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Hei  

Tiden fly, nå er det november allerede, som betyr 

julebords tider. Påmelding til julebord starter på 

medlemsmøtet i november, kort frist. Men de som 

har ønsker å gå på julebordet vet det på forhånd, så 

det bruker ikke å være noe problem.   

Årsmøte februar i 2020 er ikke langt unna, derfor 

er valgregler og nominasjonslister med denne 

gangen. 

 

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, 13. november ca. kl. 18.30 

Agenda: 

 Oktoberfesten, et nytt innslag? 

 Fremdrift «nye» kontainere. 

 Deltagelse bilhobbykonferanse Lillestrøm erfaringer fra den 

 Påmelding julebord 30 november 

 Nyttårsfest, sonderinger om det 

 Eventuelt.) 



DETROIT NEWS NOVEMBER 2019 

Da nærmer kulda seg med raske skritt, et lyspunkt er at vi har fått i gang en festkomite med flere enn 

på lenge. Primus motor er Johannes snekkern. Han har fått med seg flere og det er bra at noe skjer 

på den fronten. Når en snakker fest så nærmer julebordet seg (30nov) og som før starter vi en 

påmelding på november møtet. Fest komiteen vil forsøke å bruke lokalet litt mer, så overraskelser 

kan dukke opp.  Jul og nyttår er jo tider med festivitas. Vi hadde Bulder kveld og de blide 

mekanikerne stilte velvillig opp og det fremkom at flere medlemmer benytter nå Bulder som EU 

kontrollører. Med flittig bruk av data får medlemmene info som er verdifull (se vedlegg om chassinr) . 

Vi fant ut at kvelden var en mnd. For sent da oppmøtet ikke var av det helt store, mange hadde satt 

bort bilen. Vi skal prøve å fa til et fastere system som er mer forutsig bart  med kveld tidlig i april og 

midt i september. Eller er det alltid trivelig å komme bort, vi kan si vi har fått et forhold der borte. 

Det jobbes med kontainere men et par hender til hadde vært fint inni mellom. 

Hvis du stiller deg til disposisjon ta kontakt med Tom Lilleborgen (95253131)  

Så ble det en tur til Oslo motorshow allikevel da min datter ville det , hva skal en stille opp 

med da. (var ikke vanskelig). Dette er en orgie av kreasjoner, restaurerte originaler  og egne 

ideers utkomme og fantastiske innsatser både i timer og midler. Hinsides hva den vanlige 

mann i gata kan forstå. Med alle disse utstillings objekt og over 40000 som vil betale for å se 

kan en trykt si at kjøretøy interessen er stor. Miljøgalningene ville få hjertestans når så 

mange ikke er på deres antibil side som de tror. Lan Berg ta deg en tur. Det hele må ses og 

beundres. Dessverre er noen timer for kort tid og i mangel på hvile plasser (dette bør man 

ordne da mange satt både her og der) Ikke alle er «sprek asser» 

Vi som er bensin og diesel huer får lite drahjelp om at en god bil skal ha forbrenningsmotor. 

Heldigvis arbeides det seriøst md å fortelle at el greier ikke er så vennlig som det kakles om. 

En svensk og tysk rapport tar for seg hele pakka med strømforbruk- batteri produksjon-og 

destruksjon og recykling av batteriene (det kommer jo) Strømmen kommer jo fra så mangt 

fra brunkull/kull-gass så kommer man i grunn dårlig ut, for ikke snakke om menneskelige 

lidelser under utvinning av råstoff. Klimagassen går jo på samme sted, ut i atmosfæren. Kan 

vi si at vår elbil hysteri er på vei mot en gigantisk klima bløff? Hvis artikkelen får plass i avisen 

kommer den på trykk. Vi må tenke fremover og på våre biler som bruker vanlig drivstoff. Den 

dagen (om den kommer) nye biler bare skal gå på strøm (hvor får man all strømmen fra?) er 

veien kort for å «ta oss». Bilde er helt skjevt og urettferdig i Norge, tenk etter. 

Elbilforeningen blir i harnisk hver gang en rokker ved deres fordeler avgiftsfrie biler(ikke 

moms engang det er det jo på nesten alt ,inklusive våre biler også)-frie ferger-gratis 

parkering-kjøring i kollektivfelt og nå vil de ha flere ladestasjoner betalt av felleskapet. Hører 

jeg frekkhet her? Personlig tror jeg vi får et delt system med noe el i de store byene og 

tettbygd strøk, men fosilbilen er snart utslippsfri og hva da?  En ting jeg har lurt på ,hvem 

reparerer elbilene? Hvordan går det? Skulle vært artig å visst. Ventetid på deler? I heletatt 

mange ubesvarte spørsmål. En venn fra Vestfold har hybrid og han sa , den er en vits men 

var billig da. Vi får de politikere vi stemmer inn så det er bare å følge med. EGBE 



Medlemsmøte 9 oktober 2019 
 
 

Tilstede: 32 og 2 juniorer. 

 
 

1.Nye containere. 1 grovkjøkken og 1 lager. Vi må flytte over 

det som skal være med videre. Har noen garderobeskap 

for de som vil ha. 

2.Bilhobbykonferansen er i boks. 3 stk som drar. 

Østlandsforum 9 november vil vi gjerne ha med et par til. 

3.Oktoberfest 19 oktober. Er plass til flere. 

4.Bulderkveld 17 oktober. 

5.Trenger folk i huskomiteen. 

 

 

Medlemspriser  Bulder    

                 



 

Styremøte 17 oktober 2019. 

 

Tilstede: 11 

1. Avisen noen tilbakemeldinger på den når den er på 

nett. Nei. Men det er forvekslet noen telefonnummer 

bak. Dette må rettes opp i. 

2.  Økonomi: vi hjelper til nå. 

3. Containere: Vi skal flytte fra den ene til den andre. 

Vet ikke mer før alt er ute. Sende ut SMS om 

skapene. 

4. Vannmåler setter vi på vent, er en plan på dette. 

5. Østlandsforum. Trenger en til. 

Klubbmøte var vi ca 35 stk. Ligger stabilt på dette. 

Julebordpåmelding neste møte. 

6. Bulder: kanskje få noe ca faste datoer. De snakker 

om dette. 

Eventuelt: Nyttårsfest. Påmelding i god tid og 

bindene. Sjekke ut interessen. 

 



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;  09-12-19.   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. 

 



 

 

 
 

Den 29. november klokka 1900 har Detroit Cars gleden av å innby til 
årets julebord.  

 
 

Ta med deg partneren din eller kom alene.  
Pga plass er det satt et maks antall på 60 personer, 

og pga plass er festen for de som har meldt seg på og betalt. 
 

MENY 
 

Det vil bli servert juletallerken, øl og akevitt.  
Maten serveres senest klokka 19.30.  

 

Prisen pr. person er kr. 400,-. 

Det er bindende påmelding. 

Påmelding starter på medlemsmøte 13. november og siste frist er 20. november 

eller når MAX antall er nådd. Etter medlemsmøte kan det meldes på med 

melding på til Johannes tlf 97470189   

MEDBRAKT IKKE TILLATT - BAREN ER ÅPEN 

VELKOMMEN 

 



          VALG 2020 
 
 
Vi er nå i gang med forberedelsene til valget i februar. Vedlagt vil du 
finne valgregler, liste over medlemmene som er stemme / nominasjons - 
berettigede, samt nominasjonsliste. 
 
 
Det du skal gjøre er å skrive opptil to forslag til kandidater til to av 
vervene. Listen kan leveres til valgkomiteen (Per Gerhardt). Listene kan 
også legges i postkassa på lokalet eller sendes pr. post. De fleste velger 
derimot å levere disse på medlemsmøtet i november. 
 

MEDLEMSMØTET 11. DESEMBER ER SISTE FRIST FOR 
INNLEVERING !!! 
 
NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER : 
 
**Du kan gjerne nominere de samme personene som sitter i styret i dag  
   (hvis de er på valg) 
**Du kan gjerne nominere deg selv. 
**Det er ikke nødvendig å skrive det samme navnet flere ganger på det  
   samme vervet. Det holder med en nominasjon pr verv for at  
   vedkommende skal bli forespurt om valgdeltakelse. 
**Styremedlemer og varamedlemmer vil bli nominert under ett. 
**Alle nominasjonslister er anonyme. 
 

VI HÅPER Å FÅ INN SÅ MANGE LISTER SOM MULIG. 
 
 

         FORSLAG TIL ÅRSMØTE 
 
I FØLGE ÅRSMØTEVEDTEKTENE SKAL ALLE FORSLAG TIL 
ÅRSMØTE VÆRE STYRET I HENDE INNEN STYREMØTE I 
DESEMBER. ALLE FORSLAG KAN LEVERES TIL EN I STYRET 
ELLER SENDES TIL KLUBBEN MERK GJERNE KONVOLUTTEN 
MED ”FORSLAG TIL ÅRSMØTE”.   



      RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONER OG VALG 
 
1. Alle som har betalt kontingent for inneværende år, kan velges til tillitsverv. 
 
2. Valget skal foregå i januar. 
 
3. Halve styret velges hvert annet år, med unntak av formann, viseformann, samt 

varamedlemmer, som er på valg hvert år. 
 
4. Før valget skal en valgkomite opprettes. Denne skal bestå av 2 personer som har 

vært medlemmer minst et år, samt sittende sekretær. 
Disse skal være en arbeidende komite og tilrettelegge valget for medlemmene. 
 

5. Alle medlemmer har rett til å nominere sine kandidater til det nye styret.  
Nominasjoner skal leveres til valgkomiteen senest to måneder før valget finner 
sted. Valgkomiteen plikter å undersøke om de nominerte er villig til å stille til valg, 
senest en måned før valget. 
 

6.   Kandidater som har sagt seg villig til verv, kan ikke trekke seg eller reservere seg  
      overfor det øvrige styret. 
 
 
 

       VALGREGLER UNDER NOMINASJONEN 
 
1. Det er kun medlemmer som har betalt sin kontingent inneværende år som har      

stemmerett. 
 

2. Valgkomiteen er ansvarlig for korrekt utdeling av stemmesedler, opptelling og  
      kunngjøring av resultat. De er også ansvarlig for nominasjon. 
 
3. Ved minste uregelmessigheter gjøres omvalg. 
 
4. Ved likt utfall har den gamle formann dobbeltstemme. 
 
 
5. Forhåndsstemmer kan gis av medlemmer som er forhindret i å komme. Disse 

leveres til valgkomiteen, medlemsfelle eller sendes via post slik at den kommer 
fram. 
Konvolutten må være uåpnet. 
Dette må skje i god tid før valget. 
 
 



NOMINASJONSLISTE 2020

Har vervet i dag Forslag til nye kandidater

Formann Egil Berby IKKE PÅ VALG

Viseformann Inger Lisbeth Østli Aaserød

Kasserer Kjell Ingar Olsen

Sekretær Per Gerhardt IKKE PÅ VALG

Hjelpesekretær Connie Løvli Spetaas

Styremedlem Malin Tromop Hansen

Styremedlem Ronny Marcussen

Styremedlem Tom Lilleborgen IKKE PÅ VALG

Styremedlem Bjørg T. Karlsen IKKE PÅ VALG

Varamedlem Andreas Spetaas

Varamedlem Johannes Wastvedt Henriksen

Varamedlem Ola Karlsen

Varamedlem Roy Olafsen

Varamedlem Morten Gyring

Varamedlem Leif Nielsen

LISTEN LEVERES PÅ KLUBBMØTE ELLER SENDES I POSTEN FØR MØTET 11. DESEMBER!

EGIL BERBY, PER GERHARDT, TOM LILLEBORGEN OG BJØRG KARLSEN KAN IKKE
NOMINERES, DA DE HAR VERV I STYRET FRA FØR.



Grethe Gerhardt
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MEDLEMMER SOM KAN VELGES:

Grethe Gerhardt
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Grethe Gerhardt
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gummilister etc. Når bilen er 
helt tørr, anbefales det sterkt 
at du gir bilen en polering av 
lakk og krom. En polering gir 
ekstra motstandsdyktighet, 
og det er langt mer trivelig å 
hente ut en blank bil til våren. 
Selv om det nødvendigvis ikke 
er avgjørende for en sikker 
vinterlagring, er alt du kan 
utføre av bilpleie før du setter 
bort bilen med på å gi deg en 
langt triveligere opplevelse 
når du skal hente ut bilen 
igjen. AMCAR-medlemmer har 
forøvrig den beste rabatten på 
den komplette bilpleieserien fra 
Jay Leno’s Garage.

Innvendig bør alt av organisk 
fremmedmateriale som 
pølsepapir, smuler etc. 
fjernes. Rotter og mus har 
god luktesans, og det siste du 
ønsker er at disse gnagerne 
forsyner seg med stor appetitt 
av ledningsnett og setetrekk. 
Sett varmeapparatfunksjon på 
resirkulasjon, slik at spjeldene 
er i lukket posisjon for å hindre 
at småkryp får en enkel vei 
inn i bilen.  Å finne muggsopp 
i bilen når du skal hente den 
ut er ikke moro - Det skyldes 
ene og alene fuktighet i tepper 
eller seter. Kjenn etter i gulv og 
seter - oppdager du fuktighet 
anbefaler vi deg å sette inn en 
vifteovn eller en kupévarmer i 
ett døgn før vinterlagring. Ta ut 
beskyttelsesmatter og sett alle 
ruter på gløtt slik at fuktigheten 
får komme ut. Sett vifteovn eller 
kupévarmer slik at den ikke er 
tildekket. Har du anledning, 
kan dette med fordel gjentas 
et par ganger i løpet av 
lagringsperioden.

Dersom bilen står tørt og 
trekkfritt kan et mykt, pustende 
biltrekk anbefales for å unngå 
at bilen støver ned. Harde 
plastpresenninger er absolutt 
ikke å anbefale, og spesielt 
ikke dersom det er fare for 
trekk eller vind som kan sette 
presenningen i bevegelse. 
Presenninger som ikke puster 
kan også samle kondens. Vår 
soleklare anbefaling er at du 
styrer unna plastpresenninger.

Håndbrekk skal være av. Smør 
gjerne opp bevegelige deler 
i håndbrekkmekanismen slik 
at du unngår at mekanismen 
setter seg.

Har bilen din smørenipler, 
anbefaler vi at du bytter ut til 
nytt fett.

Alt av gummilister bør smøres 
inn med silikon, slik at de blir 
myke og elastiske. Silikon har 
også den egenskapen at den 
forhindrer at gummi fryser fast 
ved kald lagring. 

Sett rutene åpne med en liten 
glippe slik at du sørger god 
sirkulasjon av kupéluften – 
Glippen må ikke være så stor at 
gnagere kan ta seg inn. Dersom 
lagringslokalet er fullt av 
støv, anbefaler vi å ha rutene 
lukket. Har du rutene lukket 
under lagring - Sett en såkalt 
fuktsluker i bilen. En fuktsluker 
er ikke kostbar og kan kjøpes 
i de fleste bilvarehus. Om du 
ikke har en fuktsluker kan en 
raggsokk fylt med kattesand 
gjøre omtrent samme nytten.

OPPSTART I 
LAGRINGSPERIODEN 
Dersom du har mulighet for 
oppstart av bilen i løpet av 
vinteren, så anbefaler vi det. 
Det er dog ingen vits i å starte 
bilen for en kort periode – Det 
kan gjøre mer skade. Starter du 
bilen må motoren få anledning 
til å bli skikkelig varm, ellers 
risikerer du kondensdannelse 
i olje og eksosanlegg. Kjør 
bilen ut av lokalet, eller sørg 
for tilstrekkelig lufting ved en 
oppstart.

OLJE OG BENSIN 
Skift olje og filter før du setter 
inn bilen. Da unngår du at 
forurenset olje skiller ut og 
setter igjen skadelige partikler 
på vitale deler i motoren. Det 
er svært viktig at du kjører 
motoren varm etter oljeskiftet 
slik at det er den nye oljen 
som blir liggende igjen i 
opplagringer, oljepumpe, 
oljekanaler og andre vitale 
deler av motoren.

Fyll opp tanken med 
etanolfri 98 oktan og tilsett 
en bensinstabilisator. En 
bensinstabilisator kjøpes på nett 
eller hos de fleste bilvarehus. 
Etanolfri 98 siker deg mot at 
slanger, pakninger og koblinger 
forvitres. En bensinstabilisator 
konserverer og beskytter 
drivstoffet mot aldring, og 
forhindrer korrosjon. Det er 
viktig at du ikke bare heller 
på bensinstabilisatoren etter 
du har satt fra deg bilen. Sørg 
for at bensinstabilisatoren får 
sirkulere i hele bensinsystemet. 
Det er kun 98 oktan som er fri for 
etanoltilsetning, og vi anbefaler 
på det sterkeste at du bruker 98 
oktan hele året. 

HJUL 
Det er kanskje de færreste som 
setter bilen på bukker, selv 
om det er å anbefale. Dersom 
bilen skal stå på hjulene, bør 
lufttrykket økes, slik at man i 
størst mulig grad unngår «flat 
spots». Har du ett ekstra sett hjul 
du ikke bruker – Sett dem på og 
bruk dem som lagringshjul.

BATTERI OG KJØLEVÆSKE 
Ved lagring på kaldlager 
er det viktig at du sjekker 
at kjølevæsken tåler de 
temperaturene bilen kan utsettes 
for - Bruk en temperaturmåler 
for kjølevæske slik at du er helt 
sikker. Det aller beste er å skifte 
ut kjølevæsken med en ny. Ny 
kjølevæske forhindrer korrosjon i 
kjølesystemet.

Batteriet skal tas ut og 
oppbevares fulladet og frostfritt. 
Står bilen i varm garasje kan 
det holde med å koble fra 
batteriet. Sørg for at du holder 
batteriet fulladet med et par 
vedlikeholdsladinger i løpet av 
vinteren.

Å hente ut grombilen etter en 
lang vinter bør i aller høyeste 
grad være forbundet med glede 
- følger du disse rådene, er 
du godt sikret mot uforutsette 
kostnader, ubehageligheter og 
ergrelser som feil vinterlagring 
kan medføre.

AMCARS GUIDE TIL TRYGG VINTERLAGRING AV BIL



Vintersesongen er snart i 
gang, og tiden er inne for 
å vinterlagre sommerbilen. 
Det finnes en del enkle og 
generelle tips for å unngå 
uheldig lagring, men det er 
ofte ikke nok dersom du virkelig 
vil ta vare på entusiastbilen 
din. AMCAR har lang erfaring 
med vinterlagring av kjøretøy 
og ønsker å gi deg en mer 
omfattende innføring, slik 
at du som entusiast kan 
gi bilen din de aller beste 
forutsetninger for en trygg 
og problemfri vinterlagring. 
Lagringsforholdene er helt 
avgjørende og lagrer du bilen 
under fuktige forhold vil du 
fort møte problemer. Biler som 
lagres i fuktig klima vil forvitre 
raskt. Fuktig klima er «døden» 
for karosseri, lakk, krom, 
elektriske ledninger, brytere og 
instrumenter. Sørg derfor for at 
bilen din lagres tørt og luftig. 

AMCARS GUIDE TIL TRYGG 
            VINTERLAGRING AV BIL

LAGRINGSFORHOLD OG 
FORSIKRING 
Dersom du ikke har egen 
garasje og må lagre 
bilen på felleslager, er du 
prisgitt utleier og de andre 
leietakernes seriøsitet. Det 
er betimelig å stille seg 
noen spørsmål før man 
bestemmer seg for lokasjon. 
Har utleier en kontrakt og 
gode retningslinjer for lagring? 
Sjekker utleier at alle leietakere 
følger retningslinjene? Er 
brannsikkerheten i varetatt? 
Finnes det en evakueringsplan i 
tilfelle brann?

Er det noe historien er full 
av så er det bilbranner 
der flere biler står lagret. 
Sørg for å ha forsikringen i 
orden - AMCAR tilbyr sine 
medlemmer markedets beste 
bilhobbyforsikringer som 
også inkluderer lagrings-og 
restaureringsforsikring for 

uregistrerte biler.

Har du anledning – se til både 
bil og lagringsplass med jevne 
mellomrom.

Vi anbefaler at du tar ut 
kjøretøypapirer og oppbevarer 
dem hjemme.

RENGJØRING OG BESKYTTELSE  
Det aller første du bør gjøre 
er å vaske bilen ordentlig, 
både innvendig, utvendig, 
under og i motorrom. Vær 
oppmerksom på utsatte steder 
der sand og skitt samles. Spyl 
godt med en høytrykkspyler 
i hjulbuer og falser. Sand og 
skitt trekker til seg og holder 
på fuktighet. Sørg for å la 
bilen tørke godt innvendig, 
utvendig, i døråpninger og 
steder der vannet kan demmes 
opp. Har du tilgang til trykkluft, 
anbefaler vi å blåse tørt der 
fuktighet lett samles – bak 
listverk, emblemer, lykter, 



       HUMOR 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne gikk rundt i byen, så møtte han Jens, som han hadde gått på skole med som liten. De stod og pratet en stund og 
snakket blant annet om hva de gjorde nå for tiden. 
"Ja, jeg driver med noe logikk jeg da. Veldig moro saker. Vet du hva det går ut på?" Sa Jens. 
"Nei, ikke helt," svarte Arne da. 
"Det skal jeg fortelle deg vettu! Har du akvarium?" 
"Ja, jeg har det." 
"Ser du! Det er logisk. Du liker fisker, du har akvarium. Har du kone?" 
"Ja, jeg har det også." 
"Logisk. Du er hetero, ikke sant. Du har kone. Har du bil?" 
"Ja, har det." 
"Selvsagt. Du kjører jo en del og sånt." 

Ahaaa, tenkte Arne. Han begynte å skjønne hva det med logikk og sånt gikk ut på. 

Senere den dagen møtte han Nils, som også var en kompis fra tidligere. 
"Hei Nils! Jeg møtte han Arne på byen i dag! Vet du hva han driver med eller? Han driver med noe sånn logikk og sånt, 
han." 
"Ja, hva går det ut på da?" 
"Nei, nå skal jeg fortelle deg. Har du akvarium?" 
"Nei." 
"ER DU HOMO DA!?" 

 

 

En blondine, en brunette og en rødtopp gikk seg vill i 

skogen mens de var på jakt. Alle tre hadde en hagle 

med to kuler. De gjorde opp et bål, og så gikk 

rødtoppen ut på jakt. Hun kom tilbake med to 

kaniner. De to andre sa: ”Wow, hvordan skjedde 

dette?” Rødtoppen svarte: 

”Jeg fant spor. Fulgte sporene. Jeg så kaniner. 

Kaninene skjøt fart. Jeg skjøt. Kaninene stoppet.” Så 

gikk brunetten på jakt, og kom tilbake med to rådyr. 

De to andre spurte: 

”Oi, hvordan skjedde dette?” Brunetten svarte: ”Jeg 

fant spor. Fulgte sporene. Jeg så rådyr. Rådyrene 

skjøt fart. Jeg skjøt. Rådyrene stoppet.” Så dro 

blondinen på jakt, og kom kravlende tilbake, blodig 

og mørbanket. De to andre spurte: ”Oi, hvordan 

skjedde dette?” 

”Jeg fant spor. Fulgte sporene. Jeg så et tog. Toget 

skjøt fart. Jeg skjøt. Toget stoppet ikke.” 

 





K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2019 
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 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 91777514 

HJELPESEKRETÆR Connie Løvlie Spetaas connieasbjornsen@gmail.com 97632772 

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

STYREMEDLEM Bjørg T. Karlsen bjotokarl@gmail.com 91768143 

STYREMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Roy Olafsen royolafsen@yahoo.no 97463755 

VARAMEDLEM Leif Nielsen leifenielsen@icloud.com 90559479 

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 91367792 

VARAMEDLEM Morten Gyring 

 

mortengyring@gmail.com 95448380 

VARAMEDLEM 
 

Andreas Spetaas 
 

andreas.spetaas@bravida.no 46821062 

VARAMEDLEM Johannes Wastvedt 
Henriksen 

johannes@whenriksen.no 97470189 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf 95065269 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 95065269 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utlån av verktøy 

Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576 
 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 

 

mailto:fossengen@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.no


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 
9. nov.  Østlandsforum 2019  Moss   Kl 

16,00 

13. 

nov. 

Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

15. 

nov. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

21. 

nov. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

21. 

nov. 

Juniorkveld på klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,00 

30. 

nov. 

Julebord, Klubblokalet Detroit 

Cars 

Kl 

19,00 

2. des. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

7. des. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

 
  
  

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

27.nov 

    klubbavis 
 

 

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

