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REDAKTØRENS    
SIDE 

 

60 YEARS OF ”VETTE” 

 

 

 

Da er det ugjenkallelig slutt. Nye koster skal feie i 

redaksjonlokalene og jeg aner at vi har en kompetent 

arvtager til redaktørstolen. Men da jeg bare har hørt det i 

en bisetning så skal jeg ikke påstå noe. Det er jo ofte sånn 

at redaktøren er den siste som får vite noe. 

Nå har jeg vært redaktør i to bolker og hvor lenge det er til 

sammen vet jeg ikke, men fra å trykke avisa ark for ark og 

stifte den sammen her på klubben til dit vi er i dag er en 

liten teknisk revolusjon sett fra vårt ståsted. 

Videre ser jeg at det ikke er særlig vilje til å ha klubbavis 

bare på vår hjemmeside. Hvor mange som fortsatt vil ha 

papirutgave vet jeg ikke, men det er kanskje sånn at noen 

føler at det er det eneste de får igjen for å være medlem. 

Så har jeg vært og sett på et ”klubbhus” etter tips fra 

Trond Gundersen. Det ligger naturskjønt til på Hevingen, 

uten ”sure” naboer, men jeg er ikke sikker på om det 

dekker vårt behov. Det er et langt lerret å bleke, dette med 

klubbhus. 

 

Da takker jeg for meg og ønsker en ny redaktør lykke til! 

 

                                                            Jan T. 
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ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE 

Invitasjon til møte 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

 

Dato 8. februar 2017 

Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

Årsmøte: 

1. Valg av møteleder – referent – to til å underskrive protokollen. 

2. Godkjenning av årsberetning. 

3. Godkjenning av regnskap, 

4. Valg av nytt styre. 

5. Valg av nominasjon og valgkomite. 

6. Forslag revisor – kasserer får fullmakt. 

MEDLEMSMØTE; 

 

 RAPPORT FRA DOMMERKURS I TRONDHEIM VED HENRIK PEDERSEN. 

 Eventuelt.  



DETROIT NEWS FEBRUAR 2017 

Det har blitt litt lysere og vi går mot nok et årsmøte. Det har ikke kommet noen forslag, men 

vi endrer ikke kontingenten og ser heller på om vi kan endre på saker som gjør driften 

rimeligere. På media vil fronten det skje noe. Vi vet at det skjer litt av hvert mellom møtene 

og mellom avis utgivelsene og for å nå fler vil det bli opprettet en face bok gruppe KUN FOR 

MEDLEMMER ment son en intern avis kun for disse. Den andre hvor også andre 

sympatisører generelt med bil hobbyen vil gå som før. En kan ikke forvente at alle vil være 

medlem, men liker amerikansk bil likevel. Det er «the youngsters» i styret som har på tatt 

seg oppgaven. Den kommer i gang for de som har betalt kontingenten sin og som er på FB. 

Da er det om å gjøre å holde tunga rett i munnen og tenke seg godt om før man skriver i vei. 

Så får vi da se hvordan de takler det, for de som ikke fortsetter som medlemmer går ut og 

redigering er deres ansvar. Det er vel et tegn i tiden at man ønsker å kommunisere med 

hverandre når man vil. Det søkes stadig etter et annet sted å være men det er ikke lett, det 

er mange kriterier som må være med. Vi skal utvide horisonten og hvis det er noen blant 

medlemmene som kjenner til steder som er aktuelle, så syng ut. Det gjelder også potensielle 

kjøpere av huset vi har i dag. Kunne vært kjekt å ha en kjøper på lur. Når dette leses har vi 

hatt medlemmer på dommer kurs i Trondheim, flere av dagens dommere er vel i alderen 

60++++ og en fornyelse er vel lurt. I samme åndedrag bestemte vi å utvide vår egen bedømte 

DETROIT CARS UTVALGTE med en pokal til. Vi vil også berømme de yngre som ikke har råd til 

en super flott bil, men som også vil være med å berike mønstringen. Vi setter opp et par 

pokaler til RISIG MEN BETALT. Som bilinteressert kan man ikke begynne på toppen(er vel 

ikke mange som har begynt der) Samtidig vil «våre» ha en finger med i bedømmelsene. 

Bilene som kommer fram til bedømming er blitt så fine at en ganske «all right» bil har ingen 

sjanse og vil heller ikke få det uten påkost i hundretusen klassen. Og det var det da, da vi 

snakker om prioritering i yngre år. Det har blitt en barriere og den burde det gjøres noe med.   

 Dugnadsfesten er nært forestående (se egen invitasjon) i fjor var det riktig så hyggelig og vi 

prøver igjen. 

En god nyhet fra vå lokale leverandør TELAS ved Terje Langaker og det kan vi se et annet 

sted i bladet. Bardahl kommer med noe som skal avhjelpe på etanol inn blandingen i 

bensinen, for den er på gang, men vi vet ikke når. Er nok lurt å ha ei flaske i kofferten, en vet 

aldri når man må fylle på steder man ikke kjenner. 

EGBE 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

HUSK GRASROTANDELEN!!! 



Medlemsmøte 11 januar 2017 

 

Tilstede: 35 sk 

 

Egil ønsker alle velkommen. 

Beklager rotet rundt nominisasjonslistene. 

Vi trenger en som kan ta over redaktørjobben i avisen. 

Vi har en egen facebookgruppe, må bli flinkere til å bruke denne, men man må 

være bevist på hva man legger ut. 

 

Dugnad lørdag 14 januar. Huske å sjekke vogna om det har kommet inn vann, 

men vi venter med kjøkkengulvet. 

 

Eventuelt: 

Har sett på et lokale på hevingen. Koster 4,5 mill men er diskuterbart. Stor tomt 

og stort lokale. Men vi skal sjekke reguleringsplanene der først.  

 

Lokalet i Skjeberg er leid ut. 

 

Momskompensasjonens formål er å bringe kunnskap til de yngre og bevare 

gamle biler. Dette må vi finne en måte å gjøre på. 

 

Møtet hevet 19.23     



Styremøte 17 Januar 2017 

 

Tilstede: 11 

Har fått tak i en som kan være ny redaktør. Men vi må bli flinkere til å sende inn 

stoff, dette gjelder alle klubbens medlemmer. 

Tynn agenda siste møte men det kom mange allikevel. Var egentlig meningen 

at vi skulle se en film men det gikk ikke da dataen var på reparasjon. 

Dugnaden gikk bra, mye ble gjort. Men gulvet blir tatt til sommeren. 

Ikke noe nytt fra Furuheim ang utleie. Men Sarpsborg kampsport er veldig 

interesserte i å være vakter for oss. Men vi må følge naboloven med nattero. 

Dugnadsfest 18 februar. 

Vi får nok ikke mer for huset enn takst. Og skal vi selge må vi ha en 

mellomlanding. Hørt med Ise Sportsklubb om å ha møter der og pris. 

Skrive på facebook siden at vi er på jakt etter noe nytt. 

1 mai plakaten skal vi gjøre noe med den, som å legge på litt tekst om hva som 

skjer? Gjør vi dette må det ikke bli for langt. 

Snakke med Østfold RC Klubb. 

Funnet en dataside som koster pr SMS og pr mnd. Denne kan 2-3 personer ha 

tilgang til da blir det mindre sårbart enn det er nå. 

Andreas har sjekket ut pris på varmepumpe, 26900 kr. Det er billigere pumper 

på Jula men vi trenger egentlig ikke en nå. Så vi venter. 

Hvaler treffet har luftet en dato men man kan finne en annen. Bør være tidlig 

ute pga plassen. 

Dommerkurs i Trondheim 4 Februar. Vi sender 4 personer. 

Eventuelt: Inger-Lisbeth har snakket med en Journalist ang dekning av 1 mai. 

Men denne personen kan brukes til andre ting også. 

Hvorfor har vi ikke fått noen henvendelser fra Vetle Maggelsen? 

Kjølerene i baren virker ikke dette må fikses. 

 





RAPPORT FRA DUGNADEN14-1-2017 

Det høres veldig arbeidsomt ut men det er det fjernt ifra. Minner vel mer litt 

jobb ved siden av. Kjøkken gjengen var i sving med nystekte vafler, pølser og 

kaffe, mineralvann og om ekstra «foring» med den ferskeste julekake stekt av 

fru Berby på stedet, varm med godt smør. Ikke bra for vekta. Det dukket opp 17 

personer etter hvert og vi hadde vel ikke jobb til alle, heller ikke materialer. En 

bedre organisering av en nøkkelperson er nok nødvendig. Det får vi ta i neste 

runde. Hva ble så gjort? Største overraskelsen var nok at NSB vogna hadde 

mistet luften på ene siden det ene dekket. Men «mølle mester» Jan T Johansen 

og hans «teknikere» skred til verket og gikk løs på operasjon hjul. Etter en drøy 

time var begge hjul skiftet med nye ventiler og ikke minst nye riktige C dekk 

(8lags) som passer bedre på vogna, det er ikke noen lettvekter akkurat. 

Det ble ryddet i boden og de store tre møblene ute ble dekket. En «pantoman» 

skulle ta ser av tomgods i Sverige. Pallene ut med veggen fant veien tilbake til 

Fossenga, damene fikk i gang «vifte» klokka i baren og flere hjulkapsler ble 

hengt opp. I «røyke» avdeling ble det snekret  litt og EL-tjenesten klamret 

kabler. Der oppe viste det seg at det var litt blanding av jordede og ujordede 

kontakter så her må gjøres mer. «Malerkæll» Svein Strand kommer tilbake en 

stille kveld og lakker trappa. Damene ryddet i fryseren og fuglene på Fossenga 

kan nå glede seg over nydelig brød mat fra 1. igjen mai. ( dessverre bommer 

man litt om besøket på 1.mai) En del ble gjort men det står også noe, så vi må 

nok ta en runde til. 

 



DUGNADSFEST 
PÅ KLUBBLOKALET 

 

18. FEBRUAR KL. 19.00. 

Vi inviterer til dugnadsfest. 

Det vil bli servert pizza og øl til maten. 

ALLE som har vært med på dugnad av et eller annet slag er 

hjertelig velkomne til sosial samling. Ingen innsats er for liten.  

Ta gjerne med din partner. 

Vi bestiller pizza på direkten, etter antall fremmøtte. 

 

 



     VALG 2017 
        DISSE STILLER TIL VALG 
           OG ER VALG KOMITEENS FORSLAG TIL NYE STYREMEDLEMMER 

 

 

 

FORMANN                        EGIL BERBY 

             

 

SEKRETÆR                      PER GERHARDT  

  

STYREMEDLEMMER    PER OLAV ANDERSEN  

      TOM LILLEBORGEN        

 

VARAMEDLEMMER    ARILD OLSEN 

     TROND GUNDERSEN 

     ANDREAS SPETAAS  

     KENT MAGNUS BRATLI 

  MARTIN STRAND 

 

 

 

 

Valgkomiteens forslag baserer seg på innkomne nominasjonslister og 

kandidatenes utviste interesse for klubben og dens drift. 

  



DETROIT CAR’S 

ÅRSBERETNING 2016 
 

Antall medlemmer ved årets slutt var 235 senior medlemmer og 25 juniormedlemmer. 

Fortsatt med møter på tirsdager  på sommermånedene. På medlemsmøtene har vi hatt 

forskjellig underholdning, Bulder verksted har informert om hva de driver med, Jon Grasto 

har vært innom og fortalt om hva Amcar jobber med, Stein Spetaas har holdt et foredrag, 

Terje Langaker har informert og solgt sine varer og ikke minst sosialt fellesskap. 

 

Cruizinews, klubbavisa som holder medlemmene orientert om hva som har skjedd og vil 

skje, har kommet med 11 nummer i løpet av året, denne gjøres på dugnad. 

 

Vi leier ut lokalet fast til NMK, Skjeggeby aktivitetssenter har inngått avtale om leie på dagtid, 

Terrier klubben og ellers leier vi ut til klubbmedlemmer. 

 

Vi har hatt dugnader der vi har tatt ut alt av container og kioskvogner for så å vaske, 

vedlikeholde og deretter gjøre klar for sesongen. 

 

Det jobbes fortsatt aktivt med nytt klubblokale, men må ha noe vi kan leve med. 

  

Vi har arrangert Amcar Cruise Nights 1. onsdagen i måneden. På Cruise kveldene i sommer 

har vi hatt oppmøte på Sarpsborg torg og derfra har vi cruiset sammen rundt i byen og så til 

Phonix, Halden. 

 

Det har vært arrangert formiddagstreff for hele familien første lørdagen i måneden 6 ganger, 

her er det muligheter for å kjøpe kaffe samt noe og bite i. Pluss at det har vært mye prat og 

sosialt samvær. 

 

Vi har hatt juniorklubb kvelder. Vi har hatt karneval, halloweenfest og juleverksted og det er 

litt å spise og drikke på hver kveld. Aldersgruppe er mellom 1 år og 70 år. 

 

Damene har hatt sin egen trimgruppe som har hatt trening en dag i uka på klubben. 

 

6 Old boys møter har det vært hos Ole Trondsen. Her er det mye sosialt samvær, bil prat, 

blader, bøker og bilder. 

 



Klubbmedlemmer har deltatt på søndagsarrangement i Ullerøy, «kaptein Kaos» og i Ullerøy 

marina der 2 av medlemmene har stått som arrangører, Tirsdagstreff på ISI bar, og 

lørdagsmorgen «baker Jenseg» og onsdager i sommermånedene har Halden og fisketorget 

vært populært, også fredagskvelder på «On the run» Esso på Rolvsøy har flere besøkt. 

 

20. februar arrangerte styret dugnadsfest, ca. 35 stk kom og det ble servert pizza med 

drikke. 

 

12. mars reiste klubbmedlemmer på busstur, vi reiste i år til Trollhetta, der valget var Saab 

museumet eller shopping. Og så felles middag før hjemreise. Veldig populært blant de som 

var med. 

 

25. mars var dagen for årets påskecruising, rundt 160 biler var med. Vi tok i år også kr 50,- 

for cruising deltakelse og 3 stk hadde mulighet til å vinne kr 500,-. Turen gikk mot Trøsken og 

Agnalt via Missingmyr og «gamle E6» til Quality hotel og så ned til Olavs pub på Greåker. 

Der var Greåker idrettsforening og grillet til oss og det var musikk med Røvballebandet på 

kvelden.  

 

Østfoldmønstringen på OBS!! 1. mai, dette ble en kald dag men ca 350 biler noe færre 

publikummere enn vi er vant til. Østfold gate bil og” girls go fast” var også representert, og 

det var stands der det var mulig å få kjøpt alt fra musikk, blader og klær ved siden av at vi 

hadde salg av mat og drikke. 

 

17. mai stilte vi også i år med flere biler i en bilparade før russetoget i byen. 

 

6. juni deltok vi på nasjonal motordag, i år var vi sammen i med Borg motorhistoriske klubb. 

Det var 25 biler som deltok og de kjørte runder i byen før de parkerte på parkeringsplassen 

ved «gamle pizza 3».  

 

10.– 12. juni var årets samarbeidstreff” Cars On the Farm”. Dette er ett treff som Amcar 

klubbene i Halden, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg samarbeider om. I år gikk cruisingen på 

lørdag til Ed. I låven spilte” Smalltown Tommy” på fredag og på lørdag sto ”Røvballebandet” 

på scenen i låven på kvelden, så dette var noe for alle. Vellykket arrangement. 

 

17.- 19. juni hyggetreff på Sand camping, Hvaler, vi ble ca 10 vogner og telt. 

 

30. juni stilte 15 biler og kjørte deltakere som var på Juba leir på Kalnes, stor jubbel for de 

som var der. 

 

Uke 30 deltok flere av klubbens biler og medlemmer på USCAR camp i Øster Hurup, DK 



Morsomt å kunne oppleve og delta på våre naboers treff også. Og vi som var der har også 

ønske om å komme tilbake neste år. 

  

18. august var vi invitert til å delta på Sarpsborg marken, vi fikk vår egen gate vi kunne 

parkere i, 18 biler stilte opp her. 

 

27. august deltok vi på Bilens dag, som i år var i Sarpsborg, vi har også deltatt på møter i 

forkant, arrangør er NAF). 

  

9.- 11. september ble vi igjen inviterte til hyggetreff på Sand camping, Hvaler, vi ble ca 8 

vogner og telt. 

 

18. september gikk årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter, Vi kjørte en runde 

i distriktet og så til Klubblokalet der vi serverte pizza og brus. Ca 65 brukere og pleiere var 

med, og 18 biler stilte opp. Deltakerne var fornøyde, ingen klager fra denne gruppen her nei 

bare glede. 

 

15. oktober ble det arrangert mini swap meet på klubben,  

 

19. oktober klubbkveld hos Bulder verksted, hyggelig kveld men få som kom. 

 

26. november var årets julebord, dette ble i år som i fjor arrangert på klubblokalet. I år var vi 

over 60 påmeldte og det var som vanlig et vellykket arrangement. Nydelig mat kom fra 

Eivind, Odd Fellow og han kom også i år med kokk på kjøkkenet og hadde med 2 til å 

servere. 

 

14. desember var årets julemøte. Det var gratis kaffe og kake til alle. 

 

Vi har vært med på møter både i Østlandsforum for Amcarklubber i Østlandsområdet, og 

deltok på bilhobbykonferansen på Lillestrøm. Og det har vært flere samarbeidsmøter ang. 

Cars on The Farm. 

Vi har også hatt jevnlig medieomtale i løpet av året i lokale aviser. 

Klubblokalet er åpent for medlemmer og familier fredag. 

Klubben har en brukbar økonomi og gikk med overskudd i 2016. 



OLD   BOYS 
 

 Møte 
 

”Gutta” med grå stenk, ungt sinn 

Og bil i ”minne” 

Holder møte hos; 

BIL GURU—Ole Trondsen 

Strand gt. 7 i Sandesund 

 

 

Dato;  20/02 .    Kl;  19.00   

 

Her får vi noe og bite i samt noe attåt. 

 

Det blir mengder av sosialt samvær— 

Bilprat—blader—bøker— bilder— og 

Kanskje modell av favoritt bilen. 

 



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 

 

4. feb. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

8. feb. Årsmøte / medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

14. feb. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

19,00 

18. feb. Dugnadfest / For alle som har bidratt med, noe feks , 1 Mai Detroit Cars Kl 

18,30 

20. feb. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 

18,30 

27. feb. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

17,30 

4. mar. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

10,00 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

FEB 22 

   
 

 

http://www.detroitcars.no/

