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Hei  

Ny avis og vi skriver november. 

 

Høsten kommer brått på oss sommeren er over, 

eneste som fortsatt er aktivt er covid 19. 

 

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 
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MEDLEMSMØTE

Invitasjon til medlemsmøte.
Sted; Detroit Cars klubbhus

Dato. Onsdag, 11 NOVEMBER ca. kl. 18.30

Agenda:

 Medlemsmøter. Vær ikke redd for å melde deg på(Connie)
smittevern regler er i varetatt.

 Lørdags kafe.
 Dugnader.
 Eventuelt.

HUSK 1 METERS AVSTAND VED BORDENE. BORDENE ER NÅ OMMØBLERT.



DETROIT NEWS NOVEMBER 2020

Da har vi hatt vårt første ordinære møte etter sommeren, da med påmelding. Det vi lærte da var at
ingen tok kontakt før de siste 3 dagene før møtet, da «stormet» det inn hele 7 stykker og alle var
bekymret om det var fult. Vell vi lærte en hel del og nå må man melde seg på til CONNI SPETAAS TELF
97632772 Send SMS eller ring så fort du vet om det. Det vil bli sendt ut SMS om møtet mye tidligere
slik at du da får svart i god tid, ikke vent og påminnelser vil også komme. Max tallet er fortsatt 25
inntil noe annet foreligger(vi håper det skal endre seg snart) Må det være slik? Både ja og nei.
Alternative er å gjøre som før, bare møt opp MEN da må vi avise når taket er nå og det er IKKE
hyggelig.

Den første fredagshyggen gikk fin (der også med påmelding) og vil fortsette. Lørdagskafe er satt på
vent da machinering er en brems og usikkerhet rundt smitte. Et amputert Julebord er heller ikke noe
stas så det utgår, men hvis situasjonen tilsier det tar vi en fest så fort vi kan.

Et lyspunkt oppe i det hele er at vi fikk litt støtt for tapt 1. mai. En annen saker at Østlandsk forum
også utgår i år.

Vi skal på besøk hos nabo klubbe i Fredrikstad å prate litt sammen, etter samtalene kommer vi
tilbake til det.

Atter etterlyser en gang vi støttespiller og medarbeider til Grethe Gerhard som strever med avisen,
noen kan vel hjelpe.?

Det skjer ikke så mye for tiden utover at vi blir bombardert med Corona meg her og Corona meg der,
at folk ikke forstår selv at man skal holde avstand det er lov å bruke hodet, være litt nøkterne litt
forsiktige men ikke bli hysteriske. Tiden får bare gå så dukker vel det opp en vaksine en dag.

For en god stund tilbake hadde vi vår egen BØRS hvor vi kunne selge og kjøpe ting, nå foregår alt på
nett. Men før jeg går på nett vil jeg gjøre et fremstøt over for våre medlemmer da jeg og min kone
har besluttet å selge vår store campingvogn.

Altså vår SOLIFER FINLANDIA 600 (6m) er til salgs flott vogn men etter at vår datter heller ligger for
seg selv (straks 18 år) blir det for stort. Den er 2,50 bred ingen smågutt. Den var ny i 2007 og var ikke
noe billig greie da. Fin familie vogn med «godsene» til mor og far og 2 køyer til det håpefulle avkom.
Sentralvarme (golv og sider) varmt og kaldt vann og diverse andre fasiliteter,(litt++ kan man si) litt av
hvert annet kan følge med blant annet et stort fortelt. Vann klosett på eget baderom finnes også. De
som har vært med på våre turer har sikker sett den. Det er bare å ta kontakt så kan vi ta en titt før
den settes inn i sin egen vinter garasje (der står den hver vinter) Pris sånn rundt 140000. Men da får
du kvalitet. Hadde vært hyggelig om den forble i klubben.

EGBE.



Medlemsmøte 14.10.2020. 

 

Til stede: 11 totalt. 1 som var påmeldt kom ikke. 

 

1. Egil ønsker velkommen til møtet som er det første på en stund. 

Har hatt påmelding i dag. Håper å få fler møter, men vi vet ikke 

hva som skjer fremover. 

2. Vi har hatt en del kjøreturer i sommer. Dette har vært 

populært. 

3. Lørdagskaffe. Blir ikke noe ennå. Vi skal snakker mer om det på 

styremøtet. 

4. Dugnad. Vært en dugnad, ryddet opp i den gamle containeren. 

Kan få en vask vi har sett på. Må bare få den hit og da kan man 

begynne på den andre. 

5. Fredagshygge: begynner smått opp igjen. Max 25 kun 

klubbmedlemmer og påmelding. 

6. Grethe har gjort en kjempe jobb med å holde avisen i gang. 

Men trenger hjelp!! 

7. Sendt inn søknad ang kompensasjon på tapt inntekt til 

Lotteritilsynet. Fått godkjent. Kjempe flott. 

8. Julebord. Blir diskutert på styremøte. 

 

Vi Følger fortsatt nasjonale anbefalinger. 

 

La bordene stå som de er satt opp. 



Styremøte 22.10.2020

Til stede: 11

1. Avisen trenger fortsatt hjelp!
2. Websiden er som den er. Noe tull fortsatt med innmeldinger

men er ikke noe problem er bare å sende melding til
kasserer.

3. Ikke hørt fra kommunen og ikke MOMS men har fått igjen fra
krisepakken til lotteritilsynet. Dette er for 1 mai.

4. Møte med påmelding. Var lite folk, men vi må ha påmelding.
Sende ut SMS uka før. Har fortsatt max 25. Connie har
påmelding på møter og fredagshygge.

5. Fredagshyggen var koselig. Ikke så mange men vellykket.
6. Lørdagskaffe venter vi med i alle fall til etter jul.
7. Julebord. Er ikke gjennomførbart i år, men tar en stor fest da

situasjonen tilsier det.
8. Amcar Fredrikstad ønsker møte med oss. Vi stiller oss

positive til dette. Egil sender mail.
9. Østlandsforum er avlyst.
10. Stoloppdatering. Bjørg har byttet på en, ble kjempe fint

men var en forbannede jobb. Tar dugnad på det.



         
26. oktober 2020 blir stående som nok en merkedag 
for norske bilentusiaster. Etter mer enn 45 års kamp 
innføres amerikansk format på bilskilt som alternativ 
standard. Frustrasjon over å få tildelt skilt som 
overhodet ikke passer på bilen din er nå historie! 

Slik er ordlyden på den nye forskrifen: 

«Kjøretøyforskriften § 39-11 nr. 1 andre ledd: 

Bil kan i enkelte tilfeller tildeles lite kjennemerke. De kan 
være smale eller høye. Bil kan i enkelte tilfeller også 
tildeles kjennemerke i størrelse 30,3 x 15,3 cm. Slikt 
kjennemerke kan tildeles bil hvor eier må foreta 
tilpasninger eller ombygginger for å få montert stort 
kjennemerke. Statens vegvesen fatter vedtak om 
tildeling av slikt kjennemerke.»  

Merk, det er ingen krav på at kjøretøyet må være 
amerikansk eller ikke for å oppfylle forskriften. Skilt i 
amerikansk eller lite format bestilles på vegvesenets 
sider via denne linken. Du laster enkelt opp bilder av 
kjøretøyet du mener har krav på alternativt format 
hvorpå Statens Vegvesen gjør en vurdering på om 
kjøretøyet oppfyller kravet i forskriften. 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/skilt/sok-om-sma-skilt


HUMOR     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den stygge damen var på et museum med moderne kunst. Til slutt stanset hun 
foran noe som var det verste hun noen gang hadde sett, og spurte vakten: 
- Kaller dere dette også kunst? 
- Nei frue, det kaller vi et speil, svarte han. 

- Hvor kommer de sølete sporene fra? 
- Aner ikke, de har fulgt etter meg hele tiden. 
 

Kan du skrive navnet ditt i 

blinde?" 

"Ja", sa faren. "Hvordan det?" 

"Jo, da kan du skrive under i 

karakterboka mi." 

Ungkaren skulle sette inn annonse i avisa for å få seg 
dame. I redaksjonen ble han spurt: 
- Vil du ha den inn før helga ? 
- Ja, sa han, men det kan du kanskje ikke skrive... 
 

 

Jeg tror min mann er utro, 
sa blondinen da hun kom til 
advokaten. 
Og hva bygger du den mistanken på? 
Jo, blodprøver viser at han ikke er far 
til barna våre! 
 



AMCAR verdsetter alle bilhobbyklubber som er tilsluttet oss. Vi 
er sammen for norsk bilhobby! Medlemmer av våre tilsluttede 

klubber får nå en unik rabatt på medlemskap i AMCAR. Konkret 
får man 300,- kroner direkte rabatt ved innmeldingen på amcar.
no. Alt du må gjøre er å huke av for 300,- rabatt og velge hvilken 
tilsluttet klubb du hører til ved innmelding. AMCAR er avhengig 

av økt medlemsoppslutning fra hele den norske bilhobbyen for å 
ytterligere forsterke våre kapasiteter i arbeidet for norsk bilhobby.

AMCAR JOBBER FOR NORSK BILHOBBY – STØTT OSS BLI MEDLEM!

TILBUD FOR MEDLEMMER AV
DETROIT CARS

NORGES FREMSTE BILPOLITISKE FORKJEMPER
AMCAR ROADSIDE VEIHJELP 

KNALLGOD FORSIKRINGSAVTALE
UNIK ENTUSIASTBIL-FINANSIERING

TEKNISK AVDELING
JURIDISK HJELP

MEDLEMSTURER

MEDLEMSKAP i AMCAR FRA 495,-



HUMOR 

          
 

  

 

 
- Hvordan gikk det på eksamen i dag, Petter? 

Petter: 
- Kjempefint! Jeg har forlenget kontrakten med skolen et år 
til!! 
 

 

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://inorge.net/vitser/familievitser/#petterkjempe-kontrakten
https://inorge.net/vitser/familievitser/#petterkjempe-kontrakten
https://inorge.net/vitser/familievitser/#petterkjempe-kontrakten
https://inorge.net/vitser/familievitser/#petterkjempe-kontrakten


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 

jwast@hotmail.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 
2. nov. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

11. 

nov. 

Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

12. 

nov. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

20. 

nov. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

9. des. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

    Klubbavis 

2.nov 

 
 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

