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Tenk nå har vi et nytt og helt ubrukt år
forann oss, flott ikke sant. Desember er over,
sola har snudd og nissen har vært her, og et
nytt og ubrukt år ligger foran oss. Vi kan
legge planer og drømme om hva vi skal
bruke det til. Mannfolka forsvinner ut i
garasjen og gjør klart så vi som sitter inne
kan kose oss til sommeren med lange turer i
fint vær.
Påskecruisingen er allerede 6. april, vi
gleder oss:)
Og vi som jobber med avisa gleder oss til
alle innleggene dere vil dele med oss.

KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

Send alle innlegg til 89chevy@online.no.
Grethe

MEDLEMSMØTE
Invitasjon til møte
Sted; Detroit Cars klubbhus

Dato onsdag14. januar Ca kl 18.30
Agenda:
MEDLEMSMØTE
Foreløpig halvårsaktiviteter 2015.





Dugnadsfest 21. februar










Årsmøte 11. februar



Mulig busstur i mars



Påskecruising 2. april
Østfoldmønstring 1. mai

Nasjonal motor dag 6. juni
Cars on the farm 11-14. juni

Hvaler treff, Sand marina 26-28 juni.
Framtidig bruk/eventuelt utleie av lokalet.

Nabo klage fra 3 personer, orientering, (egenundersøkelse vil bli foretatt)


Eventuelt.

DETROIT NEWS JANUAR 2015
Juletider er noe rare greier, først er det fullfart så plutselig full stopp i et par dager, vel
det gjelder nok ikke alle. Så er det litt fart i nyttår og vips er det 2015 med utfordringer
av flere slag. Det blir uansett spennende å se hva nominasjoner og hva valgkomiteen
finner ut.
Vi har fått (Arild Olsen)noen fine magnetskilt som kan brukes på bil dørene, de har en
diameter på 190mm og som kan kjøpes på klubben. Prisen er kr. 150 pr. stk. Det blir en
dugnadsfest i februar, arbeidsdato er lørdag 21. Den holdes for de som på en eller annen
måte har gjort en form for dugnad de fleste vet selv hva de har bidratt med. En del er
listeført, men ikke alt. 1 mai mønstringen er ikke med, selv om det er den viktigste
dugnaden. Det blir litt vanskelig å få til, når det går litt over stokk og sten, men de vet
selv om de var med der. Vi har uten om 1mai listeført 31 personer (kan være fler) som i
alt har deltatt med i alt ca. 80 dugnadsganger med Kjell Ingar Olsen på topp. Det er over
5 arbeidsuker. Det er veldig flott og viktig hvis dette skal gå rundt.
Atter har en gang noen av våre naboer irritert seg over bruken av lokalet i den Julebord
sesongen som har vært. Ser en på kalenderen har lokalet vært i bruk både av oss og våre
medlemmer. Vi har jo mange yrkes kategorier er blant våre medlemmer, vi er jo ca. 220
pr. 31-12 2014. Og mange vil ha det litt hyggelig før Jul. Problemet er trafikk ved hoved
inngang, med dørene åpne, etter kl. 23.00. Da skal det ikke være noe unødvendig trafikk
ute. Med begge dører lukket og bra styrke på musikk inne har vi målt desibel ute til bare
65 noe som er en normal samtale. Vi tror at leietakere må være sitt ansvar bevisst og
lese og overholde det som faktisk står i instruksen. Vi hadde besøk av «nattpatruljen» et
par ganger før og etter jul som måtte gjøre oppmerksom på at i boligstrøk (om vi liker
eller ei) skal det være rolig mellom 2300 og 0600. Slik vil vi IKKE ha det. Styret vil
derfor ta opp utleie problematikken på nytt. Vi må forstå at vi ikke er alene på
Hafslundsøy.
Vi må også følge med prisstigning (formidable utgifter i 2014) og diverse oppjusteringer
må til, som alt annet i samfunnet. Vi kan gremmes over en høy dollar, men glede oss over
at engangsavgiften forsvinner på «gamlingene». Dessuten er det disse som er litt nyere
enn 30 år der er nå import avgiftene gunstige enn før. Det finnes en kalkulator et sted i
tolletaten så man selv regne ut avgiftene.
Vi får se hva det nye året bringer, økonomi blir et viktig spørsmål.

OBS! Vi forsøker å få tak i Oddmund Olsen for å få han til å prate om Sarpsborg
kalenderen sin, og sikkert få kjøpt en også. Hvis det ikke går, har vi en film på lur.

EgBe

Medlemsmøte 10.12 2014
Tilstede 43 sen. 6 jun.

Egil B. orienterte fra østlandsforum på Gjøvik.
Terminliste 2015.
Bilavgifter, 30 års grense, nye pkk regler for veterankjøretøy.
Utdeling av plaketter for 30 års medlemskap, og diplomer for 25, 20, 15, 10, og 5 års
med.skap,
og alle jun.med fikk hver sin diplom.
Også fikk de "usynelige" hjelperene en velfortjent blomst, Grethe, Nina, Bodil og
Veronica, vel fortjent jenter.
Så koza vi oss med kaker og gløgg, og en liten utlodning.
Sven

En fyllik sitter med en flaske vodka i hånden.
En forbipasserende kikker på ham og spør hånlig:
Er det der den eneste trøsten du har her i livet?
Nei, jeg har en til hjemme i kjøleskapet.

Styremøte 17.12. 2014
Tilstede, Inger Lisbeth, Veronica, Grete, Marte, Flemming, Per, Ole Petter, Runar, Kjell Ingar,
Andreas, Arild, Egil B., Ronny, Egil N., Sven.
Kontakte Oddmund Olsen vedr. kallender.
Julebordet, god mat og fin stemning.
Klubblokalet, vi øker utleieprisen til kr. 1600,00.
Gjerde, Arild tar med seg metern inn til nabon, så blir dem sikkert enig om høyden.
Varmepumpe bør sjekkes.
Planlegging av uteplass.
Per kontakter posten ang. frankeringsmask.
1000 års by jubileum, dialog med kommunen.
Arb. liste kommende julebord.
Magnetskilt kan kjøpes på lokalet, pris kr. 150 pr. stk.
Profilering av klubben ved street race, drag race etc.
Dugnadsfest 24 jan. 2015.
Nominasjonslister.
Årsmøte 11.02 2015. Årsberetn. ved Grethe og Per
Årsberetn. fra AM CAR ønskelig.
Prøve å få til et møte med biltilsynet.
Teddy Bears tilbyr seg å spille på Cars on the Farm.
Sven

LØRDAGS KAFFE 6. DESEMBER
Her er noen bilder.

HUMOR
En russer, en amerikaner og en blondine snakket sammen en dag.
Russeren sa, «Vi var de første i verdensrommet!»
Amerikaneren sa, «Vi var de første til å lande på månen!»
Blondinen sa, «Hva så? Vi kommer til å bli de første som reiser til solen.
Russeren og amerikaneren så på hverandre, begynte å glise og ristet på hodene.
«Du kan ikke lande på solen, ditt fjols! Du kommer til å brenne opp!» sa russeren.
Blondinen svarte kjapt, «Vi er ikke dumme, vet du. Vi skal reise om natten!»

To kamerater har slått opp telt i skogen da en av dem blir bitt i baken av en klapperslange.
«Jeg løper inn til byen og henter en lege,» sa den andre.
Han løper 10 kilometer til en liten by og finner byens eneste lege, som var opptatt med en fødsel.
«Jeg kan ikke dra,» sa doktoren. «Men om du gjør følgende kan du redde kameraten din. Finn en
kniv, kutt et lite kryss hvor bittet er, sug ut giften og spytt det ut på bakken.»
Mannen løper tilbake til vennen som er i voldsomme smerter.
«Hva sa legen?» spurte han.
«Han sier du kommer til å dø.»

HER ER EN MAL PÅ HVORDAN VI
MÅLER BOLT MØNSTER

Conversion Table
Inches
Millimeters
4 x 3.93
4 x 100
4 x 4.25
4 x 107.95
4 x 4.33
4 x 110
4 x 4.50
4 x 114.3
4 x 5.12
4 x 130
4 x 5.51
4 x 140
5 x 4.00
5 x 100
5 x 4.25
5 x 107.95
5 x 4.50
5 x 114.3
5 x 4.53
5 x 115
5 x 4.72
5 x 120
5 x 4.75
5 x 120.65
5 x 5.12
5 x 130

JEG HAR SAKSET LITT FRA NETTET
Fem fakta om bil
• I Norge, Sverige og Danmark begynte vi å si «bil» istedenfor «automobil»
takket være en leserkonkurranse i den danske avisen Politiken i 1902. Avisens
redaksjon holdt en knapp på forslaget «tøff», men leserne ville det annerledes.
• Sykkelbiler, som det ble solgt mange av i årene fra 1910 til begynnelsen av
1920-tallet, hadde sylindermotor og var en blanding av motorsykkel og bil.
• Det norske påbudet om bilbelte i baksetene på nyregistrerte biler kom i 1984.
• Vi har i dag til sammen cirka 95.000 kilometer med offentlige veier å kjøre på i
Norge. I 1950 hadde vi bortimot 44.250 kilometer med offentlige veier.
• Tallene for 2013 er ikke klare ennå, men i 2012 ble det produsert i overkant av
84 millioner kjøretøyer i verden – mer enn noen gang før. Kina har siden 2009
vært største produsentland.

FØR 1900: Dette er den første bilen som kom til Norge, en Benz Phaeton fra 1895. Bilen er i dag
utstilt på Norsk Teknisk Museum i Oslo. (FOTO: Per Løchen / NTB scanpix)

1900–1910: Den første utgaven av Fords T-Ford fra 1908 så slik ut. (FOTO: The Granger
Collection / NTB scanpix)

1950–1960: Amerikanske biler fra 1950-tallet er fortsatt populære. Dette er en Cadillac Eldorado lik
den Elvis Presley hadde. (FOTO: Xinhua Press / Corbis / NTB scanpix)

1990–2000: Den store SUV-en kom for fullt på 1990-tallet, særlig i USA. Dette er en Dodge
Durango fra 1998. (FOTO: Car Culture / Corbis / NTB scanpix)

HUMOR
En blond mann kom tidlig hjem fra jobb da han høre noen rare lyder som kom fra soverommet. Han
løper opp trappa og inn på soverommet for å finne kona liggende naken på senga svett og
andpusten.
«Hva er det som skjer her?» spør han.
«Jeg har et hjerteinfarkt,» gråter damen.
Han løper ned og griper telefonen, men idet han skal ringe 113 kommer den fire år gamle sønnen
hans bort til han og sier, «Pappa, pappa! Onkel Jon gjemmer seg i skapet ditt og han har ingen klær
på seg!»
Mannen slenger på røret og stormer opp trappa og inn på soverommet forbi den skrikende kona og
river opp garderobedøra hvor han finner broren sin sittende helt naken.
«Din råtne jævel,» sier ektemannen, «kona mi har hjerteinfarkt og du løper bare rundt naken og
skremmer barna!»

En cowboy red inn i byen på hesten sin som han bandt fast utenfor baren. Han gikk inn og gulpet
ned et par halvlitere, men da han skulle gå igjen la han merke til at hesten hans var borte.
Cowboyen gikk inn i baren igjen og sa, «Jeg skal gå tilbake til baren og drikke én øl til. Når jeg
snur meg rundt igjen, forventer jeg at hesten står der jeg etterlot den. Hvis den ikke er tilbake, blir
jeg nødt til å gjøre det samme som jeg gjorde i Texas, og jeg har virkelig ikke lyst til å gjøre det
samme som jeg gjorde i Texas.»
Så mannen gikk tilbake til baren, drakk ølen sin, og da han snudde seg rundt igjen så han hesten
stående der han hadde etterlatt den. Han gikk ut, hoppet på hesten og begynte å ri vekk idet
bartenderen løp ut, «Unnskyld meg min gode mann, hva var det du måtte gjøre i Texas?»
Cowboyen svarte, «Gå hjem.»

«GATELANGS» USA HØSTEN 2014

Leiebilen vi hadde (Grethe og Per) og

Bjørg og Trond kjørte denne

2 mustang cabber var med Rita og Ole, Else og John Eilert

og en Ford expediton til May og Terje, Bodil og Ronny

Vårt første stopp var på CTC`s Auto Ranch, var ikke spesielt kjørbare noen av de vi så der. Men guttene var
veldig blide da vi var der, så da var det vel bra 

Neste stopp var Gasmonkey, som dere ser car det filminnspilling. Men vi fikk sett på bilene utenfor og vært
i shoppen og kjøpt T skjorter.

Her blir vi gaidet ut av parkeringsplassen foran studio

Sjefen sjøl så vi bare på en helfigur plakat

Vi var 2 dager i Forth Worth, Dallas. På et hotell som hadde en god fordel at det var gangavstand til
Stockyards. Her er noen av bilene vi så i gatene der.

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
TLF. 99 46 27 98
Web: http://www.detroitcars.no
E-post: post@detroitcars.net

STYRET ÅR 2014
FORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

VISEFORMANN

tantepen@yahoo.no

95065269

KASSERER

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Kjell Ingar Olsen

kjell-io@online.no

91646035

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

69140075 / 91777514

HJELPESEKRETÆR

Sven H. Johansen

tingjoh@online.no

48057575

STYREMEDLEM

Ole Petter Sæland

ole_ffk@hotmail.com

41265978

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

rmarcuss@online.no

41520534

VARAMEDLEM

Andreas Ruud

andreasruud90@gmail.com 92493616

VARAMEDLEM

Flemming Sørlie

flemming.sorlie@me.com

91556215

VARAMEDLEM

Runar Elverhøi

relverh@online.no

99692983

VARAMEDLEM

Arild Olsen

arild@multirep.no

90500347

VARAMEDLEM

Veronica Roos

veroos@hotmail.com

90700765

Marte Karlsen

martemilie@hotmail.com 91712800

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

B

14. jan.

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no
Medlemsmøte klubblokalet
Detroit Cars

20. jan.

Styremøte klubblokalet

Detroit Cars

29. jan.

Cars on the farm møte Fredrikstad

Felles Østfold

2. feb.

Avismøte klubblokalet

Detroit Cars

7. feb.

Lørdagskafé / Åpent hus

Detroit Cars

Kl
18,30
Kl
18,30
Kl
19,00
Kl
18,30
Kl
11,00

Deadline neste
klubbavis
28 JAN.

