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Hei  

Da er det desember og snart ett nytt år. 2019 

kommer til å bli et suverent år, jeg kjenner det på 

følelsen min   

 

Bilder og referater fra treff mottas med glede og 

takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

      Annikken 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 12.desember 

Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

 

• Nominasjonslister til valgkomiteen(Per Gerhart) 

• Rapport fra Østlandsforum. Deltagere var Annikken-Kjell I 

Olsen. 

• Veteranbil ulykke – ansvar hos bil eier. 

• Jubilanter ca. 33 personer. Fra 5 til 35 år 

 

• Eventuelt. 



DETROIT NEWS DESEMBER 2018 

Da er julestria over oss, og jula syntes rundt hele. Vi har avholdt vårt eget 

julebord tilbake på Huset vårt, det ble for besværlig å være «utaskjærs» for de 

som alltid stiller opp for at det skal bli mulig å ha et julebord med party faktor. 

Takk til arrangørene En annen som fortjener takk er Henrik Pedersen som 

trofast sender inn reportasje fra Viking Run i Danmark. Man får lyst ril å ta en 

tur og i år kunne man få med seg både Car Campen og Viking run, muligens det 

blir i overkant men allikevel. Om to år er det mulig igjen. Hadde vært moro å 

fått noe flere opplysninger derfra med bilder og program. 

På julemøtet skal jubilanter hedres, det begynner å bli litt tynt på toppen men 

ned igjennom er flere i siget, møt opp og få din diplom. Det blir muligens litt 

kake også. 

Det nærmer seg nominasjoner også Per Gerhart tar imot nominasjonslister 

med navn på og vil du gjøre en innsats for klubben, kan du sette deg selv opp. 

Vi prøver å modernisere oss og går over til plast kort for medlemskapet med 

vår logo på. Medlemskontingenten vil komme på mail og på fakturaen står det 

en kvitterings del trykk på den så får du kvitteringsremse i posten som du limer 

på kortet. (da håper at jeg forsto kasserer riktig) Vi trenger da din mail adresse 

som vår kasserer må få. Om ikke alle har mail adresse så si i fra til Kjell Ingar 

Olsen. Slik er hverdagen blitt om vi liker det eller ei. 

Du vil få avisen i posten ennå et par ganger, så hvis du ikke har meldt ifra at du 

vil HA DEN PÅ PAPIR så kommer den ikke. Mange klubber har for lengst gått 

over til mail uten noen annen mulighet så i det henseende er vi smidige da vi 

syntes det er mest riktig. Kostnadene pr. i dag er ca. 35kr. Pr. avis med 10 nr. i 

året til ca. 150 personer er det en tyngende kostnad som kan brukes til andre 

formål som gagner felleskapet. 

Så en sak tilslutt journalist gribbene som ikke har peiling på bil grafser i den 

tragiske saken om dødsulykken med 59 Caddy. De bør lære seg forskjell på slitt 

og utslitt, de har vel knapt sett en trommelbrems. Det er opp til deg å holde 

bilen i orden, tror ikke vi har sett slutten ennå. 

DA GJENSTÅR DET Å ØNSKE ALLE MEDLEMMER EN GOD JUL .  



Medlemsmøte 14 November 2018 

Tilstede: 43. 

Egil ønsker velkommen. 

1. Bilhobbykonferansen. Vi sendte 3 stk. Det var litt skuffelse i forhold til 2016. Det 

kommer referat senere fra denne konferansen.  

Var ikke mulighet til å stille spørsmål. Dette vil vi sende et brev ang å spørre om 

hvorfor. 

2. Østlandsforum: Vi sendte 2 stk. Var grupper i år. Mer om hvordan man kan verve nye 

medlemmer. Vi får utfyllende referat. Men var god mat og drikke😊 

3. Påmelding julebord. Vi har en ansvarsliste. Mye som må på plass. 

4.   Avisen: Husk å si ifra om du vil ha den i posten. Dette er viktig! 

5. Eventuelt: Vi har ikke noe telefonnummer til klubben lenger. Dette er veldig viktig da 

det er noen andre som har dette. Vi sender ut SMS om at det må slettes og legger det 

ut på Facebook. Skal du vippse til klubben må dette gjøres gjennom betaling!! 

Litt mer struktur på parkering da alle skal få plass. 

PASSE PÅ AT DØRENE ER LÅST!!! 

 

Styremøte 21 November 2018 
Tilstede: 15 

1. Avisen . Redusere antall. Ikke mange som har meldt seg. Få det ut. 

2. Klubbmøte: Ikke mase på å ha underholdning. Men passer det seg så er det greit. 

3. Klubbhuset. Fortsatt ingen dugnad. Kioskvogna er under evaluering. 

4. Borg Amfi: Er på gang.  

5. Bilens Dag: var noen som ble nektet fordi de kom litt for sent. Og man kunne ikke 

dra når man ville. Var mye tull. Vi sender et brev. 

6. Jubilanter er på gang. 

7. Kjøpt 10 nye stoler. 

8. Østlandsforum. Tar vi på et eget møte. Men vi må ha mer for juniorene. Litt 

idemyldring. Kanskje en ungdomsklubb? 

9. Isbitmaskin. Den gamle har tatt kvelden. Vi kjøper ny. Kjøper også inn kortprinter. 

10.  ansvarsliste. Ok. 

11.  Husk å sjekke dørene da man går. Vi lager en lapp om dette som blir hengt opp. 

Fredagshygge. Ha litt struktur. 

Utleie: endret på kontrakt om utleie. Dette gjelder renhold og hvordan det er da 

man kommer. Denne ble godkjent. 

 

 

Connie Spetaas 



ÅRETS JUBILANTER 

 

På vårt julemøte vil vi tradisjon tro gi våre  
35, 30, 25, 10 og 5 årsjubilanter  

en liten påskjønnelse. 
 

 

 

35 ÅR 

 
Pål Meidell 

Bjørn Vidar Johannessen 
 

 

25 ÅR 

Peder Oddvar Eriksen 

Jan Fredrik Gerhardt 

 

 

 

15 ÅR 

 
Anita Jansen 

Anette Jansen 
Jan Thomas Johansen 

Dag Borge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10 ÅR 
Jan Egil Thon 
Leif E Nielsen 

Roger Kristiansen 
Jan Erik Berg 
Joakim Larsen 

Per Rune Bråthe 
Øyvind Amundsen 
Tom Lilleborgen 

    Karl Flemming Sørlie  
 Ole Kristian Tvedt Karlsen  

 
 

 

 

5 ÅR 

Harald Halvorsen 
Arild Olsen 

Inger Lise Olsen 
Jo Inge Svendsen 

Marte Karlsen 
Ann Karin Olsen 

Ole-Martin Sæland 
Bjørg Torunn Karlsen 

Steinar Aagaard 
Kent Magnus Bratli 

Gordon Hansen 
Erik Norman-Larsen 

Heidi Stolsmo 
Kolbjørn Hagen 
Svein Strand 

 

 



  Referat Bilhobby konferansen 2018 
Møtet startet med innledning fra presidenten i Amcar. Han Ønsket alle velkommen og 

fortalte om blant annet at Amcar har åpnet for annet enn bare Amcar biler.  

* Så kom daglig leder for Amcar. Han fortalte litt om hva de har jobbet med, og hva de skal 

fortsette å jobbe med.  

Det som er nytt:  

* Understells nummeret ikke nødvendigvis må være innpreget i bærende konstruksjon som 

før. 

* Effektavgiften fjernes 

* Røde blinklys tillatt 

* Amerikansk tilhengere tillatt 

* Ned registrering av bil over 3500, kan du nå ned registrere ved 1 gangs Registering i Norge. 

Snakket også litt om Amcar sin nye nettside REFUEL der de har videoreportasjer og artikler 

om alle typer bil og bilbruk. Finner også bilkalendere for hele landet.  

Som de skriver på nettsiden Refuel, så er dette en side for deg som for høypuls og 

hjertebank av bil.. 

TING SOM AMCAR JOBBER MED:  

* Informasjon og innsynsrutiner. Ser mer behov for bedre rutiner internt i Statens vegvesen. 

* Amnesti – amatørbygde biler før regelen trådte i kraft. 

* Bensinkvaliteten for entusiast kjøretøy  

* Amerikanske/ asiatisk skilt størrelse 

Dette er noe av de tingene som ble tatt opp.  

 

 



Så kom en mann fra Vegdirektoratet om unntaksparagrafer og Ombygging. 

Snakket om Spesialistgruppe for ombygde, oppbygde og reparerte kjøretøy, SFOOR. 

* SFOOR behandler om lag 250 større ombyggingssaker i pr. år. 

De behandler alle Chooper saker, Hotrods, Amatørbygg, større ombygging av nyere biler, 

bistår ved i utarbeidelse av retningslinjer og nytt regelverk. 

* snakket om ulykker gjennom årene av biler. Og siden 2005 er det registrert i veteranbiler 

Dødsulykker :  

1970 og eldre -10 ulykker 

 

Så avsluttet de med en politisk debatt og refleksjon. 

Om hva tenker våre folkevalgte stortingspolitikere om bilisme. 

 

 

 

 

          Annikken N. Kristiansen 



  Norges varemesse Lillestrøm 2018 
Her var det mye fint å se på, utrolig mange fine biler og motorsykler. Og veldig mye 

mennesker. Legger ved noen bilder. 

   

  

 

 

 



        

 

 

De hadde også i år en rægger hall med Bakken og Røvballebandet i den hallen var det smekk 

fullt med folk. Røvballebandet spilte også noen låter.                                                                      

Så der var bare presse seg igjennom og komme seg ut i andre enden.  

 

   

 

 

                                  Annikken N. Kristiansen 



CRUZINEWS PÅ PAPIR UTGAVE. 
 

 
 
 
 
 

DE SOM FORTSATT ØNSKER OG FÅ AVISEN 

PÅ PAPIR UTGAVE MÅ GI BESKJED. 
 
 
 
 
 

DE SOM IKKE GIR BESKJED INNEN 20 

NOVEMBER VIL SE AVISEN PÅ INTERNETT. 
 

DETROITCARS.NO 
 
 
 
 
 

Gi beskjed vis du vil ha papirutgaven til: 
 

KJELL INGAR OLSEN PÅ 

TLF/SMS: 975 64 337 

ELLER 
 

EMAIL: KJELL-IO@ONLINE.NO 

mailto:KJELL-IO@ONLINE.NO


       HUMOR 

 

 

 

 

 

 

                  

Jonas gikk inn på apoteket, og sa selvsikkert til apotekeren  

"en tipakning kondomer. Nei, ta en tjuepakning. I kveld skal jeg 

spise middag med dama mi og foreldrene hennes, men utpå 

kvelden når gamlingene drar hjem blir det moro. Dama er helt 

vill i senga, hu er med på absolutt alt!"  

Han fikk kondomene sine, og gikk. 

Under middagen sitter Jonas helt musestille og stirrer i 

tallerken, uten å røre maten. Kjæresten hvisker til ham; "er det 

noe i veien?" og Jonas mumler "du har aldri sagt at faren din 

jobber på apoteket". 

Tre blondiner hadde søkt om opptak på politihøyskolen. På opptaksprøven 

fikk de se et bilde av en mann, og så skulle de svare på et spørsmål.  

"Det du nettopp har fikk se er et bilde av en mistenkt," sa instruktøren. 

"Hvordan vil du beskrive ham?"  

"Han er lett å ta, for han har bare ett øye," sa den første blondinen, 

"Det er jo et profilbilde!" ropte instruktøren oppgitt. "Send nummer to!"  

"Mistenkte er lett å kjenne igjen, for han har bare ett øre," sa nummer to 

selvsikkert. Instruktøren rister vantro på hodet. 

"Send inn nummer tre" sa han, "og håper hun ikke er like undermåls!"  

"Hm … jeg tror i hvert fall mistenkte er kontaktlinsebruker," sa blondine 

nummer tre. 

"Det er utrolig skarpt og observert," sa instruktøren imponert, "for du fikk jo 

bare se bildet i fem sekunder. Hvordan fikk du med deg det?"  

"Det er lett," sa blondine stolt.  

"Han kan ikke gå med vanlige briller når han bare har ett øye og ett øre!"        



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;  10-12-18  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 
 

mailto:fossengen@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
mailto:arild@multirep.no
mailto:johannes@whenriksen.no)
mailto:johannes@whenriksen.no)
mailto:johannes@whenriksen.no
mailto:andreas.spetaas@bravida.no
mailto:bjotokarl@gmail.com
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For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 
 

10. 

des. 

Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 

19,00 

12. 

des. 

Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

19. 

des. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

21. 

des. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

28 DES 

    klubbavis 
 

 

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

