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Godt nytt år!! 

Da er det blitt 2022 og Januar. Vi venter på våren og 

at vi kan ta ut og bilene igjen. La oss håpe at vi kan 

ha en normal vår og sommer. Uten nedstigninger og 

avlyste Amcartreff og Festiviteter. I år er vi klare for 

både påske crusing, og 1. Mai treffet på amfi borg. Og 

etter det kommer Cars on the Farm. Alle disse 

treffene er det noen år siden sist vi har kunnet holde. 

Så la oss håpe på at i 2022 blir året som vi kan starte 

opp igjen.   

 

Det er vinter og sikkert flere holder på med bilen sin i 

vinter. Kanskje jeg får lov til å komme og skrive om 

prosjektet ditt. Manko på ting som skjer så er det 

alltid koselig hvis dere hjelper til med og fylle avisa. 

 

  

   Johannes W. Henriksen 
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Vi Gratulerer med 

dagen i Desember 

Rune Eide   

26.12.89   32 år  

Terje Larsen   

29.12.61   60 år  

Runar Elverhøi   

02.01.74   48 år  

Tom Pettersen   

06.01.72   50 år  

Inger-Lisbeth Østli Aaserud   

07.01.59   63 år  

Arild Olsen   

09.01.65   57 år  

John Arvid Skår   

09.01.63   59 år  

Tommy Lerdahl   

10.01.87   35 år  

Jonas Hauge Sæther   

12.01.86   36 år  

Ole Petter Sæland   

13.01.62   60 år  

Bjørn Kenneth Svensen   

14.01.68   54 år  

Thorbjørn Midtfjell   

17.01.50   72 år  

Anna linnea Asbjørnsen   

17.01.02   20 år  

Nina Iren Stenersen   

18.01.69   53 år  

Erik Norman Norman-Larsen   

21.01.71   51 år  

Kurt Jacobsen   

22.01.62   60 år  

Laila Inger Larsen   

22.01.72   50 år  

Stig Pedersen   

23.01.54   68 år  

Jan Egil Thon   

25.01.65   57 år  

 

 

 

Kunngjøring 

  

 Tenkte det var artig og få på en side til. Her kommer bursdager og andre 

kunngjøringer. Dette er tenkt som en liten oppslagstavle.  

 Klubben fyller 40 år i år og vi planlegger et 40års lag i september. Vi er mange 

medlemmer i klubben, så dette vil vi virkelig feire med pomp og prakt. La oss 

håpe vi slipper å utsette dette.  

 

 . Vi tenkte og starte opp denne mnd. med en ungdomskveld på klubbhuset. Denne 

blir vi nødt til å utsette. Vi vet ikke helt når vi starter opp med dette. Men håper 

og starte opp så fort vi får lov til og møtes litt flere på lokalet en det er i dag. Følg 

med så informerer vi mer når den tid kommer 

 

  I februar har vi lyst og gjenskape suksessen fra da vi hadde cowboy fest på 

lokalet. Festkomiteen blir nødt til å utsette planlegging av dette da vi ønsker fulle 

lokaler. Så mulig vi blir nødt til å vente. Men følg med så informerer vi nærmere.  

 

 Neste fredagshygge er 21.01.22 kl. 20:00 Vel møtt 

 

 

Humor  

 Alle barna kikker ut fra skyskraperen unntatt Inger, hun trodde hun hadde vinger. 

 Alle barna kastet snøball på læreren unntatt Svein, han kastet stein. 

 Alle barna hadde blitt større unntatt Sindre, han hadde blitt mindre. 

 Alle barna var på besøk i fengselet unntatt Helle, hun satt på enecelle. 
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DETROIT NEWS JANUAR 2022. 

 

Da er 2021 over og vi avsluttet med det minste julemøte jeg kan huske. Kun 11 personer 

dukket opp, andre må ha blitt skremt av at man måtte holde 1 meter til neste mann. Hvis 

man ville være nærmere var det ingen som hindret deg i å bruke munnbind. Det var litt 

overaskende og litt leit. Det positive var jo at vi som var der fikk rikelig med gløgg og 

marsipan kake. Nominasjonslister skulle vært levert, kun en gjorde det på forrige 

medlemsmøte. Så her har vi et problem, dette skrives midt i desember, så hvordan ståa er i 

januar er jo høyst usikkert. En dritt start fram mot 2022. Men Amcar forum oppstår igjen og 

vår klubb vil få invitasjon til å delta med to. Det vil sannsynlig bli i slutten av april.  

Gutta på Bulder hjelper oss på dugnad og syntes det er artig med en «ordentlig» bil å 

undersøke. Men oppmøtet burde vært bedre så de trodde kanskje at en lørdag ville hjelpe 

på, så vi prøver det når det nærmer seg. 

 I skrivende stund vet vi ikke om vi kan holde møtet i januar som vi pleier men vi prøver, 

mulig vi må forskyve det TIME WILL SHOW som Blodstrupmoen sa, men det annonseres som 

normalt så får vi heller si noe på SMS.  

HA ET FORTSATT GODT NYTT ÅR. 

 

 

EgBe 



1 
 

MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

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

 Nominasjonslister etterlyses, til valg komite,                          

(Johannes H-Bjørg K-Per G) 

 Tilbakemelding fra nyttårs fest. 

 Orientering. Diplomer til jubilanter, vil bli sendt. 

 Nytt fra Amcar. 

 Eventuelt 



Klubbmøte 8.12.2021 

 

Tilstede: 11 

Har kommet nye restriksjoner vi følger disse. 

Klapper for jubilantene som er her. 

Sølvi Spetaas 35 år  

Magnus Alexander Dahlstrøm 10 år. 

Ble ikke gjort noe for de i fjor men vi tar det igjen 

senere. 

Julebordet var veldig vellykket. Gikk rolig for seg. 

Var 55 stk. 

Nyttårsfesten blir gjennomført med forandringer. 

Maks 20 personer og påmelding. 

Neste år blir vi 40 år dette må markeres.  

 

                           



Styremøte 16.12.2021 

Tilstede: 7. 

 

1. Hvor ender vi med medlemsmøte i januar. 

Dette må vi ta i henhold til restriksjonene som 

er. 

2.  Avisen går bra, fortsette i samme spor. 

Websiden er under arbeid. 

3.  Den gamle containeren er ikke hentet ennå da 

den var fryst. 

4.  Foliering av skilt til containeren er på maks 

2500 kr pluss moms. Dette er av logoen vår. 

5. Vifte oppe er ikke på plass ennå. Men vi tar det 

over nyttår. 

6.  Var få på siste møte, men dette var nok pga 

restriksjonene. Vi fikk hedret de jubilantene 

som var der, men diplomer kommer i posten. 

Både årets og fjorårets. 

7.  Holder lokalet åpent når vi skal. Men blir 

maks 20 med påmelding. 

 

 

 



GOD JUL OG GODT NYTTÅR 

 

Klubbåret 2021 

Til tross for nok ett år med restriksjoner, ser det ut for at bilhobbyen blomstrer sammen 

med de tilsluttede klubbene - der vi opplever samholdet som limet i klubbmiljøene. Under 

pandemien har selvfølgelig dette blitt satt på prøve. Mange klubber har tidvis sett seg 

nødt for å stenge klubbhus og nedskalere eller avlyse tiltenkte arrangementer.  

Under pandemien har vi fulgt opp klubbene via telefonsamtaler, med overraskende 

positive tilbakemeldinger – Gjennomgående hører vi om stabile medlemstall, vi har til og 

med fått melding om medlemsvekst hos enkelte klubber.  

For vår del har medlemsveksten vært formidabel i år, med en økning på tett oppunder 

4000 medlemmer. Klubbtilslutningen er også god, og vi ønsker Borg Motorhistorisk 

Klubb – Sarpsborg, Moss og Omegn Motorhistoriske Forening, Norsk MG Klubb, Norsk 

Mini Cooper Club, Norsk Morgan Klubb, Norwegian MG Drivers Club, Saab Turbo Club 

of Norway, Volkswagen Audi Club Norwegian, Custom Cowboys – Steinkjer og Norsk 

Land Rover Klubb hjertelig velkommen med på laget. 

Til tross for pandemien opplever vi at interessen for bil og bilhobby er økende. Vi kan jo 

spekulere i at mer garasje/hjemmetid, og det å faktisk ha en sunn og god hobby er med 

på å gjøre situasjonen litt enklere for mange av oss.  

Som organisasjon velger vi å løfte blikket og se positivt på 2022-sesongen. Vi har to 

virkelig store arrangement planlagt for 2022 – en 4 ukers Cars & Coffee-turné Norge 

rundt, og en samlet klubbkonferanse med fokus på bilhobbyens framtid - lørdag 30. april. 

Vi oppfordrer også klubbene til å planlegge 2022-sesongen uten strenge restriksjoner. 



Det er i denne sammenheng verd å merke seg at dersom et planlagt arrangement må 

nedskaleres eller avlyses grunnet covid- 19 restriksjoner, vil man som i år være 

berettiget til å søke om tilskudd via Lotteri- og Stiftelsestilsynet.  

Tilskuddsordning for november og desember mnd. 

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har nå åpnet opp for å søke om tilskudd for avlyste eller 

nedskalerte arrangementer i november og desember grunnet nasjonale eller lokale 

restriksjoner. Her ser vi for oss at klubbene kan søke om tilskudd for avlyste 

medlemsmøter, julebord, tapte leieinntekter, avlyste dele/julemarkeder i regi av klubb. 

Søknadsfristen er 18. januar 2022. 

Link til søknadsskjema: https://lottstift.no/for-frivilligheten/tilskudd-i-forbindelse-med-

arrangement-eller-aktiviteter/sjekk-om-du-kan-soke-tilskudd-i-forbindelse-med-

arrangement-eller-aktivitet/ 

Staten bekrefter full momskompensasjon i 2021 

Vi har nå mottatt tilbakemeldingen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som bekrefter 

utbetaling av full momskompensasjon for regnskapsåret 2020. De åtte klubbene som tok 

seg bryet med å søke om momskompensasjon via AMCAR, mottar i disse dager fra 

10.723 til 73.093 kroner inn til sine kontoer – noe vi anser som en fin julegave fra staten! 

StyreWeb 

Som en del av AMCARs klubbfordeler, tilbyr vi fri tilgang til StyreWeb Lokal, - som er et 

sky basert medlemsregister og regnskapssystem, tilpasset våre kjøretøyklubber. I denne 

forbindelsen oppfordrer vi alle tilsluttede klubber å starte regnskapsåret 2022 med bruk 

av StyreWeb – som også forenkler søknadsprosessen om momskompensasjon. 

I tillegg til ovennevnte muligheter byr avtalen med StyreWeb på gratis nettsideløsning, 

medlemsappen Gnist, sømløs innmelding, betaling og registrering i medlemsregister, 

med flere klubbtilpassede funksjoner. 

Nye arrangementer i regi av AMCAR 

AMCAR ønsker å være en motivator for den utøvende bilhobbyen, og planlegger en stor 

klubbkonferanse rett etter påske, samt en 4-uker lang Cars & Coffee-turné i 

månedsskifte mai/juni mnd. 

Klubbkonferanse/AMCAR Forum 

Sett av lørdag 30. april til klubbkonferanse med AMCAR. Konferansen vil finne sted på X 

Meeting Point, som ligger 20 minutts busstur sør for Gardermoen lufthavn - slik at det 

skal være enkelt å kunne delta for de som ikke bor på Østlandet. Klubbkonferansen vil bli 

et dags arrangement med spennende foredragsholdere - som skal belyse hobbyens 

utfordringer og klubbenes betydning for fremtiden. Vi legger opp til et interaktivt møte 

med både engasjerte foredragsholdere og deltakere i form av temaoppgaver og 

diskusjoner. Arrangementet avsluttes med en middag og tilhørende relasjonsbygging ut i 

de små timer. Vi ønsker å holde kostnadene så lave som mulig for klubbene, og vi 

dekker overnatting for 2 klubbrepresentanter i dobbeltrom fra lørdag til søndag, samt 

subsidierer prisen på lunch og middag. Påmeldingsfrist 28. februar 

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon på nyåret! 

Cars & Coffee Norge Rundt 23. mai – 19. juni 

AMCAR skal til våren arrangere en Cars & Coffee-turné i Norge, med kick-off mandag 

23. mai. Det legges opp til 2-timers Cars & Coffee arrangement, som skal være åpne for 

alle bilmerker og modeller - nye som gamle. På ukedagene har arrangementet en 

kjernetid fra kl. 19:00 – 21:00, mens idet i helgene kjøres som formiddagstreff fra kl. 
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12:00 – 14:00. 

For å kunne gjennomføre Norgesturneen er AMCAR avhengig av hjelp fra klubbene på 

stedene vi besøker – med fremskaffelse av en sentrumsnær treffplass og bistå med 

funksjonærer til den praktiske gjennomføringen. AMCAR setter opp egen stand, hvor vi 

har med oss en 20 kvm stor flatskjerm, som vi kjører underholdning på. Vi er selvforsynt 

med strøm, slik at dette ikke skal skape noen utfordring med valg av treffplass. I tillegg til 

dette har vi med oss en samarbeidspartner på catering, som vil stå for servering av alt 

fra burgers til kaffe og brus. Cars & Coffee-runden avsluttes med et stort arrangement på 

Fornebu, hvor vi søker å sette Norgesrekord i antall treffdeltakere! 

Da konseptet er i planleggingsfasen må vi presisere at besøksrunde ikke er 100 % 

fastsatt. Vi ser for oss å starte i Kongsvinger 23. mai, og fortsette med daglige Cars & 

Coffee-arrangement i Fredrikstad 24/5, Moss 25/5, Hønefoss 26/5, Lillestrøm 27/5, 

Lillehammer 28/5, Trondheim 29/5, Mosjøen 30/5, Narvik 31/5, Tromsø 1/6, Alta 2/6, 

Bardufoss 3/6, Harstad 4/6, Bodø 5/6, Mo i Rana 6/6, Verdal 7/6, Sunndalsøra 8/6, Ørsta 

9/6, Høyanger 10/6, Bergen 11/6, Haugesund 12/6, Stavanger 13/6, Lista 14/6, 

Kristiansand 15/6, Lunde/Telemark 16/6, Drammen 17/6, Halden 18/6 – hvor det hele 

avsluttes med Norges største CC- arrangement på Fornebu søndag 19. juni. 
 

Vi vil i løpet av kort tid ta kontakt med klubbene som tiltenkes arrangøransvar. 

 

Vi takker for året som har gått, og ønsker våre tilsluttede klubber og deres 

medlemmer en riktig God Jul og de beste ønsker for det nye året! 

 

På vegne av AMCAR 

 



Detroit Car’s året 2021 
 Antall Medlemmer i desember 2021 var vi 236 stk. i Detroit Car’s Det er 

21 juniormedlemmer. 

 Januar 2021 startet stille med korona viruset som avlyste medlemsmøter 

og andre sammenkomster.  

 Vi må helt til våren før vi kunne treffes. Da vi hadde crusing 17.mai 2021. 

Og utover våren og sommeren hadde vi flere samlinger med crusing og 

samlinger både på Sand på hvaler og rørestrand camping i Horten. 

En av onsdags crusingene vi 

hadde gikk til Halden. 

 

 

Fredrikstad klubben inviterte oss 

til crusing 8 juni. Turen gikk til Nes 

Lensemuseum  

 

 

 



 

 

 

1.Juni ble sommerens første 

crusing for Detroit car’s. Vi 

inviterte Fredrikstad klubben til 

felles crusing til Raymonds Diner 

i Rakkestad.  

 

 

Treff på Sand med crusing til papperhavn og utgårdskilen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Slutten av juli var vi en tur på bokerødstranda i kornsjø.  

 

 

 

 Bulder kveld   

 

 

 

 

 

 

  



   

  

 fredagshygge ble en populær ting i slutten av 2021. og vi 

fortsetter det det sluttet i 2022 



Slutten av oktober hadde vi oktoberfest på lokalet. Da det så ut som korona hadde tatt en pause fikk 

vi endelig hatt fulle lokaler igjen før det stengte på nytt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Julebord 27 november var siste gangen vi fylte lokale. Og noen uker etter kom det restriksjoner igjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detroit car’s 

ønsker alle et 

godt nytt år også 

satser vi på et 

bedre treff år i 

2022 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2021 
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 
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For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 

SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM 

ARRANGEMENTER PR SMS     

12. 

jan. 

Medlemsmøte klubblokalet  Detroit Cars Kl 

18,30 

20.jan. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

21. jan Fredagshygge klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00  
Ungdoms kveld klubblokalet Avlyst Detroit Cars 

 

1.feb Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 

 
 

 
 

  Deadline neste 

    Klubbavis 

27.jan. 

 
 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

