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REDAKTØR`N 
MENER! 

               
                          

Hei alle medlemmer, små og STORE !  
  
Ja, når dette leses så er noen av klubbens medlemmer 
over ”dammen” for å kjøre Route 66 med egne biler. 
Og vi arme sjeler, som sitter igjen her i nøkkelost-landet, 
er ikke det minste misunnelige. 
Vel, når sant skal sies, så har ikke undertegnede særlig 
sans for noe annet ved Amerika enn nettopp bilene, men 
det er nå en annen skål. 
Redaksjonen venter spent på fyldig reportasje over 
sommeren og det gjelder dere alle som skal på turer og 
treff i sommer.Ta mange bilder og kom til avisa med dem. 
Vi skriver mer enn gjerne eller skriv selv.Det bør jo ikke 
være noen roman, men noen ord om hvor og hva. 
 
                  1.mai gikk av stabelen med store forventninger 
til værgudene, og de sto oss bi i år også. 
Bra oppmøte av både folk og biler så konklusjonen blir 
MEGET VELLYKKET og ros til alle innvolverte. 
 
DA VIL JEG, PÅ VEGNE AV REDAKSJONEN, 
ØNSKE DERE ALLE EN RIKTIG GOD 
SOMMER OG MANGE FINE BILTURER I 
INN- OG UTLAND! 
 
 
SEE YOU AROUND! 
 
                                                         Jan T. 
 
 
 

 
 
 



 
Igjen er vi der, årets Østfoldmønstring er nok en gang vel overstått. Vi må jo si at vi var 
heldig med været i år også tatt i betraktning av at det regnet ganske bra natt til 1. mai og litt 
utover i morgen timene. Det var nok flere enn meg som var spente på hva dagen ville bringe. 
Nå i etterkant kan vi stolt se at resultatet ble ca. 350 kjøretøy og 2000 besøkende. Noen færre 
kjøretøy enn i fjor, noe som skyldes færre motorsykler, men en del flere besøkende. Noen av 
grunnene til at det var flere besøkende kan kanskje være på grunn av at vi fikk til litt 
markedsføring i forkant av mønstringen både på radio og i SA og at vi promoterte på lørdag 
på OBS og ikke på torget i byen. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer som 
hjalp til med å få årets østfoldmønstring i havn for fantastisk dugnads innsats både før, under 
og ikke minst med oppryddingen etterpå. Uten dere, ingen østfoldmønstring! Regner med at 
det i dette Cruiznews vil være bilder fra årets mønstring.  
 
Hyggelig er det å registrere at både SA, Radio Sarpsborg, SRS lokal-tv og Bil & Trafikk var 
på OBS 1. mai og laget reportasjer om Østfoldmønstringen. Tydeligvis så har en del av 
henvendelsene vi har gjort til media i forkant gitt resultater. Ekstra hyggelig er det å lese 
”Motormarkedet i Sarpsborg” som i nr. 1 årgang nr. 1 (altså det FØRSTE nummeret) har en 6 
siders farge reportasje fra Østfoldmønstringen. Bil & Trafikk kalte for øvrig mønstringen for 
vårens vakreste eventyr.  
 
6. mai var det tid for en aldri så liten uhøytidlig cruisetur til Moss. Vi besøkte først ACOC 
Moss på Kambo før vi reiste til Sjøhuset på Jeløy. Sjøhuset har ute servering og alle 
rettigheter. Totalt var det 20 biler som kjørte fra Pizza nr. 3 i tillegg til de 4-5 som ble med fra 
ACOC. Det ble en fin cruising i strålende solskinn.  
 
4. juni er det som jeg har nevnt flere ganger Amcar parade på Rudskogen under NMK 
Sarpsborg’s arrangement. På grunn av utdeling av car pass til deltagende biler har det vært 
påmelding til dette arrangementet. Vi håper selvfølgelig på bra vær og det skal helt klart bli 
spennende å se annen type ”motorsport” enn det man er vant til. Det vil bli kjørt racing i 
forskjellige klasser både for bil og mc.  
 
Kjell F. har kommet over en 25 fot container med ”rulle dør” i til salgs i Oslo til en meget 
hyggelig pris. Denne kan både ligge rett på bakken og stå på ”egne ben”. Kjell fikser transport 
av denne fra Oslo og hit slik at vi kan få begynt å planlegge hvordan den skal innredes både 
når det gjelder nedfellbare benker, strømopplegg, ventilasjon etc. Regner med at vi i løpet av 
høsten vil ha en dugnad hvor vi flytter alt vi trenger av utstyr fra Ise inn i containeren slik at 
dette ligger klart til neste års østfoldmønstring.  
 
Dette er siste Cruiznews før ferien. Håper at mange medlemmer er flinke til å ta bilder fra 
treff og turer i sommer og vil dele dette med oss andre utover høsten og vinteren i Cruiznews. 
Alle bidrag mottas med takk.  
 
Jeg vil passe på å ønske alle en god sommer.  
 
            Stein-E. 



 

 
 
 
 
 
 

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 
 

ONSDAG 14. JUNI KL. 18.30 
 
 

Agenda: 
 

- Innkommende saker 
- Planer / fremdrift container 

- Terminliste 2006  
- Hva er planlagt å gjøre med klubblokalet i 2006? 

- Eventuelt 
 
 

 
 

Litt regn stopper da ikke sjansen til å grille? 



MEDLEMSMØTE 10. MAI 2006 
 

Tilstede var 25 seniorer og 1 junior 
 
 

Stein-Erik åpnet møtet. 
 
• Yngve, fra ACOC Moss informerte om Rock'n roll & Cars som finner sted 

den 27. mai. 
 Over 40 klubber er invitert, deriblant klubber fra Sverige. 
 
• Rudskogen 4. juni - liste ble sendt ut ang. carpass. Møtes på Iveco kl. 10.00 
 
• Glattkjøringskurs: Vært i kontakt med NAF men søknadsfristen for i år er 

allerede gått ut. Vi kan søke senere i år for kjøring i 2007. Søknadsfristen er 
15. oktober og det ble enighet om å søke. 

 
• Vært i kontakt med Brannvesenet ang. brannslokkingskurs. Får ingen støtte 

her da det ikke er trafikksikkerhetstkiltak. 
 Kan få det mot en kursavgift på kr. 100,00 pr. person. 
 
• Cruisenight - hvor skal vi?????  Her kom det inn forslag om et 

samarbeide med andre klubber og at vi også cruser en tur innom Halden for 
å beskue det nye lokalet der. 

 
• Oddmund Olsen ønsker bilder fra av en gammel bensinstasjon på gamle E6 

(Rv 1). Er det noen som har det så kom med det. 
 
• Nettutgaven vår. Her jobber Per G. iherdig og han legger ut en link i 

forbindelse med Route 66 som han og noen andre av klubbens medlemmer 
får gleden av å oppleve. Han vil oppdatere dette daglig slik at vi er 
informerte om hvor de befinner seg og hvordan de har det. 

 Forslag om å legge inn en informasjon om hvem som er  
 interreserte i bl.a. bryllupskjøring, skoleball og diverse andre  
 oppdrag. 
 Kjøp og salg side - her kan dere legge inn biler og diverse ting og  
 tang til salgs. 
 
• Evaluering av påskecrusingen. 
• Her var det bra oppmøte, hele 123 biler var med og det må vi si oss 

fornøyde med. Ruten som var lagt opp var veldig bra og det virket som alle 
var fornøyde med den. 

• Påfølgende fest på Folkvang. Her ble det diskutert litt om å leie inn noen 
som kunne stå klar med maten etter crusingen.  Da kan vi legge 
avslutningen her og kanskje øke salget i kiosken. Festen var vellykket og 
musikken kjempebra, det var dans  og moro til ut i de små timer. 



• Markedsføring av festen. Her bør vi bli flinkere til å informere og reklamere 
for selve festen som skjer etter crusingen. Den bør markedsføres mye 
tidligere og vi kan også trekke andre folk enn bare fra Am-carmiljøet. Dette 
er en fest hvor alle kan delta og ha det morro. Østfoldavisen hadde et 
innslag om crusingen i forkant og det er positivt. 

• Lokal TV var og filmet selve crusingen og dette skal etterhvert sendes. 
 
• Evaluering av 1.maimønstringen. 
• Her var markedsføringen bedre, både i lokal radio hvor Stein-Erik 

reklamerte og i SA hvor Bodil stillte opp som lørdagsgjest, det var et bra 
innslag og positivt for klubben. 

• Oppslaget i SA etter mønstringen var heller dårlig. 
• Det var 306 biler innom og det må vi si oss fornøyde med så lenge det er 

plass til 300 biler der. Ca. 2000 besøkende til tross for kald vind og mørke 
truende skyer. Detroit Cars er vel sol og varme nok for mange og da blir 
været uinterresant. 

• Må nok ha en C-port ved Langsholt neste år. 
• Lyd - den er dårlig og her må det gjøres forandringer, vanskelig å høre både 

musikk og tale. 
• Offroadgutta kjørte så møkka skvatt og er en publikumsmagnet. Men det var 

en som hadde med seg et barn som ikke var sikret, vi må derfor stille krav 
til sikkerhet neste gang. 

• Det bør lages nye plakater og innholdet bør nok justeres litt. 
• Parkeringslistene bør oppgraderes og det må lages avtaler over hvem som 

avløser hvem ved vaktskifte. Alle bør vite hvor de skal stå. Her bør det være 
et møte i forkant slik at avtaler kan inngås. Men det gikk ganske greit 
allikevel. 

• Trenger 2 walkie-talkie til, da det er store avstander mellom vaktene. 
• Inngangsprisen var i år satt til kr. 60, 00 og det var ingen som reagerte på 

det. 
• Alt i alt et meget VELLYKKET arrangement og vi bør være STOLTE av oss 

sjøl. 
 
• Den 8. september neste år er klubben 25 år så vi har altså et stort jubileum 

og bør feire oss sjøl med brask og bram. 
 
• Det var salg av vester til kr. 100,00 pr. stykk og møtet ble avsluttet med 

loddsalg. 
 
 

Marita 
 
 



STYREMØTE 18.05.2006 
 

Tilstede: Stein-Erik, Egil B., Kjell, Bodil, Kjell Ingar, Per., Egil N. og  
  Marita 
 
 
• Kommentar siste Cruise News:  
              Det var ei "fyldig" og fin avis.  
   Ansvaret for nye medlemmer er nå Stein-Erik. 
   Per gjør sitt beste for å holde terminlista ajour. 
 
 
• Kommentar siste klubbmøte: 
   Det ble stillt spørsmål om vi kunne få se noen bilder 
   og filmsnutter av forskjellige arrangement og turer 
   vi har hatt. 
   Det kom inn forslag om å samarbeide med andre  
   klubber i forhold til cruisingen vår. Vi har dårlig  
   oppmøte og da er det en mulighet for å få samlet  
   flere biler. 
 
 
• Økonomiske bevegelser: 
   Det ble et lite underskudd på påskecruisingen, men  
   vårmønstringen 1. mai gikk veldig bra. 
 
 
• Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift: 
   Setter av penger til varmepumpe slik at den blir   
   realisert. 
   Det må settes på taknedløp, legge en dren- 
   slange, slik at nedbøren renner vekk. 
 
 
• Evaluering av igangsatte saker: 
   Kloakken er nå ferdig spyla, det bør nå filmes og  
   sjekkes slik at alt er i orden til vinteren. 
   Snakk om ventilasjonen bl.a. på kjøkkenet, baren 
   og i selve salen. Kjøkkenet må prioriteres og Egil N. 
   har satt opp alt som skal til men mangler hull i  
   veggen til slangen. 
   Undersøke priser og hvordan ventilasjonen skal  
   gjøres i baren og i salen.  
 
 



• Eventuellt: 
   Bodil har et ønske om å gjøre om litt på kjøkkenet  
   i tillegg ønsker hun nye benkeplater. 
   Trenger ny oppvaskmaskin og Kjell undersøker  
   mulligheten om Glomma Papp kan sponse en ny. 
 
 
• Container: 
   Det har vært diskutert en del om å kjøpe en container  
   som vi bl.a. kan ha til grovkjøkken på 1. mai- 
   mønstringen. Den skal også brukes til å lagre utstyret 
   vi pr. i dag oppbevarer på Ise. 
   Det ble vedtatt at container kjøpes inn og det blir en  
   25 fot. Må regne med en del oppussing og arbeide på 
   den som vi håper ivrige medlemmer vil være  
   behjelpelige med. 
 

Marita 
 
 
 
 
 

 
 



AFTER-CRUISE  PARTY  14.04.06 
 

Langfredag var det igjen fest på Folkvang etter påskecrusingen. I år kolliderte dette litt med et 
arrangement i Moss, så deltagelsen kunne kanskje vært noe større, men de 80-90 som var der hadde 
det ihvertfall gøy. Bandet Montana spilte opp med variert og fin musikk så alt i alt var det en fin 
dag i klubbens regi. 
 

        
 
                      Stille før stormen                                                                              Bra musikk ga dansefot 

 
 

             
              
 
       Stein E. og Tor Johnny var innpiskere                                                          Smil og latter i billettluka 

 

                              
            
                               ”Spis pent da gutt”                                                                                                Vel? 
 
 
               



                   
 
                   What`s  about  this  finger?                                                                 Tettære  enn  dæ  ihværtfall ! 
 

               
      
 
                             ”BÆRTER”                                                                              Bandet Montana spilte opp          
 
 
 

              
 
                          Damebein oi, oi !!                                                                                     “ Dollarglis”   
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    Alle fotos: G. Jansen                                   
                                                                                                                                                                Tekst : Jan T.   
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1. MAI 2006 
  
          
           Til tross for truende skyer store deler av dagen og litt kaldt vær, gikk  
vårens vakreste eventyr over i historien som et meget vellykket arrangement. 
En gammel ”traver” fra biltilsynet ved navn Kildebo fikk også en liten oppmerksomhet fra 
klubben, da han nå inntar pensjonistenes rekker. 
Detroit Cars takker for godt samarbeid gjennom mange år!  
               
Det var bra med både folk og biler og klubben kan notere seg for en slant på veien mot 
fremtidig drift. VI ROSER OSS OPP I SKYENE UTEN Å VIRKE HØYE PÅ PÆRA! 
 
 

               
 
                      En hedersmann fra biltilsynet takker av                                    Fornøyde vinnere av tegnekonkurransen   
 
 
 
 

 
  

Et knippe av årets vinnerbiler 



                               
 
           Som vanlig må noen ha hjelp i gjørma                                                               Hva med en ”klubb-buss”? 

 
 

                        
 
             Peder, den enarmede banditt                                                               Det er det vi gjør: LEKÆR ME BILÆR! 

 
 

                 
 
                 Klar melding på støtfanger                                                              Cato Harlem & co gjorde en flott innsats   
 
 
 
 

 



VINNERE 1.MAI 2006 

                           Tekst & fotos: Jan T. 

 

 
 

Inger Lise Pedersen tok hjem 3 premier med sin 1971 Chevrolet Chevelle 
 
 

 
                        

Steinar Johansen tok juryens pris med sin 1968 Mustang Fastback 
 
 

 
Roger Antonsen vant MC-prisen med 1969 Kawasaki 500 

 



NY  INVESTERING 
  
 
Klubben har kjøpt en container for oppbevaring av STORT og smått i forb. 
med 1. mai og evt. andre arrangement. 
Den er selvfølgelig grusom i sin nåværende utgave, men planen er å 
sandblåse og lakkere den, og da vil den vel ikke bli helt ulik en Hummer. 
 
 

 
 
                                                                     

 
                         

Men er`e noen som vil stælæ dennæ æ?                               
                                                             

                                                                                                                                          Tekst & foto: Jan T.               





CRUISING TIL MOSS  6.5. 
 
                      Denne fine lørdagen dro vi til Moss og besøkte klubben der. 
Vi ble tatt godt i mot , sola varmet og vi hadde noen hyggelige timer på klubbhuset deres. 
Apropos klubbhus: Mosseklubben har mekke-lokaler og det gjorde undertegnede litt misunnelig. 
Etterpå gikk turen inn til Moss sentrum hvor vi spiste og DRAKK på en av restaurantene ved kanalen. 
Etter undertegnedes mening var vi kanskje forespeilet en litt annen ”setting” der, men alt i alt var det 
en fin tur. 
 

       
 
                Vi møttes som vanlig på Pizza no. 3                                                  Formann driver ”sauesanking” 
 

        
 
                               Mopar-trøbbel?                                                                        Tull og tøys på klubbhuset i Moss 
 

                     
 

Bra med uteplass i Moss 
 



     
 
                     Topp vær denne lørdagen                                                        ” Prosjektet som gikk i dass ?” 
                                                                                            ( Fra ”mekke-salongen” til Mossingene) 
 
 
 
 

 
Vi linet opp for mat og drikke ved kanalen i Moss 

 
 

 
Det er gøtt det ! 

                                                                                                                                              Tekst og fotos: Jan T. 



Ø 

M  mrs TIL YBIL'R€rr I MYSENn 
RDAG 

ML DU MSE rRAM BIEN DIN? 
Legg kjøreturen ti l Mysen og treff andre bi lentusiaster 
og delta på det Store Biltreffet 
i Mysen sentrum! 

A 
l 

A 

Fremmøte Mysen sentrum før kl. 12.00 
Felles avreise til Høytorp fort kl. 15.00 

I PREMIERING - GRILLING - OV€RNA'N(iSMUU(iH€l€R I 
h *. Sosialt samvær, grilling 0.a. på Høytorp fort 

med muligheter for rimelig overnatting. 
Påmelding for overnatting innen 10. juni 
Tel. 934 53 484//905 60 551 

I Arraneør: Mvcenbven AS : -- rbeid med NAF, KNA oe; Teamkraft Sør I 



 



CLUBSHOP 

  
KLUBBEN HAR FØLGENDE EFFEKTER / REKV. FOR SALG: 

  
KAFFEKRUS MED KLUBBENS LOGO………………………………………KR 60(2 FOR 100) 
T-SHIRTS  MED KLUBBENS LOGO………………………………………….KR 50 STK. 
REFLEKSVESTER………………………………………………………………KR 100 STK. 
SUNOCO FORZA MOTOR OIL 10w/40……………………………………….KR 150 FOR 5 L 

  

 
 
 

 



Autoutstyr, Fredri kstad 

Aarnes 

Custom Import 

Sarpsborg motorverksted 

Sarpsborg Motor E.P.D. 

Amerikanske bildeler 

Bildelelageret 

TEO glass 

Dekkmann 

ca. 20% utfra veil.utsalgspris 

10% p l  alle varer 

50% p6 alle amerikanske 
dekkdimensjoner og p i  4x4 
10% .p6 en stor del av 
varespekteret 

10% pB alle varer 

23%(unntatt veivaksel, 
forgasser, innsug, olje og p i  
nettopriser) 

10% p i  alle deler 

15% p l  alle varer 

30% p5 varer 

rabatt pd dekk, polish og div. 

VIS MEDLEMSKORTET UOPPFORDRET NAR DU HANDLER 



VI TAKKER VÅRE STØTTESPILLERE… 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



ØNSKER DU Å LEIE VÅRT LOKALE? 
 

Arrangere barnedåp, konfirmasjon og lignende… 
 
 

                            
    

 
DETROIT CARS LEIER UT SITT KLUBBHUS HVOR CA 50 GJESTER KAN SERVERES! 

 
LOKALET BESTÅR AV FESTSAL, FIN BAR, FULLT UTSTYRT KJØKKEN SAMT DAME-OG 

 
HERRETOALETT. 

 
PRIS: 1700 kr inkl. vasking 

 
DET ER OGSÅ MULIGHET FOR BARNESELSKAP PÅ HVERDAGER. 

 
PRIS: 300 kr  vasking e. avtale 

 
KONTAKTPERSON: BODIL HANSEN---MOB.NR. 99 55 03 26 

 

                                          
 

 





KLUBBENS UTLANSVERKT~Y 

Alt verktsy, bortsett fra elefant og motorbukk er A finne p& klubblokalet. Alt verktsy er 
merket med det samme nurnrner som du ser i tabellen over. 
Skal du l h e  verktsy, skriv p& lista som henger p& verktaytavla. 
Nurnrneret pA verktsyet du lher,  dato, navn og telefonnumrner skrives. 
U t lh  av dette verktsyet er gratis for medlemmer, men husk A levere verktsyet tilbake sB fort 
som mulig. Andre kan trenge det. 

Kran for utlarfting av motor (elefant) og motorbukk kan leies ved A kontakte Vidar Elvestad pA 
Grcaer, tlf 90828557. 
Elefanten koster 50,- pr uke, motorbukk kr 100,- pr mhed. 

Du kan ogsA l h e  barker fra klubbens bibliotek. Bak i boka er det et kort, hvor du pAGarer navn 
og dato. Dette settes igjen i kartoteket som st& i bokhylla. 

Bok og verktsy komiteen 



 
 
 

Returadresse: 
Detroit Cars 
Edvard Strandsv. 46 
1734 Hafslundsøy 
Norge 

 

B  

 
 

 
 
 
 

 7. jun. Amcar Cruise Night, Sarpsborg Detroit Cars Kl 19,00

 11. jun. 
Ford treff, Rosanes parken Nøtterøy (oppmøte Korten for 
kortesje) LCOC 

KL 
10,30 

9- 11. jun. Bjerkeflåtetreffet, Uvdal Route 40 Amcarklubb Kl 13,00
  14. jun. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30

  17. jun. American car meet west Arvika Arvika motor Club 
KL 
11,00 

16- 18. jun. Amcar Treff Kjerrafossen ACDC Vestfold Kl 16,00
  18. jun. Cruising Oslo ACSN   
  20. jun. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30
  4. jul. Amcar Cruise Night, Sarpsborg Detroit Cars Kl 19,00
  4. jul. Night Cruise Lillestrøm Midnight Cruisers / ADC Blaker   

14- 15. jul. Wheels & Wings, Varberg Wheels Magazine   
21- 23. jul. Summer Meet Røssholmstranda Hønefoss ACC Hønefoss   
21- 23. jul. Summermeet 2006 Aurskog Info 920 43 566 The Wolf Van & Truck   
27- 30. jul. Country Car Meet Seljord Infi 957 21 369 Countryfestivalen Seljord   

  2. aug. Amcar Cruise Night, Sarpsborg Detroit Cars Kl 19,00
  6. aug. Power Meet Norge, Fredrikstad USCEC Fredrikstad Kl 10,00
  9. aug. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30
  12. aug. Høsttreff Fredriksten Festning Norsk Mustang Klubb   

11- 13. aug. Buick 1969-70 fullsize-treff Info 924 58 184 Nordisk Buick FullsizeRegister   
12- 13. aug. Grensetreffet, Halden S&CC Halden   

  15. aug. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30
  6. sep. Amcar Cruise Night, Sarpsborg Detroit Cars Kl 19,00
  9. sep. Cruise In II, Aarnes AS Sarpsborg Aarnes AS   

 
 

  
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net

Deadline neste klubbavis onsdag 30. aug. 
ØNSKER ALLE EN GOD FERIE HUSK Å TA BILDER FRA TREFF OL 

http://www.detroitcars.net/
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