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REDAKTØRENS    
SIDE 

 

Hei igjen, folkens! 

 

Det drar seg unektelig til med sesongåpning den 

25.03. Da durer vi i gang påskecruizing med fynd 

og klem. I år som i fjor blir det en ”symbolsk” 

startkontingent på 50 kr for å dekke inn 

administrative kostnader. Se for øvrig egen 

annonse inne i denne blekka. 

 

På medlemsmøtet 10. mars kommer Terje 

Langaker med sine ”vindunderprodukter” og div. 

annet ”smågodt”  

 I april regner vi med at representanter fra 

bilverkstedet Bulder dukker opp. Klubben har 

ordnet en gunstig avtale med dette verkstedet når 

det gjelder EU-kontroll på våre biler.  

 

Vi prøver å få til en markering av Nasjonal 

Motordag 6. juni og samtidig byens 1000 års 

jubileum med en bilparade og en oppstilling på 

torget. 

En forespørsel er sendt til iSarpsborg ang.  

markering av denne dagen og om torget er ledig. 

Er ikke torget ledig vil et annet alternativ bli 

vurdert. 

Byens jubileumskomitè er veldig opptatt, men vi er 

lovet svar  i god tid. 

Vi vil gjerne ha med flere motorforeninger denne 

dagen, og forespørsel er også sendt Borg 

Motorhistoriske klubb uten at det har ført til noe så 

langt. 

 

Ellers er det vel mange som legger siste finish på 

grombilen i disse dager og med det været vi har nå 

i vinterferien, så lover det jo godt. 

 

Send  fortsatt avis stoff  til  seville79@live.no 

 
                                                                 Jan T. red.            
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MEDLEMSMØTE 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato; onsdag 9. mars 

 Ca. kl. 18.30 

 

Agenda: 

MEDLEMSMØTE  

 Busstur 12. mars. Er det fullt? 

 Påskecruizing 25. mars. 

 Farmen nytt. 

 National motordag 6. juni, for alle i distriktet med motor interesse. 

 Lokalt bilverksted – tilbud. 

 Eventuelt. 



DETROIT NEWS MARS 2016 

Årsmøtet gikk greit, det meste ble godkjent inklusive regnskapet(fabelaktig ryddig). Noen justeringer 

på årsmelding, helt normalt når et helt år skal huskes. Valg komiteen hadde nedlagt et greit arbeid 

slik at et par posisjoner fikk fornyelsene med hjelpesekretær i Connie Spetaas og Malin Hansen inn 

som styre medlem. 

Det er veldig leit at Svend Johansen er syk og satt på sidelinja, vi skylder ham stor takk for den tiden 

han har vært i styret. Han er en stå på person og håper han kommer tilbake. 

En annen som gikk ut og som vi skylder mye er «vaktmester» Egil Nygård, han tar en pause i styret. 

Nygård er liksom «ånden som går» alltid tilstede når noe skal ordnes og i stillhet blir saker ordnet og 

fikset. Vi håper han fortsetter med det og fortsatt forblir en god hjelper. Vi skal også være glade for 

de som også fortsetter kontinuitet er viktig for vår virksomhet. 

 Vår nye «juniorgeneral» Kent Magnus Bratli fikk en pangstart da det ble arrangert karneval 16 feb. 

Tilstede var både kaptein sabel og tang (med andre ord Sabeltann hadde med seg en tvilling) snøhvit 

var der, Cowboy Laila var der, Elsa fra Frost, en Ninjakriger, dyr var også representer katt og 

marihøne. På den «tvilsomme» var en i fra B-gjengen på besøk, han valgte pølse fremfor sviskegrøt. 

Kent Magnus er relativ ung men fikk kjørt seg det var et fåtall som gikk over golvet, full fres med 

svingslag mot Gøtteposan som hang i en snor. Det var bra at medhjelper Nina Stenersen var med. 

Det var også en fest for våre praktiske medhjelpere igjennom året. Dugnadsfesten er kommet for å 

bli. I år hadde vi slakket litt på, slik at det bare var å møte opp. Det var 20 stk som meldte seg på 

møtet, men for de som ikke er så ofte der, var det mulighet for bare å dukke opp. Og det gjorde det, 

enda 15 til dukket opp, det var pizza og øl til disse noe som felleskapet bekostet. Riktig hyggelig og 

artig ble det etter hvert, fler burde benyttet muligheten for den var der. Bussturen nærmer seg og 

det må være rart om den ikke er full når dette leses, men dere kan jo prøve å ringe Per Gerhart. 

Vi arbeider også opp imot 1000 års jubileet, vår redaktør har vært i kontakt med jubileum sjef Svein 

Halvorsen om National motor dag 6. juni opplegget er å prøve å få samlet flest mulig av motor 

interesserte foreninger, grupper og klubber til å komme og vise seg fram her i byen på en dag som 

også er landsdekkende. Det burde være mulig hvis alle med motorinteresse dukker opp, samme hva 

det skal være. Sarpsborgs befolkning har godt av å se hvor mange som egentlig driver med noe 

«motor greier». Det er et stykke fram men det er bedre å starte tidlig enn for sent.                                  

Vi har mottatt tilbud i fra et bilverksted har i distriktet (Boulder) som kanskje kan bli et «hoff» 

verksted for våre medlemmer. De vil komme på et møte og presentere seg. Nyheten kom i tolvte 

time så akkurat nå vet vi litt lite. Mange har kanskje allerede sitt verksted, men det skader ikke med 

litt konkurranse. Mer om dette når vi vet mer. 

Som en liten kuriositet har vi i vårt distrikt en person som kan video/audio og har utstyr som kan ta 

gamle kassetter- videofilmer – amerikansk til norsk om til dagens CD/DVD etter som jeg har forstått.       

Det er JAN HASLE tidligere Børsand hjørnet han treffes på tlf: 95860184 eller på E post: 

jan.hasle@getmail.no, slik at noe gamle greier blir litt mer «moderne». 

EgBe 

mailto:jan.hasle@getmail.no


MEDLEMSMØTE 12.02.2016 

Tilstede 46 medlemmer og 3 juniorer 

Egil Berby ledet møtet 

 

Busstur Trollhettan 12. mars 

 Påmelding blir sendt rundt 

 Forslag på kjørerute med muligheter for endringer. 

 Vi stopper på Håby og spiser, deretter slippes de av som er handlelystne 

 Torp kjøpesenter. Resten reiser til Saab museet, Trollhettan. 

 Veien hjem stopper vi og spiser middag. 

 

Dugnadsfest 20. februar 

 Sender påmelding rundt for ca antall 

 Det blir servert pizza og drikke. 

 

Old boys starter opp hos Ole 22. februar 

 

Cars on the farm har hatt møte i Moss 

 Ny representant fra Fredrikstad, Rune Wesley 

 Det jobbes fortsatt med musikken 

 Svingen camping har startet opp igjen og skal investere i nye hytter 

 

Eventuelt 

Megler har vært på besøk, vi har inngått kontrakt.De har våre papirer og setter i gang salg 

når behovet er der.   

Juniorklubben    Karneval tirsdag 16. februar, alle velkomne. 

 

Møte hevet. Salg i kiosken av pølser, vafler og kake. 

        Grethe 



 

Styremøte 17.02.2016 

 

18 tilstede. 

Avisen. Jan Thomas kan endre layout hvis han har noen endringer. Kanskje få inn noe mer 

stoff. Men ikke gjøre noe med siste side. Mangler stoff. Endre nummert til klubben så det 

blir riktig. Få inn plakaten til påskecruisingen. 

Busstur. 35 påmeldte så ikke helt fullt. Ikke sette noe inn i avisen men sende ut SMS. 

Ikke fått noe penger av naboen ennå. Er konfliktrådet noe for oss. Skal vi bruke det? Huske 

å ikke navngi da man snakker om noen i denne saken. 

Vi sender en purring med utskrift av det han har sagt med regningen. Han kan få delt opp 

hvis han tar kontakt med oss.  

Regnskapet er bra.  

Søke om momsfradrag neste år også. 

Get på Greåker skal flytte. Kunne dette lokalet være noe for oss? Det er med verksted. 

Sjekke priser og gå litt videre med dette. 

En del praktiske ting: 

Kioskvognene må sjekke om alt er på plass. Inger Lisbeth har lagd lister over hva som skal 

være der. Ta de med til lokalet. Vi trenger disse før påsken. 

Container har stått på Betong og Tre i vinter uten strøm så få den til lokalet men ikke før i 

april. 

Vi må få pantet. Dette tar Tom L seg av. 

Jan Thomas har sendt mail til Svein ang motorhistoriske dag. Men ikke fått svar. 

Dugnadsfest: 22 påmeldte + ca 10 som kommer ruslende. Hvor vil folk ha mat fra. Per Olav 

snakker med Paradise. Vi må ha minimum 12 pizzaer. 

Ronny står i baren. Egil og Tom rydder dagen etter. 

Jon T-bird  avvikler og selger. 

Terje Langaker kommer kanskje på Mars møtet.  

Påskecruisingen.: Arbeidsfordeling. Noen må ta seg av å vaske Tissestedene. 

Åpnet kiosken alt for tidlig i fjor. Ha åpent ca 12.00-15.30/16.00? Vi må ha noen i kiosken 

som ikke skal være med på cruisingen eller kan kjøre sist. 

Redigere litt på plakaten. Ruta er hemmelig. 

 1.mai: Trond og Jan Thomas fikser premier til dette. 

Forespørsel fra østfold ATV klubb om de kan komme i år også. 



 

Noen ting fra Per: 

Må ha fullt navn og personnummer til Connie og Malin pga Brønnøysund. 

Tom Og Ronny skrev under referatet fra årsmøtet. 

Eventuelt. 

Er det noe spesielt vi skal søke om så må Per vite dette før han drar til Cuba. 

Sende ut SMS om Dugnadsfesten. 

Alle kontingenter er sendt ut men ikke alle er kommet frem dit de skal. 

Ikke alle som har betalt men dette er gjengangere. 

Har vi noe Verksted knyttet til oss? Prøve å få dette. 

Bulder og Brak har laget et kjempe tilbud som ligger på nett  og som kommer i avisen. 

Prøve å få de representert på et møte som de kan presantere seg ordentlig. 

To L snakker med de om kanskje april møtet? 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

STYRET I DETROIT CARS 2016 

 



Revisor Vigdis Svensen

Nominasjons og valgkomite Per Gerhardt, Nina Stenersen og Trine Johansen

Kent Magnus Bratli

Andreas Spetaas

Trond Gundersen

Tom Lilleborgen

Runar Hverev

Arild Olsen

Jan Thomas JohansenVaramedlemmer

Ronny Marcussen

Connie Levli Spetaas

Malin Hansen

Hjelpesekretzer

Styremedlemmer

Kjeliingar OlsenKasserer

Inger Lisbeth ¢stli AaseredViseformann

Valgkomiteen la fram sitt forslag, aile ble valgt inn

Valg

Regnskap Kjellingar Olsen gikk igjennom , godkjent

Sak 2

Arsberetning Egilleste opp, godkjent med noen justeringer

Ronny Marcussen og Tom Lilleborgen

2 til a underskrive meteprotokoll

Valgte meteleder Egil Berby

Referent Grethe Nord Gerhardt

Tilstede 46 medlemmer og 3 juniorer

Sak 1

ARSM(Z)TEREFERAT 10.02.2016



DUGNADSFEST 20.02. 
Denne lørdagen var viet de som har tatt i et tak for klubben gjennom året. 

Pizza, øl og kanskje brus stod på menyen og rundt 35 medlemmer hadde det koselig denne 

kvelden. 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

Barkeeper  of  the  year!! 

 



 
SMILEHULLET 

 

De sier at når en mann holder en kvinnes hand før de gifter seg, så er det kjærlighet, 
etter vielsen er det selvforsvar. 
 

Under festen sier den ene dama til den andre: "Bærer ikke du gifteringen på feil finger?" 
"Jo", svarte den andre, "Jeg er gift med feil mann". 
 

Mannen er uferdig før han gifter seg, etterpå er han helt ferdig. 
 

En liten gutt spør faren sin: "Far, hvor mye koster det å gifte seg?" 
"Jeg vet ikke, gutten min, jeg betaler fremdeles for det!" 
 

Et lykkelig ekteskap dreier seg om å gi og ta. Mannen gir og kona tar. 
 

Etter en krangel, sier kona til mannen: "Vet du, jeg var en idiot da jeg giftet meg med 
deg.!" 
Mannen svarer:"Jeg vet det, kjære, men jeg var forelsket og la ikke merke til det". 
 

Det betyr ingenting hvor ofte en gift mann skifter jobb, han ender opp med samme 
sjefen uansett. 
 

En mann satte inn en annonse under "Personlig":  
"Kone ønskes". 
Dagen etter fikk han 167 brev, hvor teksten var entydig: 
"Du kan få min!" 
 

Faren sitter og godsnakker med sønnen sin på sengekanten ved leggetid 
- Om noen måneder kommer storken med en liten bror til deg, sier faren. 
- Hva er det du sier, hele byen er full av fitte og du knuller fugler? 
 

Hvordan du forstår at kona er dau? 
Sexen er som vanlig men oppvasker samler seg opp.. 
 
Lille Lise gikk tur med Bestemor da de gikk på et hunde par som var midt i 
parringsritualet. 
- Hva er det de driver med, Bestemor?  
- Hunden på toppen har såret labben, og hunden under bærer ham til legen. Svarte 
bestemoren, åpenbart pinlig berørt. 
- De er akkurat som mennesker, er de ikke Bestemor? 
- Hva mener du? Spurte Bestemor.  
- Tilby noen en hjelpende hånd, og det ender opp med at de rævpuler deg! Svarte 
Lille Lise... 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. MARS ER DET ATTER 

DUKET FOR ÅRETS 

PÅSKECRUISE 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI ARRANGERER  IKKE EGEN FEST, MEN DET ER MULIGHETER FOR 
FEST PÅ OLAVS PUB, GREÅKER DER ”RØVBALLEBANDET” SPILLER. 
PÅ GRUNN AV AT PÅSKECRUISINGEN HAR BLITT SÅ POPULÆR, INNEBÆRER  
DET EN DEL FORBEREDELSER  FOR KLUBBEN OG DERFOR ER DET EN 
DELTAKERAVGIFT PÅ KR 50, PR. BIL.  
AV DELTAKERAVGIFTEN BLIR DET TRUKKET 3 VINNERE SOM FÅR 
PENGEGAVE PÅ KR 500,- HVER 

 

 
     

 









Forkortelser i bremsebenken 
 

          

Most dyno's produce the following fields: 

  

  

 CBTRQ LB-

   FT 
This is the Tourque the engine produced. 

2 CBPWR HP This is the Horsepower the engine produced 

3 FHP HP 
This is the amount of fuel to make this HP at 

this RPM 

4 VE% 
This is the volumetric efficency or how well 

the air flows through the engine 

5 ME% 
This is the motor efficency or how effeciant 

the motor makes power 

6 
FA+FB LB-

HR 

This is the amount of fuel and air in pounds 

an hour the motor uses. 

7 A1 CFM 
This is the amount of air the engine 

consumes in cubic feet per minute. 

8 A/F This is the air fuel ratio the engine has. 

9 BSFC This is the brake spesific fuel consumption. 

10 Air temp This is the temperature of the incoming air. 

11 Watt F This is the engine coolant temperature. 

12 BSAC This is the brake spesific air consumption. 
 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2016 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 97564337/91646035jobb 

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

HJELPESEKRETÆR Connie Løvlie Spetaas connieasbjornsen@gmail.com 97632772 

STYREMEDLEM Ole Petter Sæland ole_ffk@hotmail.com 41265978 

STYREMEDLEM Per Olav Andresen poa-poa@hotmail.com 91768143 

STYREMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Jan Thomas Johansen seville79@live.no 90949827 

VARAMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

VARAMEDLEM Runar Elverhøi relverh@online.no 99692983 

VARAMEDLEM Arild Olsen 

 

arild@multirep.no 90500347 

VARAMEDLEM 
VARAMEDLEM 
VARAMEDLEM 
 

Trond Gundersen 

Kent Magnus Bratli 

Andreas Spetaas 
 
 
 
 

trgunder@start.no 
kent-magnus@hotmail.com 
andreas.spetaas@bravida.no 

91697008 
99309476 
95899562 
 
 

 
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 91790536 der dere oppgir navn og telefonnummer. 
 

Utlån av verktøy 
Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576 
Motorbukk og ”elefant” kontakt Vidar Elvestad, 90828557 

 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 91790536 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.net 
 

mailto:fossengen@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:ole_ffk@hotmail.com
mailto:rmarcuss@online.no
mailto:relverh@online.no
mailto:arild@multirep.no
mailto:kent-magnus@hotmail.com
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no 

 

  5. mar. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11.00 

  5. mar. Swap Meet  Værftsgt 3, acocmoss lokaler A.C.O.C Moss Kl 

10.00 

  10. mar. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

  12. mar. Klubbtur busstur  Detroit Cars Kl 

10.00 

  15. mar. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

19.30 

  25. mar. Påskecruising  Detroit Cars Kl 

15.00 

  4. apr. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

 

 

 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

MARS 30 
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