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DETROIT NEWS APRIL 2018 

 

I skrivende stund (19 mars) og man titter ut på en islagt gårdsplass med natte temperaturer  på 10 

blå undrer man på hvor våren er. Bilen står på låven med en islagt låvebru uten mulighet til å ta seg 

ned. «Puslemulighetene» er sterkt redusert, lite minner om trivelige bildager for meg. Dette endret 

seg fort, solen tok nakketak på vinteren og allerede palmesøndag (25.) var situasjonen en annen.  Det 

som også er hyggelig at det dumper inn i posten noe som minner på at det våres. Vi har fått 

invitasjon til møte om bilens dag 25. august og 17. mai komiteen vil ha oss med igjen og det er 

hyggelig. 

 April vil bli en hektisk måned da mye skal på plass før 1 mai. Selv sliter jeg med skavanker og er lite 

mobil til beins, i tillegg har vi et helsevesen som ikke vet hva tid er, skilpadde i sirup er raskere. Det 

betyr at en del av de praktiske oppgavene jeg har gjort må utføres av andre. Her må alle som kan og 

vil trå til. 

 Det blir noe ekstra på tilatelsesiden for oss da krav om nye søknader har dukket opp, brannvesenet 

skal ha en plan om brannsikkerhet 1 mai som også politiet vil se. Stadig mer byråkrati og papirmølle. 

Her kan vi heldigvis få hjelp i fra kompetent person i Erik Normann Larsen som har erfaring med slikt. 

Vi har intet valg da 1 mai mønstringen er alfa og omega for vår økonomi. Jeg vil gi honnør til de som 

fikk i stand avisen og fikk den ut både på nett og på papir da noe var på reise og ordnet opp» langt 

vekk i fra» og de som måtte trå til hjemme. 

 Vi starter med praktiske forberedelser på lokalet 21. april med container og utstyr. Møt opp det er jo 

litt trivelig også. 

Vinteren stakk også kjepper i hjulene for vår kvelden hos Bulder, den ble utsatt til den 17. april. Er litt 

rart at for få benytter dette fine tilbudet, bare ta en ting, når ble din forgasser justert med CO måler 

sist? Her kan bensin spares og motor skånes for ekstra bensin i oljen. En co måling avslører om 

blandeskruene er riktig stilt, videre har man for høy flotørstand?Når byttet du lufilter sist, tett filter 

syntes godt på co måle, alt dette drar ekstra bensin hele tiden. Samt alt det ander de har utstyr til, 

det er ikke mulig at alle har alt, og ikke er alle proffer heller, så møt opp. 

Påskecrusing er over med ca. 130 biler, kjølig i år også og folk kom sent. Ruten gikk på fin vei i fint 

vær. Det ble litt langdrygt da sistemann ankom Greåker ca. kl. 1800 en time etter antatt tid. Det ble 

aldri det trøkket på Greåker som vi har sett før. Litt for mange datt av når det tok lenger tid enn 

beregnet. Vi vil nok evaluere turen og se om noe kan forbedres. Husk alt foregår på dugnad ofte med 

de samme i spissen. 



 

 

17 mai komiteen i Sarpsborg er godt i gang med å planlegge for årets 

feiring. 

Og vi håper at dere vil være med oss i år også. 

Det har blitt en fin tradisjon og som mange av våre innbyggere setter 

pris på, at dere kjører gjennom våre gater på 17 mai. 

Programmet blir det samme som tidligere. 

Dere starter ved St. Olav VGs kl 15.30 og kjører før russetoget. 

Og kjører igjennom den samme løypen som tidligere. 

Vi 17 mai komiteen håper dere vil være med i år også. 

 

Mvh 

Linda Engsmyr 

Leder 17 mai komiteen Sarpsborg. 

 

 



DUGNAD/ GJØRE RENT DAG 21 APRIL KL. 1200 

Vi må ta et tak på vårt utstyr i container og på kioskvogna slik vi 

pleier. Kjøkken gjengen skal også prøve en «runde» inne i lokalet 

også, en vårrengjøring på ting og tang og det som de mener må 

gjøres. Møt opp så får vi prøve å ordne jobber til de fleste, er også 

koselig å være moralsk støtte. Det blir vel også litt dugnads mat. 

VI SES DEN 21 APRIL FOR LITT NYTTE OG HYGGE. 

 



Medlemsmøte 14.03.2018 

Tilstede: 37 

Inger – Lisbeth tar ordet. 

Det blir Hobbykveld hos Bulder 26 mars fra kl 15.00. SMS blir sendt ut. 

Påskecruising Langfredag. Begynner på Borg Amfi og ender på Olavs Pub. Der vil det bli quiz og 

konsert med Matchless 59. 

Det blir en som selger Pulled Pork på Amfi. 

Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg og ikke kaste noe langs ruta. Politiet følger med. 

Mye snakk om sikkerhet på treff. Må ha godkjenning fra politiet og brann. Men vi sjekker ut dette 

mer. Anbefaler HMS. 

Dugnadsfest: 26 stk plass til fler. 

Juniorkveld: var 5 barn. Prøvde uten påmelding denne gangen. 

Lørdagskaffe 3 mars ble avlyst fordi vannet hadde fryst. 

Blitt laget en kjøp og salg side i avisen. 

Blir 17 mai kortesje foran russetoget. 

Terminlista fra østlandsforum er klar. 

Onsdagscrusing kommer snart men trenger forslag til hvor. Og vil noen kjøre en søndagstur og har 

lyst til å ha med seg fler send en melding til Inger-Lisbeth. 

Åpen dag på lokalet 5 mai. 

1. mai. Skal vi tenke på dette med allergener i maten. Ser litt på dette. 

Styremøte 22.03.2018 

Tilstede:13 

Avisen kom ut på nett og papirform. 

Siste møte var bra. 

Påskecruisingen tar ca 2 timer. 

April: vask av både Containeren og lokalet 21. 

Høre med Bulder om vi skal utsette hobbykbveld. 

Trenger flere gevinster. 

Invitert til møte med NAF 4 april, noen drar. 

Påskecruising har gått igjennom arbeidslista og de som jobber møter kl 12.00. 

Må ordne med forsikring snarest. 

Begynner på arbeidslista til 1 mai. Og vi trenger noen til å kjøpe brus 1.mai. 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 11. april 

Ca. kl. 18.30 

 

Agenda: 

• Evaluering Påskecruisinga 2018 

• Rapport fra kveld hos Bulder. 

• Dugnad 21. april på utstyr og hus. 

• 1 mai forberedelser 

• Eventuelt. 



 

Chevrolet motor 
Chevrolet 194 cui rekkseks fra 
60 tall selges. 
HEI fordeler, rochester monojet 
forgasser, nye pluggledninger. 
Har alltid startet og gått i min  
eie. Kr. 4000,- Ring for mer info 
 
Anders, tlf: 414 42 863 

 

Chevrolet Luftfilter 
 
Orginal luftfilter til eldre  
Chevrolet selges. Dette er  
av typen som fylles med  
olje.  
 

Kr. 500,- 
 
Anders, tlf: 414 42 863 
 

Adapter 
 
Helt ny forgasser adapter 
 fra en ports gasser til 
 weber selges. 
 
Kr. 500,- 
 
 
Anders, tlf: 414 42 863 
 

Sollux 24 ac i meget god stand! 
 

Ny Kalesje 2017 
Overhalt gear 2016 
Bra, pålitelig Yanmar 33qm 
 
Selges kr. 55 000,- 
 
Martin, tlf 952 29 839 

Opplagshenger/Traktorhenger 
 
Passer til Snekke og annen båt opp til ca 24 fot. 
 
Kr. 3 000,- 
 
Martin, tlf 952 29 839 

ØNSKES 
KJØPT!! 

 
  

 
 
 

Annonser sendes 
martinstrand1981@gmail.com 

 
Enten det er ønskes kjøpt, eller 

til salgs 
 
 

mailto:martinstrand1981@gmail.com


 

 

 



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;  23-04-18  Tid;  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 2017 
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 Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

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 Arild Olsen arild@multirep.no 905 00347 

VARAMEDLEM Trond Gundersen 
 

trgunder@start.no 
 

91697008 
 

VARAMEDLEM Johannes Wastvedt 
Henriksen 

johannes@whenriksen.no 
 

97470189 

VARAMEDLEM Arild Olsen 

 

 90500347 

VARAMEDLEM 
VARAMEDLEM 
VARAMEDLEM 
 

Andreas Spetaas 
 
Ola Karlsen 
Bjørg T Karlsen 
 

andreas.spetaas@bravida.no 
 

bjotokarl@gmail.com  
bjotokarl@gmail.com  

95899562 
 
913 67 792 
954 48 380 
 
 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf: 950 65 269 
eller mail: tantepen@yahoo.no 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 950 65 269 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utlån av verktøy 

Ta kontakt med formann Egil Berby, 69 13 21 66/900 41  576 
Motorbukk og ”elefant” kontakt Vidar Elvestad, 908 28 557 

 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.net 
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For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 
 

7. apr. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

11. apr. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

18. apr. Styremøte befaring Obs! Detroit Cars Kl 

18,30 

20. apr. Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

21. apr. Aktivitetskveld Detroit Cars Kl 

18,30 

21. apr. Dugnad vask av conteiner og klubblokale Detroit Cars Kl 

10,00 

23. apr. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 

19,00 

30. apr. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

1. mai. Østfoldmønstringen Obs! Sarpsborg Detroit Cars   

2. mai. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg Detroit Cars Kl 

19,00 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

http://detroitcars.no/Kalender%20Klubb/kalender%202017.html
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