

Antall medlemmer ved årets slutt var 222 senior medlemmer og 29 juniormedlemmer. 

Vi har i år hatt 11 medlemsmøter. På medlemsmøtene har vi loddsalg og salg fra kjøkkenet 

og ikke minst sosialt fellesskap. 

Cruizinews, klubbavisa som holder medlemmene orientert om hva som har skjedd og vil 

skje, har kommet ut 11 ganger i løpet av året, denne gjøres på dugnad. Den ligger på 

nettsiden vår, flertallet ønsker å lese den der. 

Vi leier ut lokalet fast til NMK, og en strikkeklubb har inngått avtale om leie på dagtid, og 

klubbmedlemmer kan leie. 

Vi har hatt dugnader der vi har ryddet og fikset småting som skulle vært gjort før.                                                      

Tatt ut alt av container og kioskvogner for så å vaske, vedlikeholde og deretter gjøre klar for 

sesongen. Det er kjøpt inn 2 nye containere som det er startet omgjøringer på.         

Det jobbes fortsatt aktivt med nytt klubblokale, men må ha noe vi kan leve med. 

 Vi har arrangert Amcar Cruise Nights 1. onsdagen i måneden fra mai til september. På 

Cruise kveldene i sommer har vi hatt oppmøte på Sarpsborg torg og derfra har vi cruiset 

sammen rundt i byen kjørt til Raymons Diner Rakkestad og til Phonix, Halden. 

Det har vært arrangert formiddagstreff for hele familien første lørdagen i måneden 7 ganger, 

her er det muligheter for å kjøpe kaffe samt noe å bite i. Pluss at det har vært mye prat og 

sosialt samvær, det er veldig populært. 

3. fredagen i måneden i vinterhalvåret har vi hyggekveld på klubblokalet, også veldig 

populært. 

Vi har hatt 7 juniorklubb kvelder. Vi har hatt forskjellige aktiviteter bl.a. Juleverksted og det er 

litt å spise og drikke på hver kveld. Aldersgruppe er mellom 1 år og 70 år. 

Damene har hatt sin egen trimgruppe som har hatt trening en dag i uka på klubben. 

6 Old boys møter har det vært hos Ole Trondsen. Her er det mye sosialt samvær, bilprat, 

blader, bøker og bilder. 

Klubbmedlemmer har deltatt på tirsdagstreff på ISI bar, og lørdagsmorgen «baker Jenseg» 

og onsdager i sommermånedene har Halden og fisketorget vært populært, også 

fredagskvelder på Elias på Rolvsøy har flere besøkt. Flere har deltatt på Sarpsborg motors 

«charity cruising» , Aarnes egne treff, Bilens dag i regi av NAF, og Grensetreffet, Halden . 

9. mars arrangerte festkomiteen «cowboy fest» det ble servert flesk og brune bønner og 

trubadur Martin Kristiansen kom og spilte, ca 62 stk deltok. 

24. april var det åpen kveld hos Bulder Verksted for medlemmer. 

19. april var dagen for årets påskecruising, rundt 200 biler var med. Vi tok i år også kr 50,- for 

cruising deltakelse og 3 stk hadde mulighet til å vinne kr 500,-. Turen gikk Rokkeveien – 

Halden næringspark og avsluttet på Navestadbanen. Der ble det grillet pølser og 

hamburgere til oss og det var musikk med «Toini & the Rock`n Roll Allstars» på kvelden.                                                                                                                                       

 



Østfoldmønstringen på Amfi Borg 1. mai, spennende med ny plass var 1500 betalende 

publikummere. Barna hadde også i år en egen utstilling, og egen stand med ansiktsmaling, 

kremmerantallet var flere enn de siste årene. Flott vær og mange blide hyggelige mennesker. 

17. mai ble det servert snitter og kake på klubben, ca 40 kom og benyttet seg av tilbudet.  

7.– 9. juni var årets samarbeidstreff  ”Cars On the Farm”. Dette er ett treff som Amcar 

klubbene i Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg samarbeider om. I år gikk cruisingen på 

lørdag til Strømstad. I låven spilte «Matchless 59» på fredag og på lørdag sto ”The Daltons”  

på scenen i låven på kvelden, så dette var noe for alle. Vellykket arrangement. 

27.- 30. juni hyggetreff på Sand camping, Hvaler, var ikke mange som kom men hyggelig var 

det allikevel. 

Uke 30 deltok flere av klubbens biler og medlemmer på USCAR camp i Øster Hurup, DK 

Morsomt å kunne oppleve og delta på våre naboers treff også. Og vi som var der har også 

ønske om å komme tilbake neste år. Utrolig bra arrangement. 

23.- 25 august ble vi igjen inviterte til hyggetreff på Sand camping, Hvaler, vi ble ca 10 

vogner og noen som kom på dagsbesøk. Flott høstvær og stemning. 

15. september gikk årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter, Vi kjørte en runde 

i distriktet og så til Klubblokalet der vi serverte pizza og brus. 64 brukere og hjelpere var 

med, og 22 biler stilte opp. Deltakerne var fornøyde, ingen klager fra denne gruppen her nei 

bare glede. 

17. oktober Høstsjekk hos Bulder verksted, hyggelig kveld. 

19. oktober arrangerte festkomiteen oktober fest ca 35 stk, hyggelig og enkelt arrangert 

30. november var årets julebord, og ble i år arrangert på klubblokalet var som vanlig et 

vellykket arrangement. Nydelig mat kom fra Eivind, Odd Fellow og vi hadde 2 som serverte. 

11. desember var årets julemøte. Det var gratis kaffe og kake til alle. 

 

Vi har vært deltatt på bilhobbykonferansen på Lillestrøm og deltatt på østlandsforum. Og det 

har vært flere samarbeidsmøter ang. Cars on The Farm. 

Klubben har en brukbar økonomi og gikk med overskudd i 2019.  

 

 



4. Valg av nytt styre: 

 

Viseformann:                                          Roy Olafsen 

 

Kasserer:                                         Kjell-Ingar Olsen 

 

Hjelpesekretær:            Connie Helene Løvlie Spetaas 

 

Styremedlemmer:        Johannes Wastvedt Henriksen 

                                                       Andreas Spetaas 

 

Varamedlemmer:                           Ronny Marcussen 

                                               Malin Tromop Hansen 

                                                  Ole Kristian Karlsen 

                                                                Leif Nielsen 

                                                   Kent Magnus Bratli 

5. Valg av nominasjon og valgkomite. 

Dette ble Per, Bjørg og Johannes. 

 

6. Forslag til Revisor. 

Kasserer får fullmakt. 

 

Møte hevet 19.34 



Medlemsmøte 12.02.2020 

Tilstede: 31 

1. Reiselivsaften med Hop A Long Travellers 

Torsdag 20.20.2020 kl: 18.00. 

2. Karneval 22.2.2020. Påmelding til Roy eller 

Johannes. Det må være nok påmeldte for at 

festen gjennomføres. 

3. Eventuelt: Ingen fremgang i saken ang 17 mai 

kortesjen. 

Møtet hevet 20.06. 

 

Bilder fra Reiselivsaften 

 

  
 

 



Styremøte 19.02.2020 

 

Tilstede: 13 

Avis: - Trenger avishjelp. Noen må ta over redaktørjobben.  

- Man må tenke på hvordan man formulerer seg, og hva man 

skriver. 

Siden: - Arbeides med Styreweb. 

- Karneval må fjernes fra kalenderen. 

- Har du noen prosjekter på gang så send gjerne bilder og 

oppdateringer til Per. 

Momskompensasjon: Det blir sendt epost til amcar ang 

forskjellene på forenklet og dokumentert modell. 

Klubbhus og eiendom: - Container er tømt. 

- Stoler: ca 800 kr for å reparere og 500 for nye.  

- Vi sjekker ut priser på nett. 

- Ronny hører med noen ang stoler til salgs. 

Utleiekontakt er nå Roy 

SMS utsender er nå Bjørg. 

Bulder kveld blir 1 april. Mer info kommer. 

Jon Grasto ville komme på Mars møtet. 

Sendt mail til 17 mai komiteen. Linda Engsmyr satt ikke der 

lenger men mailen blir videresendt. 

Sendt mail til Amfi Borg ang påskecruising og 1 mai. 

Trond Gundersen vil ha avløsning da det gjelder programmet. 

Dette er annonsene til 1 mai programbladet. Johannes stepper 

inn. 

Litt gjennomgang av Styreweb. 

Objekt med frittstående lager til salgs på Ise. Johannes ringer 

megler og hører om vi kan komme før visningen 1 mars. 



KVELD HOS BULDER VERKSTED VISTER GROPA 

Bulder stiller fra kl. 1600 til kl. 20 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.  

SETT AV KVELDEN HOS BULDER  ONSDAG 1 APRIL FRA KL 

1600. 

            

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisjonen fortsetter og vi starter turen 

fra Amfi Borg kl. 15:00.  

 

Siden dette er blitt så populært og det er 

en del forarbeid for klubben er det en 

deltakeravgift på kr. 50,- pr. bil. 

Det trekkes 3 vinnere, som vinner en 

pengegave på kr. 500,- 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På mønstringen finner du kremmer boder-firma stands-mat kiosker/telt og masse bil.                               

I år blir det også Barnas Østfoldmønstring. Er ikke bare de voksne som har Glis (tråbil) så ta med 

barnas bil, det vil bli eget utstillingsområde for barna, og alle vil få premie.                             

Ansiktsmalerne Miss Disquise og Frk Fargeklatt kommer på besøk og de gleder seg til å få male både 

store og små. Ansiktsmaling koster kr 50,- pr. person.                                                                                  

Det er bil bedømming med premiering. God musikk fra scenen.                                                                

Østfold mønstringen har 30 år bak seg, nytt i år er at vi har flyttet mønstringen til Amfi Borg.                                             

                           



HUMOR          
 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg var på besøk hos noen venner i går, da jeg spurte om jeg kunne få låne en avis. 

"Hahaha, du er begynt å bli gammal ! Vi kaster ikke bort penger på papiraviser lenger! 

Velkommen til nåtiden, og her; lån iPad'en min istedet..!" 

- Den flua som hadde plaget meg de siste 5 minuttene hadde ikke en sjans i helvete da 

den satte seg på bordkanten... 

En liten gutt satt ved siden av en mann som leste en bok på bussen. 

Gutten la merke til at mannen hadde kraven bakfram. Gutten spurte 

mannen om hvorfor han hadde kraven bakfram. 

Mannen som var prest sa: -"Jeg er far..." 

Den lille gutten sa at pappa'n hans gikk ikke med kraven bakfram og han 

var far. 

Presten tittet opp fra boka og svarte; " Jeg er Fader til mange barn." 

Gutten sa; -" Min papp... a er fa...r til 4 gutter, 4 jenter og han har ikke 

kraven bakfram." 

Presten svarte litt utidig; - "Jeg er Faderen til hundretalls av barn, " og 

fortsatte og lese boka si. 

Gutten satt stille lenge og tenkte, så lente han seg mot presten og sa; 

-"Kanskje du skulle bruke kondom og ta på deg buksa bakfram i stedet 

for kraven!" 

Tordis døde da hun var 80 år, søsteren skulle ordne med 

gravstein. Hun sa til han som skulle lage gravsteinen at 

søsteren var (uskyldig) og skriften skulle lyde født uskyldig, 

levde uskyldig og døde uskyldig. Nei sa steinhuggeren det 

blir for mye skrift, men jeg skal forkorte det så det blir greit. 

Resultatet ble Tordis returneres ubrukt  

http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


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 91768143 

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 91768143 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 91768143 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 
7. mar. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

11. 

mar. 

Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

19. 

mar. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

19,30 

20. 

mar. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

28. 

mar. 

Swap Meet Moss A.C.O.C Moss Kl 

10,00 

30. 

mar. 

Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

1. apr. Bulder veksted, vi sjekker bilen før året sesong Detroit Cars Kl 

17,30 

4. apr. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

 
  
  

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

26.mars 

    klubbavis 
 

 

http://detroitcars.no/Kalender%20Klubb/kalender%202017.html

