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Hei  

Nytt år, ny avis og vi skriver januar. 

 

Etter et år med Covid 19, våkner vi til en ny 

katastrofe 30. desember. 

Tankene går til alle som er/har blitt rammet. 

 

 

 

 

 

 

 

Syns du/dere at avisa er stusselig for tiden har dere 

mulighet til å gjøre noe med det       Stillingen er 

ledig      . 

  

      Reserven 

 

 



DETROIT NEWS JANUAR 2021. 

Det var det året som var så bratt og vi vet ikke om vi er på toppen av bakken ennå. Desember 2020 

går inn i det stussligste i vår historie, intet julemøte ikke julebord ikke styremøte og stengt lokale. En 

telefonrunde sa at alle klubbene rundt oss også måtte stenge etter hvert. Til sist all offentlig 

møtevirksomhet ble ikke tillat (i hvert fall i Sarpsborg). Det ser ut som religiøse grupperinger ikke helt 

har forstått alvoret (de burde jo kunne teksten) og da er det greit at vi ikke kommer på forsiden av 

SA. Det er litt vanskelig å skrive om NEWS når det er fint lite, nå er det greit å ha FB hvor det er mulig 

å se både det ene og andre på godt og vondt. Så vi får bare se det an, saker skjer veldig fort og ting 

kan endre seg hurtig, det har vist seg i vår kommune også. (ellers tar ting tid der oppe). 

Av en eller annen grunn kom Sarpsborg langt fram i køen av de som skulle få vaksine og det hele er i 

gang og med brask og bram ble 96 år gamle Ada Løkke først ut. Men hakk i hel kom et av våre 

tidligere medlemmer med vaksinasjon samme dag nemlig min venn Arild Skaaraas, så vi er vel med 

på en måte(selv om han ikke ble nevnt).  

Det blir jo et regne stykke når ca. 5,5 millioner personer skal vaksineres ut over i 2021 og blir det ikke 

krangel om hvem som «må» ha vaksine før andre så er jeg overasket hvis det ikke skjer. 

Hvor vår klubb og andre vil være om noen måneder er helt i det blå med justeringer hele tiden, men 

det vi kan se imot er jo langfredag som i år er 2. april. Alt er uvisst sånn er det bare. 

DET ØNSKES AT DET NYE ÅRET BLIR MYE BEDRE ENN DET GAMLE. GODT NYTT ÅR.  

EGBE. 

 

 

2021 



GOD JUL OG GODT NYTTÅR 

 

I et annerledes år har bilhobbyen som en arena for avkobling kanskje vært viktigere enn 

noen gang tidligere. Heldigvis har vi en hobby hvor vi fortsatt har kunnet skru i garasjen 

og nyte mil bak rattet i en vanskelig tid. Sosiale restriksjoner har derimot lagt 

begrensinger på treff og arrangementer som har rammet mange klubber hardt. 2020 har 

også bragt med seg en del lyspunkter som vi må trekke frem: Full seier til AMCAR - 

retten til å skru på egen bil opprettholdes, innføring av bilskilt i USA størrelse, stor 

reduksjon i engangsavgiften for nyere entusiast biler, Kulturvernmidler til rullende 

kulturmateriell, Instruksjonsbok til hobbybilen, Refuel Appen – en veiviser til etanolfri 

bensin, Fri veihjelp for AMCARs medlemmer, AMCAR og LMK forener krefter, Vårsjekk 

av entusiast-bilen hos Dekkmann. I tillegg til disse gladnyhetene har vi glede av å ønske; 

Historisk Racing Norge, Mercedes-Benz Car Club Norway, Capri Club Norge, 

Studebakerregisteret Norge, Lamborghini Klubb Norge, Norsk Triumph Klubb, Indre 

Nordmøre Veteranvognklubb, Opel Owners Club Norway, Motorkjeller’n Åfjord, Fyresdal 

Motorsportklubb, Lillehammer Veteranvognklubb, Citroën DS/ID Klubb Norge, Norsk MX-

5/Miata Klubb, Norsk Land Cruiser Klubb Norge, Norsk XM Klubb, TR-Register Norway, 

Kills Bugs Fast og Bergen Mini Club velkommen som tilsluttede klubber i AMCAR 

 

17. mai  

Under en annerledes 17. mai feiring satte norsk bilhobby et stort særpreg på dagen. 

Over hele landet fikk bilentusiaster kjøre offentlige parader gjennom by og bygd, for å 

markere nasjonaldagen i mangel på ordinære 17. mai tog. Synet av flotte og pyntede 

entusiastbiler fikk behørig presse-dekning landet rundt og ble en fantastisk arena for å 

profilere norsk bilhobby positivt i samfunnet. Som hovedorganisasjon håper vi 

kjøretøyklubbene vil videreføre 17. mai paradene i årene som kommer. Vi anbefaler 

klubbene å tidlig ta kontakt med sine lokale 17. mai komiteer for å stille seg til disposisjon 

og gjerne vise til fjorårets suksess.  



 

Rabatterte AMCAR-medlemskap via tilsluttede klubber. 

I løpet av årets fire siste måneder har ca. 160 medlemmer meldt seg inn i AMCAR via en 

tilsluttet klubb, og dermed fått 300,- kroner i avslag på 1. års medlemskap i AMCAR. 

Samlet besparelse for disse klubbmedlemmene har pr. i dag passert 48.000,- kroner. 

 

Momskompensasjon 

AMCAR søkte i år Lotteri og Stiftelsestilsynet om momskompensasjon på vegne av 16 

tilsluttede klubber, disse klubbene får nå utbetalt fra 3.481,- til 190.840,- kroner i 

momskompensasjon – via AMCAR. I så måte er vi litt triste over at 89 % av AMCARs 

tilsluttede klubber ikke har tatt seg bryet med å søke om momskompensasjon, til tross for 

at AMCAR har utstyrt klubbene med gode regnskap og søkemuligheter med bruk av 

StyreWeb. Slik AMCAR ser det har de tilsluttede klubbene som ikke søkte 

momskompensasjon gått glipp av 4,5 millioner kroner til fordeling! 

Skulle det være behov for bistand i forbindelse med regnskapsførsel eller utfylling av 

søknadsskjema, ta kontakt med AMCAR! 

 

AMCARs Sikringsfond 

To av AMCARs tilsluttede klubber er innvilget økonomisk støtte fra AMCARs 

Sikringsfond, i tillegg til at fire søkere er oppfordret til å søke bistand fra det offentlige - 

via Lotteri og Stiftelsestilsynets Krisepakke 3. 

 

Krisepakke 3 

Da kun 43 % av avsatte midler fra Krisepakke 1 og 2 ble utdelt, har Lotteri og 

Stiftelsestilsynet åpnet opp for en siste søkemulighet via Krisepakke 3, som AMCAR 

oppfordrer klubbene til å søke midler fra!   

Formålet med ordningen er å kompensere inntektsbortfall fra arrangement eller annen 

spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med 

covid-19-utbruddet 

Krisepakke 3 gjelder for inntektsbortfall i perioden 12. mars til og med 31. desember 

2020.  

For å kunne søke om midler fra krisepakken må klubben være registrert 

i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. januar 2021. 

Informasjon fra Lotteri og Stiftelsestilsynet: https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-

frivilligheten/ 

 

StyreWeb 

Som en del av klubbfordelene i AMCAR, tilbyr vi fri tilgang til StyreWeb Lokal, - som er 

ett sky basert medlemsregister og regnskapssystem, tilpasset våre kjøretøyklubber. I 

denne forbindelsen oppfor vi våre tilsluttede klubber til å starte regnskapsåret 2021 med 

bruk av StyreWeb – som også forenkler søknadsprosessen opp imot 

Momskompensasjon. 

I tillegg til ovennevnte muligheter byr avtalen med StyreWeb på gratis nettsideløsninger, 

medlemsappen Gnist, sømløs innmelding, betaling og registrering i medlemsregister, 

med flere klubbtilpassede funksjoner 

https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-frivillighetsregisteret/
https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/
https://lottstift.no/nb/krisepakke-3-for-frivilligheten/


 

 

Nasjonal Motordag 

Vi oppfordrer våre tilsluttede klubber til å støtte opp om Nasjonal Motordag 2. søndag i 

juni (13 juni 2021). For å få best mulig oppslutning om arrangementene er det viktig at 

alle arrangerer på samme dato, - i tillegg til å legge inn arrangementene på AMCARs 

treffkalender.  

 

Vi ønsker våre tilsluttede klubber og deres medlemmer en riktig God Jul og de 

beste ønsker for Norsk kjøretøyhobby i 2021! 

 

Med vennlig hilsen 

 

 



               HUMOR 

http://vitsen.no/vitser/407/Krokodillesko


        

HUMOR     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nordmann og en svenske satt i baren og hadde en vennlig samtale, da 

nordmannen spurte svensken, «Hvis jeg dro til huset ditt mens du var på jobb, 

sov med kona di, og hun fødte barnet mitt, ville det bety at vi var i slekt?» 

Svensken tenkte over det en stund før han svarte, «Jeg vet ikke om det vil bety 

at vi er i slekt, men det vil ihvertfall gjøre oss skuls.» 

En herre går inn i bokhandelen 

og spør om de har boken "Uten 

en tråd". Ekspeditøren svarer: - 

Nei, men vi har en her som 

heter "Moro med garn". 

Min kone sa at jeg måtte velge mellom henne og 
fotballen. Det var da kjipt!  
Ja, jeg savner henne litt.... 
 

http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2020 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Roy Olafsen royolafsen@yahoo.no 97463755 

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 95448380 

STYREMEDLEM Johannes Wastvedt 
Henriksen 

jwast@hotmail.no 97470189 

STYREMEDLEM Andreas Spetaas 
 

andreas.spetaas@bravida.no 46821062 

VARAMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

VARAMEDLEM Leif Nielsen leifenielsen@icloud.com 90559479 

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 91367792 

VARAMEDLEM Ronny Marcussen  

 

rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM 
 

Kent Magnus Bratli Kent-Magnus@hotmail.com 99309476 

    

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Bjørg Karlsen tlf 95448380 eller mail 
:bjotokarl@gmail.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 95448380 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:royolafsen@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 

DET MESTE AV DETTE VIL BLI AVLYST, SOM MEDLEM VIL DU 

INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM ARRANGEMENTER PR SMS 
2. jan. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

6. jan. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

14. 

jan. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

22. 

jan. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

1. feb. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 

 
 

 
 

  Deadline neste 

    Klubbavis 

28.jan 

 
 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

