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REDAKTØREns    
sIDE 

 

Hei da er det ny avis, august har vært en hektisk 

måned. Der vi har deltatt på Sarpsborg marken, 

Rudskogen og det har vært Power meet i 

Fredrikstad og Grensetreff i Halden.  

September blir ikke mindre aktiv Bilens dag, 

kjøring med brukerene på Nygårdshaugen og ikke 

minst jubileumsfesten den 22. har du/dere ikke 

meldt dere på er det ikke for sent. 

Fredagskveldene er det igjen medlemmer som 

treffes på klubben, stikk innom. 

 

Bilder og referater fra treff mottas med glede og 

takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

Send innlegg til 89chevy@online.no 

      Grethe 

 

 

 

        



 

 

MEDLEMSMØTE 

 

Invitasjon til møte 

 

Sted; Detroit kars klubbhus  

 

 

Dato;  12. september 

Ca. Kl. 18.30 

 

AGENDA; 

 

- Påmelding til jubileumsfesten 22. September.  

5-25 års jubilanter får diplom, 

30 åringen får noe ekstra 

 

- Evaluering på vår deltagelse  på; 

*Sarpsborgmarken 

*Rudskogen 

*Bilen dag 

 

- Turen med gjengen på Nygårdshaugen 

 

- Dørkort v/KjellN Ingar Olsen 

 

- Bestilling av “kolleksjonsutstyr” v/Inger Lisbeth Ø. Aaserud 

 

- Spørsmål/eventuellt 



 

 

Detroit News! 
 

Nå er sommermånedene dessverre bak oss, men en fin høst kan komme. Bruk av 

grombilen kan fortsatt pågå et par måneder til. 

 

Først vil jeg takke alle medlemmer som har stilt opp på alle arrangement som har vært 

i gang i august. Vi må være svært populære for vi skal være med både “histen og 

pisten”.  

Flott oppmøte i Glengshølen, det var opphold den timen det pågikk. Deretter 

Sarpsborgmarken, som fikk regn når vi skulle vise oss frem. Takk til dere som trosset 

det gufne været.  

Så kom det en langhelg på Rudskogen. Her skjedde det noe hele tiden, selv om  

amcar-folket kom litt i bakevja. 

Til sist deltok vi i Kullås, hvor ca 120 kjøretøy var på plass. Dette var bredde i bil. 

NAF var fornøyd. Vi kunne vært noen flere biler, det var plass til det. Vi kunne og ha 

markedsført oss bedre med den fine plassen vi hadde ved paviljongen. 

 

Så litt fremover. Søndag 16. September er det tur med våre venner på Nygårdshaugen. 

De gleder seg og venter på turen vår. Kun 7 har meldt seg, vi må være minst 15-20 

biler.  

Så ring eller sms til Egil Berby, tlf; 90041576 eller 69132166. Meld deg på, spesielt 

for nye vil dette være noe for seg selv. Her er ingen tur lik. Noe “gøtt” etterpå hører 

også til. 

 

Og atter en gang, vær med på jubileumsfesten 22. September. Meld deg på til Grethe 

N. Gerhart tlf 97181618. Vi forlenger fristen og tar siste påmelding på møtet 12. 

September. Her blir det gøy. Tenk vi har holdt i gang i 30 år. 

 

Vår kolleksjon henger ute på lokalet og bestillingsskjema ligger på bardisken. Vi må 

ha en “haug” før vi bestiller, så kom igjen. 

 

Det er nå bom stopp for de gamle nøklene. “maler 1” + Nygaard har installert 

moderne kortsystem. Det er Kjell Ingar Olsen som har oversikt og det er han du må 

kontakte for å eventuelt få et kort. Han ordner kode og du må fylle ut et skjema så vi 

vet hvem som har kort. 

 

Regner med litt roligere tider på ute markedet fremover - but you never know - når 

turen med gjengen på Nygårdshaugen er over. 

 

Til sist håper vi på at flest mulig av jubilantene fra 5-30 år kan komme på festen. 

 

Vi sees 

 

EgBe 



MEDLEMSMØTE 6. AUGUST 2012 

 

Tilstede: 42 seniorer og 1 junior. 

 

Det var oppmøte i Glengshølen hvor det ble tatt bilder av biler og medlemmer.  

Innkjøp av klubbeffekter 

Vidar Aaserød gjorde en utmerket jobb som modell for våre klubbeffekter. Vi har kjøpt inn 

fleecejakker og T-skjorter, caps, paraply, vindjakke med krage i hetten. T-skjortene kan fåes 

både med og uten krage. Vi får brodert inn emblemet vårt på disse tingene og vi har lagt ut 

bestillingsliste på klubben for de som er interessert i å bestille noe av dette. Vi har også kjøpt 

inn diverse småting som kan bestilles. 

 

HC-kjøring 

Denne vil i år være den 16. september og det vil også i år være på det gamle rådhuset i 

Skjeberg. Vi møtes som vanlig på Nygårdshaugen klokka 12.00 og kjører en tur før vi serverer 

pizza og brus. 

Vi trenger ca. 25 biler og vi håper at dere stiller opp også i år.  

Påmelding til Egil Berby, tlf:  90 04 15 76 eller gi beskjed på medlemsmøte i september.  

AMCAR 

Vi hadde besøk av Asbjørn og Jon fra Amcar Norge som orienterte om hvor de står i dag og 

hva som ventes framover. Det ble vist en video. Vi er hjertelig velkomne til å stikke innom 

lokalene deres og få en omvisning om vi skulle være på de traktene. 

 

Marita 

 

 



STYREMØTE 14-08-2012 

Tilstede: Joakim, Egil N, Bjørn, Flemming, Egil B, Inger Lisbeth, Kjell Ingar, Per og 

Grethe  Frafall: Ronny, Pål, Andreas og Marita 

Egil B ledet møte. 

Cruiznews 

 Grei sommerutgave 

 Neste avis sett inn skriv fra Amcar fra 27. juni 

 Jubilanter skal inn i neste avis 

Medlemsmøte 

Hektisk mye som skjedde kleskolleksjonen kom litt i bakgrunn Inger 

Lisbeth og Per blir enige om hvordan det skal legges ut på nett 

Huset 

 Ny dørlås, med kortleser kontakt Kjell Ingar får å få kort 

 Varmepumpe – vi har fått tilbud på brukt  

 Kjøledisken ikke kommet tilbake 

Coop kort 

 1 ansvarlig og vi får da 4 kort 

15-12 Julemesse info i desemberavisa 

 Medlemmer kan selge alt fra felger til grytekluter 

 Kaffe og vafler fra kjøkkenet 

Sarpsborg marken 

 8 biler på lørdag 

Bilens dag 1. september 

 Vi har plass ved paviljongen, Kullås 



16. september Nygårdshaugen 

 Bespisningen blir samme sted som i fjor 

25. Rudskogen 

Street legal/Gaterace vi måtte si fra oss parkeringsvaktene, ble for mye 

22. september Jubileumsfest 

 Egil lager program 

 Sender ut sms før 

Telefon 

 En fra styret bør ha ansvaret, Inger Lisbeth tar over 

Hva med barna? 

 En klubbkveld i måneden 

 Tenke trafikk kultur, Egil hører med Naf 

 



KLUBBMØTE I AUGUST 

VI HADDE REPRESENTANTER FRA AMCAR PÅ BESØK. 

DET VAR FØRST FOTOGRAFERING I GLENGSHØLEN OG SÅ PÅ KLUBBLOKALET ETTERPÅ. 

 

 

 

 

 

         Grethe 



HENGERFESTE 
 

Her kan dere se det nytter, Gjermund Jansen har i flere år klaget på reglene biltilsynet har 
ang hengerfeste på våre biler. For ca 1 år siden skrev han brev med dokumentasjon som ble 
levert Amcar. 
Og her er resultatet. 
 

 
 
Hei! 
Ref til deres brev av 26. mai 2011. 
 
Endelig har AMCAR nå fått svar fra Vegdirektoratet på vårt forslag til fornuftig praktisering av 
regelverket når det gjelder fastsettelse av totalvekt på tilhenger. 
AMCAR’s forslag var at en burde kunne praktisere fastsettelse av totalvekt på tilhenger slik dette ble 
gjort den gang bilen var ny.  
For biler som er 30 år eller eldre med største totalvekt mindre enn 3500 kg gir Vegdirektoratet nå 
tillatelse til at en kan trekke tilhenger som er 90% av egenvekten på bilen uten spesiell 
dokumentasjon. 
På biler nyere enn 30 år slår Vegdirektoratet videre fast at godkjenningsmyndigheten kan sette 
totalvekt på tilhenger lik motorvognens egenvekt, men dog ikke høyere enn fabrikantens garanterte 
tilhengervekt dersom denne er mindre enn bilens egenvekt.  
Uansett om fabrikanten garanterer for mer tilhengervekt enn bilens egenvekt, kan ikke 
tilhengervekten overstige bilens egenvekt. 
Biler som er dokumentert etter de nyere direktivene 92/21/EØF eller 97/27/EF kan benytte de vekter 
som fremgår av dokumentasjon fra fabrikk. 
En forutsetning er også at en har et tilhengerfeste som er garantert for de vekter det er snakk om. 
 
 
Mvh for 
AMCAR 
 
Stein Moe 
Teknisk sjef 
Tlf: 047 9133 7194 
www.amcar.no 

 

 
 

http://www.amcar.no/


SARPSBORG MARKEN 2012 

18.AUGUST STILTE VI PÅ TORVET MED 4 BILER, DET VAR EN GRÅ DAG DET REGNET PÅ MORGENEN 

MEN IKKE SÅ MYE UT OVER DAGEN. OG DET GJORDE AT DET IKKE SKJEDDE SÅ MYE PÅ TORVET OG 

GÅGATA, MEN FOLKKOM OG GIKK Å LITT LIV VAR DET JO . 

VI VAR DER OG HER ER NOEN BILDER. 

 

 

 

 

 

 

 

         Grethe 



JUNIOR KLUBBKVELDER 
 

HEI ALLE STORE OG SMÅ, VI PLANLEGGER NÅ Å STARTE ”KLUBBKVELDER” FOR 

VÅRE JUNIOR MEDLEMMER. 

 

ETTERSOM VI ER EN KLUBB MED BIL INTERESSE SOM VI GJERNE VIL AT VÅRE 

BARN SKAL HA LYST TIL Å VIDEREFØRE.  TENKER VI AT VI SKAL BRUKE DE 

KVELDENE TIL BIL, TRAFIKK OG MASSE GØY OG GLEDE. 

 

ER DET NOEN SOM HAR LYST TIL Å VÆRE MED Å JOBBE MED DETTE ELLER 

HAR EN IDE OM HVA VI KAN GJØRE FOR VÅRE JUNIORER. 

GI BESKJED TIL EGIL B ELLER GRETHE 

 

 

 

 



 

JUBILEUMS

FEST 
 

22. SEPTEMBER FEIRER VI OSS SELV  

MED 30 ÅRS FEST. 

FESTEN VIL VÆRE PÅ FURUHEIM 

DØRENE ÅPNES KL 19.00 

SUBSIDIERT PRIS KR 250,- PR STK. 

INNKLUDERER MAT, KOLDT 

TALLERKEN,  

MUSIKK MED DJ RUNE HALLAND 

 

PÅMELDING INNEN 10. SEPTEMBER 

TIL GRETHE TLF 97181618 

 

MEDBRAKT IKKE TILLAT 

 

 





RUDSKOGEN 25 – 26 AUGUST 2012 

RUDSKOGEN ARRANGERTE MOTORFESTIVAL, DER FORSKJELLIGE KLUBBER OG MILJØER VAR INVITERT. 

AMCAR HADDE STAND PÅ GOCARTBANEN DER VI (DETROIT CARS) VAR INVITERT TIL Å DELTA MED BILER 

SAMMEN MED DE ANDRE KLUBBENE I ØSTFOLD PLUSS EN DEL ANDRE. 

HER ER NOEN BILDER TATT AV KRISTINE NORD OG UNDERTEGNEDE. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Grethe 



 

HUMOR   
- 

 

Ole er sønnen til en hardtarbeidende bilmekaniker og farens språk dreide seg jo 

om oljeskift og lignende. Da lærern til Ole spurte han hvor gammel lillebroren 

hans var, svarte han: 

- Han er 2005 modell, men det er noe feil med eksossystemet hans, så muttern 

må skifte pakning på han flere ganger om dagen. 
 

 

 
 

 
 

Erik så plutselig at naboen sto ute og lakket bilen sin svart. 

- Er du ikke helt klok? Skal du lakke bilen dagen før du skal selge den? 

- Rolig, jeg har fått et godt tips. 

- Hva da? 

- Jeg har hørt at man får dobbel pris når man selger bilen svart. 

 
 

 
 

 

- Hvordan klarte du deg da du kjørte bil for første gang? 

- Bra. Men jeg skjønner ikke hvorfor man skal skifte gir når bilen er helt ny. 

 
 

 

 

 

 

- Huff som folk oppfører seg i trafikken. 

- Å? 

- Jeg så en som kjørte vannvittig fort på E18. Det var bare så vidt jeg klarte å 

presse meg forbi ham. 

 
 

 

 



 



29.september er det høst treff hos 
Magnus Motor. 

 
 
 
 

Når det gjelder høst treffet vårt så blir det som sagt 
Lørdag 29.9-12 kl.10.00 - ca.14.00 og det blir som tidligere at vi 

tilbyr oljeskift og smøring dere betaler da kun for medgått 
olje/deler. 

 
Det er først til mølla prinsippet som gjelder og selvfølgelig kun 

amerikansk entusiast bil. 
 

Det blir salg av pølser, brus vafler ol. 
 

Mvh Kjell Magnussen 
 
 
 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2012 
FORMANN     

VISEFORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 91646035 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 69140075 / 91777514 

HJELPESEKRETÆR Marita Dahl marita-dahl@hotmail.com 93431119 

STYREMEDLEM Bjørn Vidar Johannessen bjoer-vi@online.no 93490841 

STYREMEDLEM Grethe Nord Gerhardt 89chevy@online.no 69140075 / 97181618 

STYREMEDLEM Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707 

STYREMEDLEM Pål Jacobsen pa-jacob@online.no 
 

90679497 
 

VARAMEDLEM Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

VARAMEDLEM Flemming Sørlie info@sorliedesign.no 91556215 

VARAMEDLEM Andreas Ruud andreasruud@gmail.com 92493616 

VARAMEDLEM Joakim Larsen 

 

Joakim_lars@hotmail.com 91340415 

VARAMEDLEM 
 

Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon 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 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer. 
 

 

Grasrotandelen 
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper 

Utlån av verktøy 
På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.  

Verktøy og lånelister finner du i andre etasje. 
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann. 

Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.  
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.net 

E-post: post@detroitcars.net 
 

mailto:pa-jacob@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:info@sorliedesign.no
mailto:Joakim%1F_lars@hotmail.com
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net 
5. sep. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg   Kl 18,00 

8. sep. Cruise in VIII Aarnes Amerikanske Bildeler Aarnes as  Kl 11,00 

12. sep. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,00 

16. sep. Tur med brukere på Nygårdshaugen Detroit Cars Kl 12,00 

18. sep. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,00 

22. sep. 30 års jubileumsfest Detroit Cars Detroit Cars   

29. sep. Track Race på Kala raceway    Kl 10,00 

1. okt. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

10. okt. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

    26 SEP 

   

http://www.detroitcars.net/

