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Hællæ.  

Det er november og denne mnd. er det julebord for 
klubben. Meld dere på, på første klubbmøte. Det 
pleier og bli fort fult, så ikke vent til siste liten her. Da 
er det fullt. 

Nå har jeg vært redaktør i et år alt. Tiden flyr. Og som 
jeg har nevnt så mange ganger før så er jeg veldig 
glad i hjelp. Hvis vi skal fortsette og ha avis trenger vi 
noe og skrive i avisa. Det er dessverre lite respons fra 
dere lesere. Og her trenger jeg hjelp av dere lesere, 
om dere er på treff eller har biler som er av interesse, 
så gi meg en beskjed. Det må være noen som skal 
holde på med et prosjekt i vinter? Gi beskjed.   

Ellers ønsker jeg alle lesere en god høst.  

 

 

Har du lyst på denne pene cruiseren? Da har du muligheter nå. 

Ta kontakt med undertegnede      

 

 

 

Johannes W. Henriksen 

 

mailto:jwast@hotmail.no
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Vi Gratulerer med 

dagen i November☺ 
 

 

Gjermund Jansen   

31.10.57   65 år 

Connie Tromop Johnsen   

01.11.85   37 år  

Morten Gyring   

02.11.79   43 år  

Fillip Tromop Johnsen   

05.11.13   9 år  

Dan-Christian Tromop Johnsen  

09.11.87   35 år  

Tommy Andre Løvlie Spetaas   

09.11.13   9 år  

Roger Kristiansen   

10.11.75   47 år  

Tom Egil Hauge   

15.11.62   60 år  

Per-Åge Hermansen   

17.11.61   61 år  

Terje Holm   

18.11.46   76 år  

Jonas Marcussen   

19.11.92   30 år  

Uno Steen   

19.11.61   61 år  

Andreas Spetaas   

20.11.91   31 år  

Ole-Morten Hansen   

21.11.66   56 år  

Pål Christian Hasselgren   

24.11.74   48 år  

Steinar Oliversen   

27.11.69   53 år  

Ole-Martin Sæland   

27.11.90   32 år  

Tone Ingeborg Løvåsen   

28.11.65   57 år 

  

 

 

 

Kunngjøring☺ 

  

 

• . Det nærmer seg valg for neste års styret. Nytt styre blir valgt på årsmøte 
på nyåret. Men allerede nå kan dere tenke på hvem dere vil nominere til 
og sitte i styret neste år. Ta en titt på valg sidene i avisa.  

• Kunne du tenke deg og hjelpe til med avisa? Vi trenger frivillige til å lage 
forsellige artikler. Garasjebesøk eller bilder fra treff. Gi meg en beskjed så 
blir jeg glad. Mvh. Johannes Wastvedt 

 

• Neste fredagshygge er 18. november kl. 20:00. På Klubblokalet. Disse 
kveldene pleier og være populære for de som liker godt humør og noe 
godt i glasset.  Vel møtt☺ 

 

• I november klubbmøte 9. november er første mulighet til og melde deg på 
høsten og vinterens høydepunkt i klubben. Julebordet vårt blir fort fult. Vi 
har bare plass til 60 stk.  

 

• Vurderer og åpne en ny side som heter kjøp og salg. Er det noe dere 
ønsker å selge? Eller kjøpe. Gi redaktøren en beskjed.  

 

• Nå har Lørdagskafeen åpnet opp igjen. Hold av 1. lørdag i hver mnd. Kl. 
11:00 og kom innom klubbhuset for en lunsj. Og ikke minst for å treffe 

følk       

 

 

 

   

HUMOR      

 

En snekker gikk rundt med en gulrot bak øret. 

En forbipasserende så det og sa: - Unnskyld 

meg snekker`n, men hvorfor har du en gulrot 

bak øret? – Har jeg det? Huff! Da har jeg spist 

opp blyanten min til lunsj       

 

 

 



DETROIT NEWS NOVEMBER 2022. 

Da har vi definitivt fått høst vær. Siste crusing regnet bort og vi vil ta til takke med innendørs 

aktiviteter. Fest kometen plan legger aktiviteter både for store og små og det er fint. Vi har aldri 

hatten så stor fest komite før og de ser ut til å ville noe mer. Det viste dugnaden. Vi hadde vår første 

åpne dugnad på huset siden 2019. Tom Lilleborgen har styrt det under pandemien, men nå kunne 

hvem som helst dukke opp og det kom 10 personer og blant disse var 4 fra festkomitéen, veldig bra. 

Det kunne kommet fler da det skulle arbeides på flere steder. Bilde galleriet ble gått over(Kjell Ingar) i 

kjøkken kontainer ( T Midtfjell) på kjøkken (L Gulliksen) oppe på galleri og røkerom (R Olafsen+ M 

Hansen) , noe elektrisk  ble også på begynt ( j Henriksen) altmuligmann ble R. Elverhøy .Er en del å ta 

fatt i , men dette var en god start. Det som måtte vente er lagerkontainer, noe må ut og noe mindre 

plasskrevende skal inn. 

Det pågår nå en revisjon av våre adgangskort og de som ikke er medlemmer lenger vil bli slettet slik 

at kortet til inngangsdøren ikke vil virke lenger. Det er helt naturlig at alle som har kort er 

medlemmer. Dette er en stor tillit som ikke må misbrukes. Dessverre er det noen som «glemmer» å 

legge igjen noen kroner når de tar en brus eller så. Over tid kan det bli noen kroner og det er ikke 

riktig over for de som gjør opp for seg. 

 Når dette leses håper jeg at våre yngste også har fått sin fest i form av en Halloween fest, håper det 

ble riktig mange som hadde det moro. 

Etter 40 års virke er nå tredje generasjon med og over tid håper vi at det blir flere, det er disse som 

må sørge for at vår kjære bil interesse lever videre. 

Det nærmer seg julebord og som vanlig må en melde seg på ved å komme på møtet, disse vil da ha 

fortrinnsrett men blir det plasser til overs ut over de 60 så kan en etteranmelde seg. Det er vanligvis 

ikke mange, Alt stiger i pris for tiden og vi må derfor legge på litt på julebords prise, det er allikevel 

ikke dyrt. Utenom den gode maten skjenkes det både akkevit og øl og vi blir servert to ganger (av 

hyggelige damer)og baren er også betjent så ingen blir tvunget til det. 

EGBE. 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. onsdag 9 november ca. kl. 18.30 

•   Påmelding julebord 

• Juniorenes Halowen fest ,ble den bra? 

 

• Eventuelt 

                                  



Medlemsmøte 12.10.2022

Tilstede: 29 og 2 juniorer.

Tommy og Egil ønsker velkommen.

1. Turen fra Nygaardshaugen var vellykket. ca 52 stk.

2. 40 årsfesten. Super vellykket. Fikk delt ut noen diplomer og

plaketter. Resten får på julemøtet.

3. Fredagshygge. Vært 2 ganger.

4. Lørdagskafen er startet opp igjen. Bare å ta med venner.

5. Eventuelt. Tar opp litt som skjer.

- Julebord 26 November.

- Nissefest 17 Desember.

- Innmelding Siden er oppe å går igjen.

- Kalenderen er i orden.

Salg av vafler, brus, kaffe, pølser og lodd.

Møtet hevet 19.19

Styremøte 20.10.2022

Tilstede: Egil, Johannes, Bjørg, Ola, Lisbeth, Roy, Leif, Kent Magnus,

Kjell-Ingar, Per, Connie

1. Avisen er god. Neste avis kommer årets jubilanter. Avisen må ut

uka før møte for det er innkalling til medlemsmøte.

2. Websiden er bra. Men styret må endres på siden. Se på

nøkkelpersoner. Bytte ut prosjekt med garasjebesøk. Få inn nye

bilder på galleri.

3. Jubileumsfesten var bra.

4. Dugnad. Ser an om vi skal ha en til.

5. Strømstøtte søknad må sendes inn innen 16 november kl 13.00.

6. El tilsyn. Johannes snakker med Andreas.

7. Blir ikke Bulder i høst.

8. Siste klubbmøte var ca 30 stk. Bra loddsalg.

9. Julebord 26 november. Påmelding novembermøte. pris 450 kr pr

pers. Personale i orden.

10. Nissefest 17 november. påmelding til Roy plakat kommer.

11. Eventuelt: Connie og Johannes tar over å sende ut SMS.

- Roy har planer om fredagsmiddag. positivt fra styret.

- Nøkkelkort gått igjennom. Er kun medlemmer som har nå.

Sette opp kamera inn i lokalet.



 

 

Den 26. november klokka 1900 har Detroit Cars gleden av å innby til 
årets julebord.  

 

 

Ta med deg partneren din eller kom alene.  

Pga plass er det satt et maks antall på 60 personer, 
og pga plass er festen for de som har meldt seg på og betalt. 

 

MENY 

 

Det vil bli servert juletallerken, øl og akevitt.  

Maten serveres senest klokka 19.30.  

 

Prisen pr. person er kr. 450,-. 

Det er bindende påmelding. 

Påmelding starter på medlemsmøte 9. november og siste frist er 16. november 

eller når MAX antall er nådd. Etter medlemsmøte kan det meldes på med melding 

(SMS) til Johannes Henriksen tlf. 97470189     

BAREN ER ÅPEN 

VELKOMMEN 



          VALG 2023 
 
 
Vi er nå i gang med forberedelsene til valget i februar. Vedlagt vil du 
finne valgregler, liste over medlemmene som er stemme / nominasjons - 
berettigede, samt nominasjonsliste. 
 
 
Det du skal gjøre er å skrive opptil to forslag til kandidater til to av 
vervene. Listen kan leveres til valgkomiteen (Per Gerhardt, Bjørg Karlsen 
eller Johannes Henriksen). Listene kan også legges i postkassa på 
lokalet eller sendes pr. post. De fleste velger derimot å levere disse på 
medlemsmøtet i november. 
 

MEDLEMSMØTET 14. DESEMBER ER SISTE FRIST FOR 
INNLEVERING !!! 
 
NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER : 
 
**Du kan gjerne nominere de samme personene som sitter i styret i dag  
   (hvis de er på valg) 
**Du kan gjerne nominere deg selv. 
**Det er ikke nødvendig å skrive det samme navnet flere ganger på det  
   samme vervet. Det holder med en nominasjon pr verv for at  
   vedkommende skal bli forespurt om valgdeltakelse. 
**Styremedlemer og varamedlemmer vil bli nominert under ett. 
**Alle nominasjonslister er anonyme. 
 

VI HÅPER Å FÅ INN SÅ MANGE LISTER SOM MULIG. 
 
 

         FORSLAG TIL ÅRSMØTE 
 
I FØLGE ÅRSMØTEVEDTEKTENE SKAL ALLE FORSLAG TIL 
ÅRSMØTE VÆRE STYRET I HENDE INNEN STYREMØTE I 
DESEMBER. ALLE FORSLAG KAN LEVERES TIL EN I STYRET 
ELLER SENDES TIL KLUBBEN MERK GJERNE KONVOLUTTEN 
MED ”FORSLAG TIL ÅRSMØTE”.   



§10. Nominasjoner av personvalg til Detroit Cars styre. 
 Nominasjon og valgkomité velges under årsmøtet til bruk for neste årsmøte. 
 Denne begynner å arbeide senest november i gamle valgår. 
 Denne består av 2 stk. som har vært medlem de 2 siste år, samt sittende 

sekretær. 
 Komiteen skal være arbeidende og tilrettelegge nominasjon og under 

valgprosedyre på årsmøtet. 
 Alle medlemmer har rett til å nominere sine kandidater/medlemmer. 
 Komiteen plikter å undersøke om den nominerte er villig til å stille til valg, 

senest 1 måned før valget. 
 Nominasjonslister med forslag bør komiteen i hende senest desember måned. 
 Kandidater kan reservere seg, men avbud må skje senest 2 uker etter den 

endelige nominasjonen foreligger i desember måned. 
 
§ 11. Årsmøte innkalling. 

 Årsmøtet skal avholdes i løpet av februar måned og innkalles av styret med 
minst 4 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer 
minst 8 uker på forhånd, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og 
innkomne saker/forslag kan medtaes i den formelle innkallelsen. 
 

 Med innkallingen skal følge; 
- Dagsorden med årsmøtevedtekter og kjøreplan. 
- Forslag på årsberetning. 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker og                                                      

fremme. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet 
senest 6 uker før møtedato. Alle forslag skal publiseres i medlemsavisa. 

- Kun innmeldte saker eller forslag kan behandles. 
 

 Møte og stemmerett har: 
- Alle medlemmer som har betalt kontingent innen 31/1 påfølgende år. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett størrelse. Spesielt inviterte personer 
uten stemmerett kan komme og belyse en sak.  

 
 

 Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. 
Forhåndsstemmer skal sendes klubbens adresse. Forhåndsstemmene skal 
sendes i dobbel konvolutt. Utenpå den ytterste konvolutten skal navn på 
stemmegiver være skrevet. Det forhåndstemmes kun ved personvalg. 
Forhåndsstemmen skal overleveredes valgkomité og seglet brytes på 
årsmøte. 
 

 Forslag til kandidater basert på nominasjonslister. Disse må være ferdig 
redigert av nominasjon og valgkomité og sendes med årsmøte innkalling. 
 

 Budsjett, regnskap og revisjon beretning kan legges til eget møte, når 
regnskapet er avsluttet. Alle medlemmer har rett på innsyn i regnskapet på 
møtet. Er regnskapet uklart eller uferdig flyttes det til mars møtet. 

 
 



NOMINASJONSLISTE 2023 

  

Har vervet i dag 

 

Forslag til nye kandidater 

 

Formann 

 

Egil Berby 

 

IKKE PÅ VALG 

 

Viseformann 

 

Roy Olafsen 

 

 

 

Kasserer 

 

Kjell Ingar Olsen 

 

 

 

Sekretær 

 

Per Gerhardt 

 

IKKE PÅ VALG 

 

Hjelpesekretær 

 

Connie Løvli Spetaas 

 

 

Styremedlem 

 

Ronny Marcussen 

 

IKKE PÅ VALG 

 

Styremedlem 

 

Bjørg Karlsen 

 

IKKE PÅ VALG 

 

Styremedlem 

 

Andreas Spetaas 

 

 

 

Styremedlem 

 

Johannes Wastvedt Henriksen 

 

 

 

Varamedlem 

 

Camilla Ekberg Johannessen 

 

 

Varamedlem 

 

Malin Tromob Hansen 

 

 

Varamedlem 

 

Ole Kristian Karlsen 

 

 

Varamedlem 

 

Leif Nielsen 

 

 

Varamedlem 

 

Kent M Bratli 
 

 

Varamedlem 

 

Lisbeth G. Nilsen 

 

   

LISTEN LEVERES PÅ KLUBBMØTE ELLER SENDES I POSTEN / EPOST TIL KLUBBEN (LISTEN  

 FØR MØTET 14. DESEMBER! 

 

 EGIL BERBY, PER GERHARDT, CONNIE LØVLI SPETAAS, RONNY MARCUSSEN OG BJØRG 
KARLSEN KAN IKKE NOMINERES, DA DE HAR VERV I STYRET FRA FØR.   







Dugnad på klubbhuset 

 

Lørdag 15/10 ble det 

arrangert dugnad på 

klubbhuset. Det var en liten 

gjeng som dukket opp, og vi 

fikk gjort unna litt 

nødvendigheter. Fikk byttet 

ut litt bilder av biler på 

veggene. Etter 2 år med 

pandemi så har det kommet 

noen nye biler inn i klubben 

og noen har blitt solgt.  

Det ble også ordnet i 

kjøkkenkonteineren. Og 

klargjort til vinteren. Men også noe modifisering ble det gjort. Og 2. etg. Ble ryddet 

og ikke minst 3. etg. For de som ikke vet hvor det er, så er det loftet. Over 

hemsen        



Rundskriv til AMCARs tilsluttede klubber - oktober 2022 

 

 
 

Etter en hektisk vår og sommersesong med Cars & Coffee Norge Rundt turne, og mange flotte treff 

og klubbesøk, ønsker vi å gå høsten i møte med et nytt rundskriv fra AMCAR – med oppdateringer 

om organisasjonens virke og hva som opptar oss som organisasjon. 

AMCAR 

I skrivende stund teller AMCAR nær 29.000 medlemmer og 162 tilsluttede klubber, fordelt på 112 

lokale og 50 landsdekkende klubber. Ser vi på AMCARs medlemstilgang, får vi ca. 100-120 nye 

medlemmer pr. uke - noe som medfører at AMCAR må øke staben med 6-7 årsverk i løpet av ett til to 

år. Vi har på bakgrunn av den formidable medlemsveksten valgt å avslutte utleieforholdet i AMCAR-

senterets 2. etasje, for å gjøre plass for nye medarbeidere. For å holde tritt med medlemsveksten og 

antall henvendelser inn til organisasjonen frem til vi har fått på plass nye medarbeidere, ser vi oss 

dessverre nødt for å kansellere den planlagte Cars & Coffee turneen neste år, og heller satse på flere 

klubb og arrangementsbesøk. Er det klubber som ønsker besøk av AMCAR, ta kontakt med 

undertegnede - slik at vi får lagt opp en reiseplan for høst og vinteren 22/23.   

Under vil dere finne tips og betraktinger vedr.: Nasjonalbudsjett for 2023 - Gjennomføring av 

landsdelsmøter - Forsikringsdekning i forbindelse med organisert aktivitet på lukket område/bane – 

Erfaringer med AMCAR Roadside - Oppdatering av klubbinformasjon på AMCARs nettside – Oslo 

Motorshow. 

 



 

Nærmer vi oss i praksis et forbud mot nye entusiastbiler? 

  
 

Bilister og bilentusiaster skal flås i 2023. AMCAR, og mange andre, har regnet på hva de 
foreslåtte endringene i avgiftsnivået for nye biler i nasjonalbudsjettet for 2023 vil bety for 
lommeboka til vanlige folk – se vedlagte lenke for å lese saken: 
https://www.amcar.no/aktuelt/narmer+vi+oss+i+praksis+et+forbud+mot+nye+entusiastbil
er.html 

 

Landsdelsmøter 
Etter pandemien ser vi at flere klubber finner det både kostbart og tidskrevende å delta 
på landsdelmøtene, AMCAR oppfordrer derfor arrangørene av årets landsdelsmøter til å 
gjøre det mulig å delta via Teams – alternativt legge hele møtet til Teams, for å kutte 
deltagerkostnadene. AMCAR mener slike løsninger kan være med på å øke 
oppslutningen rundt landsdelsmøtene. 
Et godt eksempel på at dette fungerer godt er Nordnorsk fellesforum i 2021, som i regi av 
USCC Evenes ble avholdt som et rent Teams møte. Som møtedeltager opplevde 
AMCAR dette møtet som svært konstruktivt iht. gjennomføring, innhold, og 
kostnadsbesparende for deltagerklubbene. For ytterligere informasjon om fjorårets  
NN-fellesforum, ta kontakt med Jens Fjellheim på mobil: 915 24 803 (etter endt 
arbeidstid). 
Dersom man velger å gjennomføre landsdelsmøte via Teams, krever dette at man har en 
god møteleder, som delegerer ordet til de som ber om det. Går man for en 
kombinasjonsmodell med både fysiske deltager og deltagere via Teams, krever dette at 
man har en storskjerm som synliggjør de som deltar via Teams, samt et kamera som 
viser de fysiske deltagere – slik at alle deltagerne får en god opplevelse av møtet.  
Gjennomføres landsdelsmøtet som et rent Teams møte, kan alle delta via egne/klubb 
PCer - uten krav til annet utstyr.  

https://www.amcar.no/aktuelt/narmer+vi+oss+i+praksis+et+forbud+mot+nye+entusiastbiler.html
https://www.amcar.no/aktuelt/narmer+vi+oss+i+praksis+et+forbud+mot+nye+entusiastbiler.html


Uavhengig av hvordan årets landsdelsmøter gjennomføres, oppfordrer vi arrangørene til 
å hente inn deltakerklubbens arrangementsdatoer i forkant av møtet, slik at man bruker 
møtetiden til å diskutere andre saker og eventuelle datokollisjoner - fremfor at klubben 
skal lese opp sine arrangementsdatoer under møtet. 

Årets AMCAR deltagelse på landsdelmøter blir via Teams, dette pga. AMCARs satsning 
på et årlig/subsidiert klubbforum – hvor klubbene får faglig påfyll. Dato for AMCARs 
klubbforum er satt til 22. april 2023, og vil bli avholdt på X-Meeting Point ved 
Gardermoen - etter samme lest som i år. Ytterligere informasjon vedrørende AMCARs 
klubbforum kommer senere. 

 

Om forsikring på registrerte biler som brukes under organisert 

aktivitet på lukket område/bane 

Ansvarsforsikringen gjennom if../AMCAR 

Så lenge arrangementet er godkjent av Statens vegvesen til å skje i tråd med 
vegtrafikkloven, med spesialgodkjenning til å kjøre høyere hastighet enn fartsgrensene 
på veien, så gjelder ansvarsforsikringen. Ved eventuell skade vil det selvsagt bli vurdert 
om kjøringen var grovt uaktsom, men så lenge kjøringen er i tråd med arrangementer og 
ikke «utagerende» kjøring har skjedd, så er dette skader som dekkes av 
ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikringen gjelder både ovenfor andre biler på banen, men 
også for personskader på fører/passasjer i egen bil. 

Kaskoforsikringen gjennom if../AMCAR 

If/AMCAR har i utgangspunktet ikke dekning for kaskoskader som skjer på bane. I 
praksis betyr dette at brann/veihjelp/kasko/Super/motor- og girskade ikke dekkes på 
bane. Det finnes dog ett unntak - arrangement som er forhåndsgodkjent av If som 
førerutviklingskurs. If/AMCAR har valgt å åpne sine vilkår med å tilby dekning på 
arrangement som gjennomføres med fokus på førerutvikling. Arrangørene må på forhånd 
søke til If, og dersom If godkjenner kurset legger de dette ut på if.no her: 

Regler for banekjøring | Bilforsikring | If Forsikring 
Instruksen for å søke finnes også på samme nettside. 

 

 

 

AMCAR Roadside (veihjelp) har vært flittig brukt i sommer. Vi er godt fornøyde med å ha 
laget et medlemsprodukt som kan hjelpe våre medlemmer når bilen stopper under bruk, 
men vi ser dessverre at alt for mange bruker Roadside til å transportere bilen til og fra 

https://www.if.no/privat/forsikring/bilforsikring/banekjoring


forskjellige verkstedoppdrag, og oppfordrer derfor medlemmene til å benytte tilbudet som 
en ren veihjelp – som tilbudet er tiltenkt som! Skulle behovet være til stede, ring AMCAR 
Roadside Assistanse på telefon 21 49 1975 og oppgi ditt medlemsnummer i AMCAR – 
da alle medlemmer har veihjelp uten egenandel inkludert i medlemskapet sitt! 

 

Oppdatering av klubbinformasjon på AMCARs nettside 

Tiden er nå inne for å se om klubbinformasjonen som ligger på AMCARs nettside er 
riktig. Klubbinformasjonen er katalogisert under landsdekkende og lokalklubber, se 
nedenstående linker. Her er det viktig å se om all informasjon stemmer iht. klubbens 
kontaktpersoner, adresser og telefonnummer stemmer. Likeså er det viktig å oppdatere 
den generelle klubbinformasjonen iht. medlemsmøter, aktiviteter, fasiliteter som 
klubbhus, verkstedtilbud mm.   

Link til landsdekkende klubber: https://www.amcar.no/klubber/landsdekkende-klubber 
Link til lokalklubber: https://www.amcar.no/klubber/lokalklubber 

Ønskede oppdateringer sendes til: asbjorn@amcar.no 

 

Besøk AMCARs stand på Oslo Motorshow 

 

Vi ønsker våre medlemmer og landets bilentusiaster velkommen på besøk i AMCARs 
stand på Oslo Motorshow, hvor vi blir å finne i hall C. På AMCARs stand vil dere treffe 
representanter fra organisasjonens avdelinger, som er til stede for å bistå/svare på 
spørsmål opp imot våre medlems og klubbtilbud. I tillegg til dette vil AMCARs 
klubbkontakter benytte messedagene til å besøke alle klubbstands messen, hvor 24 av 

https://www.amcar.no/klubber/landsdekkende-klubber
https://www.amcar.no/klubber/lokalklubber
mailto:asbjorn@amcar.no


våre tilsluttede klubber er representert med egne stands. Disse klubbene er lett 
identifiserbare med egne Boards, som forteller at klubbene er tilsluttet AMCAR. 

På AMCARs stand vil man blant 5 andre flotte biler, kunne bivåne Knut Markegårds 
nybygde «Gulf» 917. Denne bilen er godkjent og registrert som amatør bygd kjøretøy – 
etter regelverket som AMCAR var med på å utforme i samarbeid med Statens Vegvesen. 
Kom gjerne innom vår stand, for å slå av en prat med teknisk avdeling - om dine 
prosjekter. 

 
Foto Carl Meyr 

Link til ReFuel sak: https://refuel.no/no/artikler/seks+godbiter+pa+amcar-
standen+pa+oms.html 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

E-post: asbjorn@amcar.no 

Sentralbord: 72 89 60 00 

Mob.:  901 10 425 

Web: amcar.no / refuel.no 

https://refuel.no/no/artikler/seks+godbiter+pa+amcar-standen+pa+oms.html
https://refuel.no/no/artikler/seks+godbiter+pa+amcar-standen+pa+oms.html
mailto:asbjorn@amcar.no


K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2022 
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 Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

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 Lisbeth G. Nilsen lisbethnilsen124@hotmail.com 47349166 

VARAMEDLEM Kent Magnus Bratli kent-magnus@hotmail.com 99309476 

VARAMEDLEM Camilla E. 

Johannessen 

cejohannessen@gmail.com 92824467 

 
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 
SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM 
ARRANGEMENTER PR SMS 
5. nov. Lørdagskafe / Åpent hus Detroit Cars Kl. 

11:00 
9. nov. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl. 

18:30 
17. 
nov 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 
18:30 

18. 
nov. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit cars Kl 
20:00 

23. 
nov. 

Junior Kveld på Klubblokalet Detroit Cars Kl. 
18:00 

26.nov Julebord, Klubblokalet Detroit Cars 19:00 

3. des. Lørdagskafe / Åpent hus Detroit Cars Kl. 
11:00 

 

 
 

 
 

 
 
  Deadline neste 

    Klubbavis 
27. November. 

 
 

http://www.detroitcars.no/kalender

	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)

