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Hællæ. 

Nå har det blitt september, og spør dere meg så syns 
jeg denne sommeren har gått altfor fort. Ting skjer 
hele tiden og har du interesse for bil har ikke det vært 
mye aktiviteter som har skjedd. Vi har vært på 
Bokerødstranda i august og funnet ut at dette må bli 
en tradisjon. (siste helgen i august neste år).  

September for 40 år siden startet Egil Berby opp 
Detroit Cars i Sarpsborg, og klubben har vokst seg til 
og bli en solid og stor Amcar klubb. Vi har god 
økonomi og eget klubbhus. 24 september skal vi feire 
klubben. På Furuheim på Hafslundsøy blir det 
konsert, middag og festligheter for alle våre 
medlemmer. Har du ikke meldt deg på. Så fort deg og 
meld deg på. Dette blir en minnerik kveld.  

Den tredde fredagen i mnd., blir det fredags hygge på 
lokalet. Og har hørt rykter om at det blir Roys pølse 
spesial. Så her er det bare og ta turen.  

 

Jeg søker etter en eller to faste journalister, som kan 
hjelpe meg med artikler til avisen. Håper noen melder 

seg. For jeg trenger hjelp      

   Johannes W. Henriksen 

 

mailto:jwast@hotmail.no
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Vi Gratulerer med 
dagen i september☺ 

 

Belinda Tromop Ruud   

05.09.11   11 år  

Elin Løvlie Karlsen   

10.09.64   58 år  

Morten Slettemyr   

14.09.59   63 år  

Roy Olafsen   

14.09.68   54 år  

Bodil Hansen Tromop   

15.09.61   61 år  

Peter Abrahamson   

16.09.56   66 år  

Roger Eriksen   

16.09.65   57 år  

Ida Alice Fosby Stenersen   

17.09.10   12 år  

Lotte Rasmussen   

19.09.71   51 år  

Sonja Kristine Olsen   

21.09.68   54 år  

Rita Sæland   

25.09.63   59 år  

Cato Jansen   

25.09.65   57 år  

Trine Johansen   

26.09.68   54 år  

Jørn Harridsleff   

29.09.65   57 år  

Emilie Olavesen   

29.09.91   31 år  

Anita Ekberg   

30.09.56   66 år  

Unni Blakkestad   

01.10.64   58 år  

Jon Raggar Gundersen   

01.10.84   38 år  

Bente Werner   

04.10.74   48 år  

Sølvi Spetaas   

06.10.67   55 år  

 

 

Kunngjøring☺ 

  

 

• Søndag 18. september blir det kjøring 
med våre venner fra Nygårdshaugen. Vi 
trenger ca. 20 biler. Dette må vi få til for 
og glede andre. Meld dere til Egil Berby.  

 

• Kunne du tenke deg og bidra med enkelte 
ting for klubben? Ta kontakt med en i 
styret. Vi trenger frivillige til og klippe 
plen eller måke utenfor klubbhuset 

 
 

• Kunne du tenke deg og hjelpe til med 
avisen? Trenger frivillige til å lage 
forskjellige artikler. Garasjebesøk eller 
bare bilder fra forskjellig treff 

 

• Velkommen til Fredagshygge 16. 
september. Baren åpner kl. 20:00. Det 
blir servering av varme pølser.  

 

• Meld dere på til 40 års jubileet til Detroit 
Cars 24. september. Se egen plakat 

 

• Jeg drømmer om å arrangere en busstur i 
vinter. Eller kanskje en båttur til 
Danmark. Mulig det kommer noe mer 
info etter 40 års jubileumet.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



DETROIT NEWS SEPTEMBER 2022. 

Vi har lagt tre fine sommer måneder bak oss, men det er ikke slutt, september kan bli like fin. Noe 

fint som vi har lagt bak oss er Bokerød stranda det er et unikt sted søm bør ha potensiale til mye mer 

og mange flere gjerne fra andre klubber. Med egen strand bar , kiosk, badeplass med plattform (spør 

Annikken) hytter, egne plasser til bobil , masse plass til vogner og telt og kort vei til Sverige så vi får 

se i 2023 hva en kan finne på. 

Foran oss ligger to større saker som vi skal igjennom først ut er turen med våre venner fra 

Nygårdshaugen, den blir søndag 18. september kl. 1200 fra akkurat Nygårdshaugen. Til det trenger vi 

ca. 20 biler som tar en tur på ca. en time og vi ender opp på lokalet og inntar litt pizza. Det er nå to år 

siden vi kjørte sist så jeg tror den gjengen er gira på en tur(og pizza). Turene har aldri vært kjedelige 

og en del hummring forekommer nok. Det gjør godt å glede disse menneskene, kan bare fore stille 

seg hvordan de hadde det under pandemien. 

Så til noe som bare skjer hvert førtiende år, nemlig feiring av oss selv. For 40 år siden dro en gjeng 

Amcar entusiaster en liten klubb for å hegne om den amerikanske bilen. Det var allerede da startet 

klubber rundt i Østfold men DETROIT CARS ble Sarpsborgs egen. Vanskelighetene rundt Amcar bilen i 

1982 var ikke bare bare med skyhøye avgifter (om bilen var 20år ble den avgift messig regnet som 

omtrent ny)Og Norske godkjenningsregler var hinsides enhver fornuft. Det blir forlangt å fortelle om 

idiotien, men over en «lille» kunne det blitt en helaften med hoderysting. Det meste av dette er vekk 

og vi har det akkurat nå ganske bra. Men vi ser om dagen hva politikere kan finne på eller bare å sitte 

stille og «følge nøye med» fører til. Man kappes om dustete forslag. 

Det er befriende å ta en fest og akkurat der festlighetene startet nemlig FURUHEIM med levende 

musikk og koldt bord for medlemmer og deres hjertens kjære, gode hjelpere som ha hvert med på 

seilasen håper vi også kommer. Klubben griper også ned i pengekassa og betaler vel halve av hva 

kalaset koster (det blir ingen vane) Så meld dere på til fest komiteen ved Johannes (97470189) VI 

HÅPER DET BLIR EN REKTIG FIN FEST. 

Jeg skrev noe som var ment for juni utgaven rett etter 1. mai. Da det av tekniske årsaker ikke kom ut 

vil jeg nå si noe om det. Det sendes en takk og honnør til noen faste som stiller med uvurderlig utstyr 

år etter år og blant disse er gutta fra Betong og tre Cato Jansen og Steinar Oliversen som har kjørt 

containere en rekke ganger. Det samme har Jan Erik Berg gjort med gjerder alt dette er viktig for at 

det skal gå rundt. En annen som kommer inn fra sidelinjen som ikke engang er medlem men 

brennende gammal bil entusiast er Vidar Thon med den viktige trucken som sparer oss for mye. 

Mange kunne vært nevnt men det er dette med utstyr da, en stor takk til disse. 

  EgBe 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato.onsdag 14. september ca. kl. 18.30 

•   Erfaringer fra bilens dag i kullås. 

• Synspunkter fra Bokerødstranda.  

• Kjøring med våre venner fra Nygårdshaugen 

• 40 års jubileums fest ved festkomiteen. 

• Eventuelt. 

 



Medlemsmøte 9 august 2022

Tilstede: 18 og 3 juniorer.
Egil og Tommy åpner møtet.

1. Grensetreffet:10-14 August
Bilær, Klær og Kaffe. 13 August.
Bilens dag 20 August. Vi trenger en som ordner fra oss.

Bokerødstranda 25-28 August.
2. Rørestranda.

- Bra der. -Prøvde en ny tur.
Isegran:

- Veldig bra. -Finere plass. -Bra med folk.
US Car Camp.

- Styrtregn og storm men bra vær etter. -Bedre sanitær. -Sånn som det
pleier og mye folk.

3. Jubileumsfest: -Påmelding til Johannes. -Blir på Furuheim. -Koldtbord.-
Smalltown Tommy spiller.

4. Eventuelt:
- Cars and Rock’n Roll i Våler 3 september. Matchless 59 spiller.

Møtet hevet 19.14. Salg av brus, pølser, kaffe og vaffel.

Styremøte 18 August 2022

Tilstede: Egil, Malin, Ola, Bjørg, Lisbeth, Johannes, Ronny, Kjell-Ingar, Per og
Connie.

1. Grei sommeravis. Fint med vinner bilene fra 1 mai. Høre ang tynnere
ark på avisen.

2. Momskompensasjon søknad er sendt.
3. Dugnad bod og container, prøve midt i september.

Trenger noen til å klippe plen og sånt.
4. Jubileumsfesten er i boks. Inviterer med noen som har betydd mye for

oss.
Ny pris blir 200 kr pr person. Klubben står for resten.

5. Bilens dag i Kulås 20 august. sende ut melding.
6. Beholder den gamle websiden ennå men ser fortsatt på den nye.
7. Cruising 7 september til Rakkestad. Høre med Fredrikstad klubben.
8. Kjøring med brukerne på Nygaardshaugen 18 september kl 12.00.



 
  

 

LØRDAG 24. september kl. 18:00 

Festen blir holdt på Furuheim på Hafslundsøy 
 
 

Smalltown Tommy skal spille opp til dans. 
 

 Det vil bli servert koldtbord og en drikke til maten. Dere må ta 
med egen drikke utover dette.  

Men meld dere på for å sikre plass.  
Inngang 200kr  

Pent kledd 
 

 

Påmelding til Johannes på sms for å ha det skriftlig med navn 
innen 14 september Tlf: 97470189 

 

Du er invitert til å feire med oss! 
 

DETROIT CARS 40 
ÅR 

 



 

Danmark treffet: 

23 juli I sommer kjørte jeg spent nedover med Chevrolet-en 

min, med nylaget hengerfeste og campingvogn bak. Nå skulle 

jeg på langtur med gobilen. 3 år siden sist jeg hadde vært der 

for første gang og basillen ble bitt. Når jeg kom til Gøteborg 

så møtte jeg på Kjell Ingar i sin Oldsmobile cab. Vi tok 

nattbåten natt til søndag.  

 

Søndag så kom vi fram 

til Øster Hurup i 

Danmark. Her samles 

tusen vis av bilglade 

mennesker og vi var 

en bra gjeng fra 

Detroit Cars denne 

uka.  

Tirsdag så samlet flere av klubbmedlemmene seg 

og dro til Flammen i Ålborg og spiste grill buffet. 

Her ble de fleste veldig mette. og mat som virkelig 

anbefales til en 

annen gang.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Torsdag begynte treffet for fult og det var crusing til 

nabo byene fra torsdag til lørdag. Musikk på sena og mye 

godt øl i øl teltet som danskene er så flinke til. Mat og 

burnout. Crusing inne på området, og ellers alle fasiliteter 

som Danmark har og by på. Så her kan man virkelig 

benytte sjansen til og få med Danmarks smukkeste træf. 

Og en standard danskeferie i samme tur.  

 

Det er deilig og være norsk i Danmark       



Treff på Bokerødstranda 

Camping 2022 

 

25 til 28 august møttes Detroit cars på 

Bokerødstranda. Dette begynte vi med i 

2021, i manko på å komme seg på andre 

treff i korona tiden. Men syntes det var så 

fint her, så dette bestemte vi oss for å gjøre 

til en tradisjon. Men siden alt har åpnet opp 

har vi funnet siste helga i august. Dette 

kommer til og bli en årlig greie som vi håper 

kan vokse deg stort med årene.  

 

Her er det alle muligheter i fremtiden til og 

bli et koselig samlings treff for Detroit cars 

og alle andre, bil interesserte mennesker. 

Alt fra svenskegrensa veldig når, så blir det 

Crusing til ed for å spise og handle det man 

skulle trenge. Crusingen startet på lørdag kl. 

12, så vi kunne rekke 

systembolaget. Her er det fine 

bademuligheter, med utleie av båt 

eller tråbåt. Det er også en kiosk 

som selger mat og drikke. Der er 



det også tak over hodet med musikkanlegg og muligheter for en trubadur eller 

band med tiden. Kanskje neste år?       

 

 

 

 Vi var en liten gjeng i alle aldre som koset oss 

veldig den helga. Med musikk på høyttaler anlegget. Og 

mye godt i glasset ble det både dansing og hyggelige 

diskusjoner.       

 

 

 

 

 



Detroit cars Cruse Nights 

august   Foto: Bjørn Elvin  

 
I mange år nå pleier 

Detroit cars og 

samles på den første 

onsdagen i sommer 

halvåret til en 

Crusing. Turen pleier 

og gå forsellige 

steder hver gang. Denne onsdagen møttes vi på parkeringsplassen ved 

Esso Hafslund, og turen gikk til Halden og Cruse Nights der.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Vil Gi en stor takk til en lovende og 

kommende fotograf, som har vørt 

så snill og tatt disse bildene som vi 

kan bruke i avisa.  Takk til Bjørn 

Elvin som bare er 10 år. (Snart 11) 

       



HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



TILBAKEBLIKK 

 Kjell Ingar har tatt mye bilder 

opp gjennom. Og jeg har fått 

bruke noen av bildene til denne 

nye siden som jeg liker og kalle Tilbakeblikk. Her er det noen bilder fra Cars on the 

farm 

2009.  og 

jaggu fant 

jeg den 

gamle 

Mercury-

en min 

også blant bildene. Sellom jeg ikke var aktiv 

i klubben i 2009, så likte jeg og komme på 

farmen.  
 



US Car Camp fra 2009  

Det var litt billigere bensin i Danmark i 09.  

 

 

 

 

 

De to nederste bildene er fra 

Påskecrusing i 2007.  

 



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 
14. 
sep. 

Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 
18:30 

16. 
sep. 

Fredagshygge Detroit Cars Kl 
20:00 

18. 
sep. 

Kjøring med Nygårdshaugen Detroit cars Kl. 
12:00 

22. 
sep. 

Styremøte Detroit Cars Kl. 
18:30 

24. 
sep. 

40. års Jubileum Furuheim Kl. 
18:00 

5. okt. Cruse Nights Sarpsborg Detroit Cars Kl. 
18:00 

 
 

 

 
 

 
 
  Deadline neste 

    Klubbavis 
28 september 

 
 

http://www.detroitcars.no/kalender

