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Hei alle medlemmer, små og STORE !

SOMMER , SOL , BADING ,
GRILLING OG IKKE MINST:
LAAANGE , LATE DAGER MED
TREFF OG FINE BILTURER!
Og når dette skrives er det fortsatt
knallvær og høsten er langt unna.
Men avisene har tatt opp et interessant
tema midt i agurktiden: nemlig standarden
på våre veier. 56 milliarder kroner drar
staten inn på bilrelaterte skatter og
avgifter og vi ligger mellom 30- og 40år
etter våre svenske naboer når det
gjelder veier og utbygging av disse.
Så folkens, høsten kommer og med den
dukker også spørsmålet opp om hvorfor
ikke en amfibiebil står på ønskelista?
Men det nærmeste man kommer en svak
protest i dette søkkrike oljelandet, er
vel dette lille hjertesukket fra en fattig
bladfyk i en ”bygdeblekke” som dette.
Så nyt fortsatt sommeren folkens det
blir nok av tid fremover til å bytte
støtdempere og annet snacks på bilen.
DET ER NEMLIG PRISEN VI BETALER FOR
Å CRUISE RUNDT PÅ VERDENS STØRSTE
VASKEBRETT!

SEE YOU AROUND!

Jan T.

Denne gangen vil jeg først få minne alle medlemmer på den sms meldingen som Bodil sendte midt i
juni, som gjaldt om medlemmer ønsker å motta sms fra klubben i forkant av møter / treff etc. eller
ikke. Opprinnelig ble det sendt sms til over 100 medlemmer. Av disse har ca. 55 gitt beskjed om at de
fortsatt ønsker sms fra klubben. Hvis det er noen som ikke har fått gitt beskjed at de ønsker sms, gjør
det til Bodil så fort som mulig. Grunnen til at vi ønsker tilbakemelding på dette har med kostnader å
gjøre. Selv om det er relativt billig å sende sms, blir det fort en god del kroner i løpet av året.
Neste ting har også med økonomi å gjøre, Cruzinews. Hva gjør vi?? Ettersom posten nå har øket
portoen jevnt og trutt den siste tiden, viser det seg nå at vi har større utgifter til Cruzinews i form av
trykking og porto enn det vi får inn i kontingent i løpet av året. Det har kommet flere forslag: gå ned
på antall sider (under 50 gr.), de faste sidene legges kun på nettet, utgivelse annenhver måned og at
hele bladet legges ut på nettet til de som ikke ønsker å få den tilsendt i papirform (passordbeskyttet).
En ting som har skapt litt ekstra hodebry for meg denne våren og sommeren er at klubben har mottatt
en god del forespørsler vedrørende både bryllupskjøring og biler til andre arrangement. Når man da
ikke vet hvem som er interessert i å påta seg slike oppdrag eller ikke, har det blitt noen timer i tlf. for å
ringe rundt til medlemmer. Derfor er det ønskelig at vi kan sette opp en liste over medlemmer som
ønsker slike oppdrag for fremtidig bruk. Dette for at flere skal få muligheten til å kjøre hvis de ønsker.
Slik kjøring gjelder ikke bare til bryllupskjøring, men det kan også være barnedåp, konfirmasjon,
skoleball, bilparader etc. og selvfølgelig handikapp kjøringen.
Vi ønsker tilbakemeldinger fra medlemmene om disse tingene, møt derfor opp på medlemsmøte den 9.
august slik at vi kan snakke konstruktivt om både Cruzinews, sms’er, kjøreoppdrag etc.
Jeg håper at alle som var deltok i bilparaden på Rudskogen den 4. juni hadde en fin dag. Etter paraden
fikk alle en anledning til å kjøre ett par runder rundt banen, og det var nok ett par biler som ble kvitt
litt sot på de rundene. Jeg ønsker å takke alle som møtte på Rudskogen denne dagen.
24. september er det igjen tid for årets handikapp kjøring. Vi ønsker tilbakemeldinger både på hvem
som kan være med denne dagen samt forslag på kjørerute. Media er forespurt om å være med og
foreløpig har 2 takket ja til det.
Håper at det er mange som har tatt og vil ta bilder fra treff og turer som de ønsker å dele med oss andre
i Cruzinews i løpet av høsten og vinteren. Gi beskjed / send dette til Per G eller Jan T.
I løpet av høsten og vinteren planlegger vi besøk av flere personer på våre medlemsmøter. Det ser ut
til at NAF øvingsbaner v/Mary Schjerpen kommer på medlemsmøtet den 9. oktober for å snakke litt
om NAF og mulighetene for glattkjøring og søknad om støtte til dette for 2007. Til medlemsmøtet
8. november håper vi at Oddmund Olsen fra Bil & Trafikk har anledning til å ta seg en tur. Alle som
har lest Bil & Trafikk har sett de fantastiske akvarellene som Oddmund lager. Oddmund ønsker også å
fortelle om en kalender som skal selges med motiver fra Sarpsborg og at det er mulig å få kjøpt
akvarellmalerier av sin egen bil for de som ønsker det!
Det virker også som at forsøket med å få til litt bedre samarbeid klubbene i Østfold i mellom har
kommet godt i gang. Detroit Cars har besøkt både ACOC i Moss og SCCH i Halden og jeg kan røpe at
vi jobber med å få til ett kombinert besøk hos Magnus Motor og USCEC i Fredrikstad for å se på deres
nye lokale under cruise nighten 6. september. SCCH ønsker å besøke oss i løpet av høsten, noe vi
synes er veldig hyggelig.
Jeg vil passe på å ønske alle medlemmer en fortsatt god sommer.

Stein-E.

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 9. AUGUST KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Cruzinews, hva skjer?
- Kjøreoppdrag privat / klubbsammenheng
- Handikapp kjøring 24/9
- Eventuelt

MEDLEMSMØTE 14.06.06
Tilstede: 20 seniorer og 2 juniorer
•

Bryllupskjøring - her har vi fått to konkrete henvendelser og det er
interresant at det er åpen bil. Det første bryllupet er den 24. juni. Prisen
ligger på mellom kr. 1500 - 2500 pr. arrangement. Må regne med ca. 3 timer
aktivt med brudeparet. Utover det må en vel påberope seg hele dagen med
bl.a. klargjøring og pynting av bilen. Fint om det også blir laget en liste over
hvem som er interresert i slik kjøring da vi kan sette inn en notis i
medlemsbladet vårt.

•

Rakkestad og Degernes Amcarklubb - ca. 60 medlemmer og mellom 40 og
50 biler. De møtes på Statoil hver torsdag. I denne klubben er det gratis
medlemsskap.

•

Containeren - den skal nå til Borg Sandblåsing hvor den skal sandblåses
og grunnes. Deretter settes den ned til Per G. for ombygging.
"Kjøkkenpersonalet" vil her komme med planløsninger.

•

Lokalet - Her er det en del ting som må gjøres. Huset må males, drenering
må gjøres ferdig, varmepumpe må prioriteres, da strømutgiftene er veldig
høye. Det bør kunne undersøkes hva elektrisk utstyr drar av strøm og om
det da lønner seg å bytte ut en del. Alt utstyr er gammelt og trekker nok mye
strøm. Strømforbruket må ned.
Det er ønske om å få gjort noe på kjøkkenet. Nye benkeplater, vask, diverse
dører. Lage en planløsning over kjøkkenet om hva som bør prioriteres og
skal gjøres. Innhente priser på forskjellige ting.

•

•

Varberg - her bør det lages et kart og leveres ut til de som ikke har vært
med før. Det bør kunne hentes på nettet.

•

SRS - lokal TV - filmet under påskecruising og 1. mai. Her skal Stein-Erik få
tak i DVD'n og vise på klubben i løpet av høsten/vinteren.
Marita Frogner

STYREMØTE 20.06.06
Tilstede:
•
•
•

Bodil, Stein-Erik, Egil N, Jan Thomas, Egil B, Kjell Ingar og Marita

Siste cruisinews - Denne gangen var ikke billedkvaliteten så bra. Jan
Thomas snakker med All-kopi om dette.
Avisa er blitt for kostbar - her må utgiftene ned. Avisa bør låses på 20 sider
slik at vi får ned portokostnadene. Faste sider kommer til å bli liggende på
nettet og ikke være med i papirutgaven lenger.
Ved siste utsendelse av avisa gjorde Kjell-Ingar jobben alene og dette skal
og bør være unødvendig. Her må vi ta oss sjøl i nakken og bli flinkere til å
stille opp.

•

Siste klubbmøte - Oppstarten var litt treg. Må slå klubba i bordet tidligere
slik at starten blir når den skal være. Ellers må folk bli flinkere til å sitte i ro
og slutte med småprating under møtene. Dette kan være veldig forstyrrende
og slik prat kan tas i pausen. Kiosksalget bør også foregå i pausen og ikke
under møtene.

•

Økonomi - Fortsatt god balanse i økonomien.

•

Kloakken - her skal det undersøkes priser på filming av kloakken. Jan
Thomas undersøker litt priser rundt dette.

•

Klubbhus - Vi trenger nye bord og stoler. Kan etterlyse på nettet og i avisa.
Bodil og Marita sjekker ut litt ang. bord og stoler på Hauge skole.
Maling - utvendig trengs det nytt lag med maling. Litt diskusjon om hvilke
metoder som skal brukes. Her blir det satt i gang tiltak utover høsten og
håper å få sammen en fin dugnadsgjeng.
Varmepumpe - den bør være innstallert i løpet av september.
Kjøkken - her bør det tegnes og settes i gang slik at et arbeide her snart
kan settes i gang.

•
•
•
•

Container - flyttes til Borg sandblåsing, slik at oppussingen med den kan
ta til.

•

Igangsatte saker - filming og skjekking av kloakken er i gang.

•

Cruising 2. august. - Stein-Erik er utenlands så denne gangen er det Egil
Berby som vil finne på noe.
Håper dere alle har hatt en fin sommer
Marita Frogner

VIKTIG MELDING UT !!
På siste styremøte var det enighet om at avisa vår er dyr å gi ut.
Porto og trykking utgjør mer enn medlemskontingenten på årsbasis.
Styret foreslår å kutte sideantallet til maks 20.
Faste sider blir heretter kun liggende ute på www. Detroitcars.net
Er det noen av medlemmene som kun vil ha avis i nettutgave?

OG EN MELDING TIL...
HAR NOEN AV DERE, ELLER KAN NOEN AV DERE
SKAFFE 8 LIKE KONFERANSEBORD TIL LOKALET VÅRT?
DE MÅ VÆRE LIKE HØYE, PLASS TIL 3 PERS. PÅ HVER
LANGSIDE OG KUNNE SETTES SAMMEN SLIK AT INGEN
AV VÅRE PROMINENTE GJESTER FÅR BORDBEIN
MELLOM BEINA!(det siste høres litt snålt ut, men poenget er at
det er mest gunstig med bord som har beina ytterst i hvert hjørne)

Biltreff 2006 i Mysen.
17. juni ble det arrangert biltreff for første gang i Mysen. Det var fremmøte i Mysen sentrum
hvor bilene sto utstilt før det ble cruising til Høytorp fort for premieutdeling etc. Totalt kom
det ca. 60 biler med stort og smått og arrangørene var så fornøyde slik at de har lovet at treffet
vil bli arrangert igjen til neste år også.

Don var på plass med ”lastebilen”.

Classic Chevy’s etterfulgt av div. års modeller av Mustang

Treffets fineste bil kåret av publikum……..

……men mest oppmerksomhet fikk nok denne 1955 Oldsmobile 88 med campingvogn.
”Dare to be different”. Patina kan ikke restaurers, den er ekte.
Tekst og foto: Stein E

GATEBILTREFF PÅ RUDSKOGEN 1. PINSEDAG
13-14 biler fra klubben møtte opp denne søndagen for å promotere oss selv på
Rudskogen Motorsenter.
Dette kom igang etter forespørsel fra KNA-Sarpsborg som arrangerte NMrunde for gatebil samme helg.
Vi fikk tatt noen runder på banen, mens vår eminente speaker og formann Stein
E. Tveter ga publikum litt info om bilene.
Været var bra, men vi synes vel at det var lite med folk der, i motsetning til
gatebiltreffet i juli.
Alt ialt en grei, men noe langtekkelig dag, så var det da heller ikke vårt
arrangement.

Søndagsmorgen kl 10 møttes vi på Iseveien

Hva slags bil ær`e vi har igjen, Tor Johnny?

Ikke bygget for dette ,nei!

Tekst & fotos: Jan T.

Rullings.
En mann gikk omkring og kikker i hyllene i et supermarked. Det er tydelig at det er noe han leter
etter, så en av betjeningen går bort til ham og spør
hva han ser etter.
- Jeg skal ha tamponger til min kone.
Hun viser han hvor han skal lete.
Litt etter kommer han til kassen med en stor pose
bomull og et hyssingnøste…
- Skulle du ikke ha tamponger, spør hun ?
- Jo, men jeg ba min kone kjøpe sigaretter til meg i
går, og hun kom hjem med tobakk og sigarettpapir,
for det er så mye billigere å rulle dem selv.

LILLE PER.
Lille Per var sønnen til en hardtarbeidende bilmekaniker og farens språk
dreide seg jo dermed mye om oljeskift og lignende. Dette fikk læreren
oppdage da han spurte Per hvor gammel lillebroren var…
– Han er en 1998 modell, men det er noe feil med eksossystemet hans,
så mamma må skifte pakning på ham flere ganger om dagen!

Blondinen til advokaten: "Jeg tror mannen min er utro."
Advokaten: " hvorfor tror du det?
Blondinen: " Svangerskapstestene viser at han ikke er far til barnet
mitt.""

Skjebne som fortjent.
En turbuss med politikere er ute og kjører på landet hvor de kommer ut for en
alvorlig ulykke og kjører av veien. Bonden som eier jordet ser ulykken, tar spaden,
springer alt han kan mot ulykkesstedet og begynner å grave et stort hull !
Dagen etter kommer lensmannen og spør hvor han har gjort av alle politikerne.
Bonden peker da på det store, gjenfylte hullet.

TRENGER MAN HUS?
Vel, etter å ha sett denne doningen i Moss i sommer er spørsmålet kanskje ikke så dumt.
2 stk. i Europa foreløpig og den ene var altså innom Nesparken i Moss hvor det var en stor
fritidsmesse.
Bildene sier vel det meste og utstyrslisten på neste side gir vel noenhver hakeslepp.
Det gjør også prisen så vi blir nok ikke oversvømt med slike her til lands.

Legg merke til hvordan seksjoner i bilen skyves ut i bredden

All luksus på kjøkkenet.....

og ikke noe dårligere på soverommet

over 3,3 mill. stopper vel de fleste?

Politikerens penger.
En tyv stakk en pistol inn i ribbeina på
men mann å sa ”Gi meg alle penga”.
Gentlemannen, sjokkert av det brutale
angrepet sa ” Du kan ikke gjøre dette jeg
er jo en politiker.
Tyven svarer ” Ja da så, gi meg alle
penga mine.

Bibelselger
Det var en gang en bibelselger som solgte bibler som "hakka
møkk", men hadde et alvorlig stamme problem. En dag ble
sjefen så imponert over hans resultater at han simpelthen bare
måtte bli med og se hvordan han mestret å selge så mange bibler.
Selgeren ringte på dørklokken og døren ble åpnet:
- G-g-g-g-g-god-dag... J-j-j-j-jeggg s-s-s-s-el-l-lg b-b-b-b-b-ibbib-bib
biblee-err, v-v-v-vil-vil-vil d-d-d-du kj-kj-kj-kj-kjøpe eee-en
ee-eller
sk-sk-skal jjjeg le-lese d-d-d-d-de-den f-f-f-f-f-for deg

Teknologi.
Amerikaneren, japaneren og nordmannen satt i en badstua. Plutselig begynte amerikaneren å
Snakke, og da han stoppet spurte nordmannen hvem han snakket til.
- Jo du skjønner sa amerikaneren. - Jeg har en mobiltelefon montert i øret, så jeg snakket med
Regnskapsføreren min.
De to andre nikket og satt stille, helt til japaneren begynte å snakke. Ingen av de to andre skjønte noe,
Men da han sluttet å snakke, spurte amerikaneren hvem han snakket til.
- Jo du skjønner sa japaneren. - Jeg har en mobiltelefon montert i hjørnetanna, så det var advokaten min
jeg snakket med.
De to andre nikket og satt der en stund til plutselig nordmannen hoppet ned på gulvet, satte seg på klærne og
stakk rumpa i været.
- Hva i all verden er det du driver med! Ropte de to andre i kor.
- Jeg mottar en faks! svarte nordmannen.

ØNSKER DU Å LEIE VÅRT LOKALE?
Arrangere barnedåp, konfirmasjon og lignende…

DETROIT CARS LEIER UT SITT KLUBBHUS HVOR CA 50 GJESTER KAN SERVERES!
LOKALET BESTÅR AV FESTSAL, FIN BAR, FULLT UTSTYRT KJØKKEN SAMT DAME-OG
HERRETOALETT.

PRIS: 1700 kr inkl. vasking
DET ER OGSÅ MULIGHET FOR BARNESELSKAP PÅ HVERDAGER.

PRIS: 300 kr vasking e. avtale
KONTAKTPERSON: BODIL HANSEN---MOB.NR. 99 55 03 26

CLUBSHOP
KLUBBEN HAR FØLGENDE EFFEKTER / REKV. FOR SALG:
KAFFEKRUS MED KLUBBENS LOGO………………………………………KR 60(2 FOR 100)
T-SHIRTS MED KLUBBENS LOGO………………………………………….KR 50 STK.
REFLEKSVESTER………………………………………………………………KR 100 STK.
SUNOCO FORZA MOTOR OIL 10w/40……………………………………….KR 150 FOR 5 L

B

1112-

6. aug.
9. aug.
12.
aug.
13.
aug.
13.
aug.
15.
aug.
2. sep.
6. sep.
9. sep.

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Power Meet Norge, Fredrikstad
Medlemsmøte klubblokalet

USCEC Fredrikstad
Detroit Cars

Høsttreff Fredriksten Festning

Norsk Mustang Klubb

Buick 1969-70 fullsize-treff Info 924 58 184

Nordisk Buick FullsizeRegister

Grensetreffet, Halden

S&CC Halden

Styremøte klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Amcar Cruise Night, Sarpsborg
Cruise In II, Aarnes AS Sarpsborg

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Aarnes AS

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net

Deadline neste klubbavis onsdag 30. aug.

Kl 10,00
Kl 18,30

Kl 18,30
Kl 11,00
Kl 19,00

