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Hællæ.  

Da er det endelig mai. Og nå har de fleste fått ut 
bilene sine. Biltreff sesongen er i gang og det skjer 
mye både i helger og ukedager. Vi har hatt 
påskecrusing og Østfoldmønstring, og vi kan vel si at 
vi er veldig fornøyde med oppmøte på begge 
arrangementene. Bulder har vi rukket og vært på 
også. Og så heldig med været vi har vært i april.  

 

Det er nok som skjer i mai også, for min egen del så 
leser jeg til eksamen på fagskolen som jeg går. Er 
ferdig med 3 års utdannelse på deltid rett før Farmen 
helga i Juni, så det ser jeg frem til.  

 

Ellers ønsker jeg alle en god vår, så ses vi ute på 
veien   

  

   Johannes W. Henriksen 

 

mailto:jwast@hotmail.no
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Vi Gratulerer med 

dagen i Mai 

Inger Lise Olsen   

25.04.67   55 år  

Alida Tromop Johnsen   

25.04.19   3 år  

Elise Tromop Johnsen   

25.04.19   3 år  

Halvard Lysaker   

27.04.43   79 år  

Else Erichsen   

27.04.51   71 år  

GretheW. Nord Gerhardt   

02.05.57   65 år  

Carl Nicolai Edvardsen   

02.05.47   75 år  

Philip Henriksen   

03.05.08   14 år  

Tor Johnny Hansen Tromop   

04.05.61   61 år  

Per Willy Gerhardt   

05.05.56   66 år  

Leif Martin Gundersen   

06.05.95   27 år  

Glenn Ivar Andersen Ekholdt   

11.05.60   62 år  

Seline Hauge   

12.05.00   22 år  

Jørn Rino Buflod   

13.05.91   31 år  

Kenneth Noren   

13.05.76   46 år  

Per Åge Brenne   

14.05.74   48 år  

Magne Stang   

15.05.61   61 år  

Mari-Ann Tårneby Lunner   

22.05.75   47 år  

Johan Martin Sundli   

24.05.54   68 år  

Tor Harald Halvorsen   

27.05.46   76 år  

Kjell-Ingar Olsen   

27.05.61   61 år  

Leif Emanuel Nielsen   

28.05.63   59 år  

 

Kunngjøring 

  

 Amcar Norge er på Cars & Coffee turne. Og 24 
mai er de i Fredrikstad. Mens 25 mai er de i 
Moss/Våler. Møt opp. (Hadde vært hyggelig 
om noen arrangerte en felles crusing til 
Mosseklubben kanskje?) 

 

 Onsdag 1.Juni blir det Amcar Cruise Night 
Sarpsborg igjen. Følg med på sms og Facebook 
om hvor turen går  

 
 Neste fredagshygge er 20.05 kl. 20:00 Vel 

møtt Dette blir den siste fredagshygga på 
denne siden av sommeren. Så håper flest mulig 
har lyst og mulighet til å komme   

 
 Er det noe dere lurer på eller savner. Eller noe 

dere har på hjerte så gi en beskjed til en i styret. 
Vi vil hele tiden prøve og forbedre oss. Og få 
denne klubben til og bli enda bedre  

 
 Husk at er dere på treff blir redaktøren veldig 

glad for å få bilder dere har tatt fra treff og 
arrangement 

 
 14 mai blir det bilær, klær og kaffe på fønix 

igjen.  

 
 I juli blir det igjen treff på Rørestrand camping 

i Horten. Vi gjentar suksessen fra i fjord og 
håper flest mulig har lyst til å komme hit. Meld 
dere på i god tid da det er begrenset antall 
plasser og hytter vi har.  Se plakat!! 

 
 

 
 

 

   

 



DETROIT NEWS MAI 2022. 

Når dette leses kan en vell si at sesongen er gått i gang. Det er helt klart at folk vil treffes og bruke 

bilen sin om den er slik eller sånn. Tradisjon med en øl i baksetet er også i rute det beviste 

påskecrusingen. Folk koste seg i fin været og ikke noe tull. Hele 210 biler var med da det startet, litt 

seint og med litt trafikale problemer under utkjøring men hva gjør vel det når turen først kom i gang. 

Kanskje en smule lang, men pytt man har da hjul på bilene, det leie var at en trafikkulykke (ingen av 

oss) splittet kjøre feltet. Ellers var alt innafor med tisse stopp, tom for bensin og lavt nivå i tanken 

akkurat som tilbake til 60 tallet. Mossingene har en kjempe plass som etter hvert fylte seg opp og 

svært mange fullførte ruten. Det var mat å få kjøpt og fest på kvelden, en helt vellykket dag. 

Når det gjelder 1. mai mønstringen er det helt klart at 2 års fravær gjør oss «rustene». 

Forberedelsene kom for sent i gang, vi burde hvert ferdig før påsken satte inn da flere arrangement 

kolliderte med dugnadsdagen den 23. april, det bør ikke skje igjen. Igjen stilte veteranene(7 stk)opp 

og fikk til en del denne dagen, takk til dem. Heldigvis dukket en «nyere» opp også. En ting er helt 

sikker vi burde vært i gang lenge før, det er altfor hektisk nå mot slutten. 

 17 MAI KJØRING EN STOR FORBERDRING FRA EN VED HVERT HJUL, TIL AT FØREREN MÅ SELV HA 

ANSVAR OG PASSE PÅ OG SE SEG OM, DEN TILLITEN MÅ VI TA VARE PÅ. 

Både Borg M og vår klubb har nå fått klarsignal til å kjøre 17mai kortesje, men det blir noen 

endringer. Det blir påmelding med bil nr. og navn på fører og det blir maks 40 biler fra klubbene. Det 

blir en siste bil som er merket SISTE BIL komiteen håpet det vil bli brannvesenets fine Volvo stigebil 

noe som ville vert fint. Det er også ønske om at bilene er noenlunde ok å se på (bør ikke være 

utstillings bil men en vanlig amerikaner). Hvis det skulle bli motor stopp så må en regne med at den 

skyves til siden eller ned i en sidegate (ha nok på tanken, har du brannslukker, ta den med) Farten 

styres av en vekter som går foran første bil, farten kan bli en utfordring for clutch biler. (hver mann 

kjenner sin bil best). Vi oppfordrer til at ingen sveiver med øl boksene i bilene, det kan vi ta senere på 

dagen. 

Etter to års tørke ble Østfoldmønstringen arrangert, det merks at vi var litt rustene her og der, men 

stort sett var innsatsen veldig bra. Morsomt å se at yngre krefter også tok et tak det er krevende der 

og da. Vi bør nok ha en grundig evaluering som vi kan lære av det blir jo lettere for alle. Når det hele 

var i gang rant det inn med mye fin bil og masse publikum, flott vær og man benyttet de grønne 

flekkene som var der. 370 biler var inne og et sted mellom 1500 og 2000 personer var til stede. Fullt 

trøkk i kioskene slik at romlende mager fikk slutt på romlingen. «Foringsgruppa» gjorde en fantastisk 

jobb og godt er det. Vi er nå blitt bedre kjent med plassen og kan utnytte den mer riktig enn første 

gang, spesielt ny innkjøring gjorde at det ikke ble kaos på 109 veien. Flere var bortom scenen og 

utrykte begeistring for det hele. Dommer lauget hadde fult opp å gjøre og gikk grundig til verks, en 

stor takk til dem, spesielt Redzone racing var fornøyd at deres biler ble bedømt av oss. Det var kjente 

fjes over alt, men at de som nå er i sin beste alder er på full fart inn i miljøene og det er bra. Det var 

også et bredere innslag av ikke amerikansk bil noe som er gledelig bil interesse er jo så mangt og flere 

artige «hvermansen» biler dukket opp de har nå rukket å bli veteraner og vel så det, kanskje på tide 

med en ikke amerikansk klasse også? Alt i alt en vellykket Østfold mønstring. 

VI HAR SOMMEREN FORAN OSS OG DEN SKAL VI BRUKE.           EGBE. 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 11.  MAI ca. kl. 18.30 

   17.  mai kortesje i sammen med Borg M. 

 Evaluering, nytt fra ungdomskveld. 

 Evaluering påske cruising synspunkter. 

 Evaluering fra 1. mai synspunkter 

 Div. helgeturer og crusinger planer legges. 

 Eventuelt. 

 



Medlemsmøte 13.4.2022 

 

Til stede: 14 og 2 juniorer.  

Egil og Tommy ønsker velkommen. 

1. 1 mai. Fått fra svar fra politiet. Ansiktsmaler, og 

dommerlaget er i boks. 

2. Påskecruising. Ansvarslista blir tatt. Alt er på stell. 

3. Evaluering av ungdomskveld. Dette må vi ta senere. 

4. Samarbeids cruisinger med Borg Motorhistorisk. 

Svein kommer med noen forslag om hvor vi kan dra. 

Men nå er spørsmålet om hvor vi skal starte. Blir 

hørt om vi kan starte på torget. Eller så har vi for 

eksempel grusplassen Hafslund barneskole eller 

sirkustomta. Uansett så er medlemmene fornøyde. 

5. Dugnad 23 april. Blir sendt ut SMS. 

6. Møte med NAF ang bilens dag 20 august. 

Registrering fra kl 09.00. men du må melde ifra om 

du ikke har foliert lapp. Det er premiering. Inne før 

kl 11.00. og porten stenges frem til kl 15.00. har fått 

plass der vi var før. 

7. 17 mai møte med komiteen angående kortesje i byen. 

Maksimum 40 biler og en person foran hver tredje 

bil. Blir også snakket om å kjøre en annen runde i 

byen.  

Men snakker med de om de kan skaffe folk til dette 

hvis vi i det hele tatt skal kjøre. 

Salg i kiosken. 

 

Møtet hevet 19.30 

 



Styremøte 21.4.2022 

 

Tilstede: Egil, Ole, Bjørg, Leif, Roy, Andreas, Ronny, 

Lisbeth, Camilla, Connie, Per, Kjell-Ingar. 

 

1. Avisen går fint. Men trenger som alltid stoff. 

Websiden er i stå. 

2. 200 betalende inn på påskecruisingen. 

3. Vognene er malt og kontainere er malt utvendig. 

4. 17 mai møte med politiet til uka. 

5. 1 mai.  

- Nøkkelpersoner kommer inn. 

- Går igjennom ansvarslista. 

- Sjekke opp bukker. 

- Få tak i skilt til pokaler.  

- 1000 billapper og 1500 programblader. 

- Bruke samme ord fra formann sette inn nytt år 

- Trenger kjøleskap til kontainer. Egil har 

- Per sjekker opp søppel. Hvem kjører henger. 

- Trenger 2 mikrofoner. Andreas sjekker opp. 

- Nabovarsel? 

- Propanflasker ordnes. 



 

 

 

 

 

GRIBSRØD GÅRD I ENNINGDAL – HALDEN 

10-12 JUNI 2022 

  FREDAG                                LØRDAG 

                                         

Pris hele helgen kr 600,- inkludert camping. 

Pris pr. dag kr 300,- 

Lørdag blir det Cruising med Quiz.  

Det er salg av mat og vi stiller med varm grill.        

Det finnes noen hytter på Bråtorp Camping tlf: 928 66 434 

 

                              
www.halden-amcar.no I                             ACOC                     Iwww.amcarfredrikstad.com I www.detroitcars.no 

http://www.halden-amcar.no/
http://www.amcarfredrikstad.com/
http://www.detroitcars.no/


 

 

 

 

 

Hey😊😉😊 

7-10 Juli blir det Amcar samling for Detroit Cars og deres venner på 

Rørestrand Camping i Horten. 

Priser: 

 

Bobil:   370kr første døgn og 320kr resterende døgn😉  

Campingvogn:  370kr første døgn og 320kr resterende døgn😉 

Hytte   700kr pr. døgn😉 

200 kr for vask må beregnes på hytter 

Telt er også en mulighet😉 

 

Påmelding: Roy Olafsen tlf: 974 63 755 

Innen 16.06.2022 

Blir Felles Crusing på lørdag😉  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette årets påskecrusing. Vi var ca. 200 biler 

som cruset sammen på vei til Amcar klubben 

i Moss/Våler. Vi var utrolig heldige med været. Så dette anser vi som en stor suksess. Tror og håper de 

fleste som var med var fornøyde 

 



 
Fremme på klubblokalet i Moss ble det stelt i stand grilling og en real bygde fest på kvelden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Mekke kveld hos Bulder 

  Av: Johannes Henriksen 

Foto: Svein Strand og Tom Lilleborgen 

 

6. april Inviterte Detroit Cars og 

Bulder til nok en gratis sjekk av 

bilen din. Det var en del som 

hadde tatt turen. Men Bulder 

ønsker noe mer interesse, hvis 

dette skal fortsette.   

Som bildene viser blir det tid til både en sjekk 

av bilen og en prat med kjente og ukjente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

KORTE GROVISER 
 Hvordan vet du at din kone er død? Sexen er som vanlig, men oppvasken 

hoper seg opp! 

 Hva sa Gud etter han skapte Adam? «Jeg kan bedre enn dette.» Hva sa 

Gud etter han skapte Eva? Øvelse gjør mester. 

 Hvilken kroppsdel er mest aktiv når en mann runker? Ørene, de lytter om 

noen kommer. 

 «Mamma, hvor kommer spebarn fra?» spurte lille Per. «Fra storken, lille 

venn!» «Det vet jeg, men hvem knuller storken?» 

 Hva er forskjellen på et batteri og en kvinne? Et batteri har en positiv side. 

 Hva har en klitoris og et toalett felles? Menn treffer ingen av dem. 

 Hva er den beste måten å bli kvitt 100 kg med ekkelt fett? Skilsmisse. 

 En fitte så dryppende våt, gjør meg så dundrende kåt. Sprikende kvinner 

på laken, med kuken langt oppi baken. Men når man det ikke har, får 

høyre hånd være vikar. 

 Roser er røde, fioler er blå, Rimi er billig og du er like så! 

 Far til sønn: – Om en måned kommer storken med en liten bror eller 

søster til deg. Sønnen: – Faen! Hele byen er full av fitte, men du knuller 

fugler?! 

 Nasse nøff og Ole Brum ravet inn på samme rom.. Ole Brum var drita full 

og sprengte lille Nasse’s hull! 
 Vet du hva den mest berømte hora i Japan heter? Lang Trang Gang. 

 

 

HUMOR 

 



               

 

BLONDINEN SOM ØNSKET 
ET BANKLÅN 
En blondine kommer inn i en bank i Oslo og spør om et lån på kr 50 000. 

Hun ønsker å låne penger til en forretningsreise til USA. 

Bankmedarbeideren sier de trenger sikkerhet for lånet, og blondinen gir derfor 

nøklene til en splitter ny Mercedes Benz SL 500. Den står parkert over gaten 

foran banken. 

Banken aksepterer bilen som sikkerhet for lånet. Bankdirektøren og de andre 

medarbeiderne ler godt siden det stilles en bil med verdi på 1 million som 

sikkerhet for kr 50 000. 

En bankansatt kjører bilen inn i garasjen under banken og parkerer den der. 

To uker senere kommer blondinen inn i banken igjen, og betaler lånet på kr 50 

000 tilbake, samt renter på kr 160. 

Bankmedarbeideren sier «vi er glade for å ha gjort forretninger med deg, og dette 

gikk jo smertefritt, men vi har stusset på et par ting her i banken. Vi sjekket deg ut 

mens du var borte og fant ut at du er mangemillionær, hvorfor ønsket du å låne 

kr 50 000?». 

Blondinen svarer «hvor ellers i Oslo kan jeg parkere bilen i to uker for kr 160, og 

samtidig forvente at den er der når jeg henter bilen?». 
 

https://refinans.net/
https://no.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_SL-Klasse
https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/priser-og-betaling-for-parkering/#gref


Besøk på Norsk Vegmuseum sommeren 2021 

 

   

               

   

  



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2022 
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 Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

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 Lisbeth G. Nilsen lisbethnilsen124@hotmail.com 47349166 

VARAMEDLEM Kent Magnus Bratli kent-magnus@hotmail.com 99309476 

VARAMEDLEM Camilla E. 

Johannessen 

cejohannessen@gmail.com 92824467 

 
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 

SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM 
ARRANGEMENTER PR SMS 
4.mai Amcar Cruise Night. Oppmøte på Esso Hafslund Detroit 

Cars/Borg 
motorhistorisk 

Kl 
18:00 

11.mai Medlemsmøte på klubblokalet Detroit Cars Kl 
18:30 

19.mai Styremøte på klubblokalet Detroit Cars Kl 
18:30 

20.mai Fredagshygge på klubblokalet (siste før sommeren) Detroit Cars Kl 
20:00 

24.mai Cars & coffee Norge rundt: Tollbodveien i Fredrikstad Amcar Norge Kl 
19:00 

25.mai Cars & Coffee Norge rundt: ACOC Moss Nordbybråthen 21, våler Amcar Norge Kl 
19:00 

1.juni Amcar Cruise Night. Oppmøte på Esso Hafslund Detroit Cars Kl 
18:00 

 
 

 

 
 

 
 
  Deadline neste 

    Klubbavis 
27.mai 

 
 

http://www.detroitcars.no/kalender

