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Hei alle medlemmer, små og STORE !
NYE MEDLEMMER
Stein E. Tveter
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Alle klubbens medlemmer
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Vel, vel, vel da har nok et år snart
passert og status skal gjøres opp.
Som redaktør for denne avisa, har
undertegnede også vurdert sitt ”virke”
gjennom snaue 2 år.
Konklusjonen er at det er på tide noen
andre overtar redaktør-pennen .
Håpet er at andre med ”skrivekløe”
melder sin interesse allerede på
julemøtet den 13.12.
Det bør i hvert fall være klart på
årsmøtet i jan.
Gulp, det var ikke helt lett det her, men
når det er sagt så vil jeg også si at det
har vært en morsom og lærerik periode i
mitt liv.
Samtidig har Web-Guru Per Gerhardt
lært meg dette og hint om rettskriving og
at det alltid er komma foran men.
Jeg vil også takke samme Per for at han
tok over web-delen etter Ingar Karlsen,
samt mye av det praktiske med og rundt
trykking av papirutgaven.
Så vil red.- i all beskjedenhet, minne om at
klubben feirer 25 år i 2007.
I den forbindelse er avisa nysgjerrig på
hvem som står for fyrverkeri i
Kulåsparken.

M.A.O. DET SKJER KANSKJE NOE EKSTRA
TIL NESTE ÅR OG ALLE IDEER MOTTAS
MED STOOOR TAKK

TIL SLUTT ØNSKER RED. ALLE
KLUBBENS MEDLEMMER EN
ÅRNTLI`GOD JUL OG ET ENDA
BEDRE NYTT ÅR
Jan T

I skrivende stund er det slutten av november og snøen glimrer fortsatt med sitt fravær. Det er sikkert
en del, i hvert fall juniormedlemmer, som kanskje ikke er like glade for det. Uansett så har vi også i år
fått gjort en avtale med han som brøyter Edv. Strandsvei. ”Brøytegrensen” er på 8 cm og plassene ved
klubblokalet vil bli brøytet samtidig for en symbolsk sum.
De som har vært på lokalet i det siste har sikkert lagt merke til at varmepumpen nå er installert. Vi har
sjekket med en strømmåler og varmepumpen trekker betydelig mye MINDRE strøm enn de gamle
panelovnene. Det skal bli spennende å se neste strømregning. En stor takk til alle som har vært
innblandet i både innkjøp og installasjonen av denne.
Alle som var på siste medlemsmøte fikk høre ett veldig interessant kåseri om Sarpsborg på 50 og 60
tallet samt fikk se noen av de fabelaktige akvarellmaleriene til Oddmund Olsen fra samme tidsepoke.
Vi fikk også vite at det er mulig å bestille akvarellmalerier av sin egen bil eller lignende. Akvarellene
er i A3 størrelse og vil koste mellom kr. 4-5000,- avhengig av hva som skal males. Alle som ønsker
mer info kan ringe Oddmund på 69 13 99 95 på dagtid. Styret har bestemt at vi vil selge en Detroit
Cars jubileumskalender for 2007. Denne kalenderen vil inneholde 12 kopier av akvareller fra
Sarpsborg distriktet malt av Oddmund og har ett samlet opplag på ca. 1000 stk. Det som vil gjøre våre
50 kalendere enda mer spesielle er at vi vil få disse med klubbens logo samt teksten: Detroit Cars 25
år. Er dette fremtidige samleobjekter?? Suveren julegave til de som har alt! Prisen vil være kr. 250,pr. stk. De som ønsker å forhåndsbestille kalender(e) kan gjøre det av meg. Hvis alt går som det skal,
KAN vi ha disse klare til julemøtet 13/12. Alle som har forhåndsbestilt kalender(e) vil få beskjed så
fort de er klare til avhenting. Se mer info. i dette Cruzinews.
Detroit Cars var helgen 11-12. november vertsklubb for årets Østlandsforum. Deltagerne på dette
forumet kom fra alle amcar klubbene på Østlandet og noe av hensikten med forumet var og prøve å
forhindre at nærliggende arrangementer blir arrangert på samme dag / helg. Etter de tilbakemeldingene
som vi har fått så var alle meget tilfreds med den måten vi valgte å gjennomføre forumet. En stor takk
til alle som var i ”tjeneste” denne helgen. Stafettpinnen er nå overrakt til ACBC Brumunddal som skal
være vertsklubb i 2007.
Jeg har tidligere nevnt at vi har startet ett samarbeid med Sarpsborg Turistkontor. I første omgang vil
våre arrangementer bli lagt ut på deres hjemmeside, www.visitsarpsborg.no og komme på trykk i
Informasjonsbrosjyren for 2007. Turistkontoret blir blant annet ofte kontaktet av sarpinger når det
gjelder leie av lokaler, noe som kanskje kan føre til litt mer utleie av vårt lokale. Både Sarpsborg
Turistkontor og flere av bedriftene i Sarpsborg har årlige ønsker om spesielle kjøretøy til forskjellige
arrangementer. Noen av disse vil kanskje være rene ”goodwill” turer mot litt omtale om klubben i
media, mens andre kanskje vil være rene ”leie turer” mot betaling. Ved eventuelle turer mot betaling
vil dette gå direkte til de som stiller opp og kjører og ikke til klubben, hvis ikke annet er avtalt på
forhånd. Legg merke til at det er mye ”kanskje” ettersom vi får begynne i det små og se hvordan dette
utvikler seg på sikt.
På julemøtet den 13/12 vil det bli utdeling av diplomer til alle nye juniormedlemmer, se liste i dette
cruzinews, og vi vil avslutningsvis se på opptakene som SRS lokal-tv gjorde av både påskecruisingen
og Østfoldmønstringen 2006. Jeg har også hørt noen rykter om at både marsipan og sjokoladekake står
på agendaen under dette møtet……..SÅ MØT OPP!

På julemøtet er det også siste frist for innlevering av nominasjonslister til valget som
avholdes på årsmøtet i januar.

Ønsker alle medlemmer en god jul og ett godt nytt år!

Stein E

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 13. DESEMBER KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Diplomer til alle nye juniormedlemmer i 2006
- Detroit Cars jubileumskalender 2007
- Eventuelt
- Kaffe, brus og kaker
Avslutningsvis ser vi på reportasjene som SRS lokal-tv laget i forbindelse med
påskecruisingen og Østfoldmønstringen 2006.

Snart er det jul igjen……………..

MEDLEMSMØTE 08.11.06
Tilstede: 23 seniorer
•

|
•

Kåseri
Oddmund Olsen fra Bil & Trafikk holdt et kåseri for oss om
gamle minner fra Sarpsborg på 50 og 60 tallet.
Her så vi en billedserie av han fantastiske akvareller.
Dette var fengende og interresant underholdning.
Han vil komme ut med kalendere før jul som vi kan få klubbens
logo på. Disse kan vi få til en avtalt pris og selge til de som er
interresert.
Det er også mulig å bestille bilder etter eget ønske, og de vil ligge
på ca. 4000 - 5000 kr.
Bildene er bare helt utrolig og han kan jobben sin.
"Cars on the farm"
Per og Gjermund var på østlandssamarbeidet og der ble tanken
om et helgetreff (lørdag-søndag) luftet. Her vil det bli hyggelig
samvær med fine biler og god musikk. Stemningen var stor for
dette og det blir gitt tilbakemelding om at dette er noe vi vil.

•

Sarpsborg Turistkontor
Her har det kommet inn spørsmål fra turistkontoret om vi kan
stille med biler når det gjelder "fintfolk" som kommer på besøk.

•

Turistinformasjonsbrosjyre
Her vil det til neste år være lagt inn både påskecrusingen og 1.
mai mønstringen. Det er postivt for klubben.

•

Varmepumpe
Den er nå montert og nå gjenstår det bare å se hva vi kan spare i
den forbindelse.

•

Valg
Nå er tiden inne for nominasjonen til valget av neste års styret.
Nominasjonslistene er sendt ut i avisa vår og må være levert
senest den 13. desember. Det vil også ligge nominasjonslister
på klubblokalet.

•

Måking i vinterhalvåret
Han som gjorde dette i fjor har også påtatt seg oppdraget i år.

•

Terminliste
Her har det oppstått en helt vill og uforklarlig feil, men sjekk
nettavisen vår, der er den riktige terminlisten.
Marita

STYREMØTE 14.11.06
Tilstede:

Stein Erik, Egil, Gjermund, Jan Thomas, Bodil, Kjell Ingar
og Marita.

•

Kommentar siste cruisenews
Denne gangen var det bra med repotasjer. En fyldig og
fin avis denne gangen.
Det beklagelige var at terminlisten var helt feil av en eller
annen uforståelig grunn.
Det er derfor å anbefale at nettsidene sjekkes innimellom
da alt her vil være oppdatert.

•

Kommentar siste klubbmøte
Dette var et fengende og interresant møte hvor vi hadde besøk
av Oddmund Olsen fra Bil & Trafikk. Mange flotte bilder som ble
vist fram på storskjerm. Og en spennende fortelling til hvert bilde.

•

Økonomiske bevegelser
Den er fortsatt stabil og bra.

•

Rapport i fra gruppene
Bodil og Marita har alt under kontroll her, og julebordet er
neste prosjekt.

•

Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift.
Det blir ny utgangsdør i løpet av våren.
Klubblokalet bør isoleres og få ny kledning.
Omgjøringen på kjøkkenet bør snart få en oppstart.

•

Evaluering av igangsatte saker
Her er det containeren som blir det store prosjektet.
Arbeidet her må snart starte opp, det går veldig fort
til 1. mai nå.

•

Saker i fra styremedlemmene
Det er et ønske om at døren opp til 2. etasje blir låst,
slik at hele avdelingen der oppe er avlåst.

•

Saker i fra styremedlemmene
Det ble bestemt at vi går til innkjøp av kalenderen
fra Oddmund Olsen. Den vil bli lagt ut for salg til
klubbens medlemmer.

Marita

Aarnes AS arrangerte for andre gang Cruise In ved sitt lokale. Denne gang var datoen 9.
september. I tillegg til musikk fra Backyard Drifters var det mulig å få kjøpt hamburgere og
brus samt å få en guidet tur i lokalene. Ifølge de meldingene som vi har fått senere var det
ca. 100 biler inn om i løpet av dagen.

Egil Grønn hadde litt tid til overs FØR han skulle kjøre bryllup, så en tur til Cruise In passet bra!

Renè Sjøberg har igjen fått rodden på veien etter ”ett par” år i garasjen. Her er det Tor-Johnny og Henning B
som studerer detaljer.

En glad gjeng fra SCCH. Legg merke til ”stolen” midt på bildet. Ett reservehjul kan brukes til så mangt bare man
er oppfinnsom!

Race-gutta var også på plass

2 x Dodge Charger

Tekst og foto: Stein E

JUBILEUMSKALENDER !
SOM ALLE VET, FYLLER KLUBBEN
VÅR 25 ÅR
I 2007.
I DEN FORBINDELSE VIL GI UT EN
KALENDER , I BEGRENSET OPPLAG, SOM
MARKERER DENNE MILEPÆLEN.

DEN VIL VÆRE I A-3 FORMAT MED
KLUBBENS LOGO SYNLIG GJENNOM HELE
ÅRET.
SELVE KALENDERDELEN VIL INNEHOLDE 12
AKVARELLER AV ODDMUND OLSEN, SOM ER
KJENT GJENNOM SINE FLOTTE BILDER I
BLADET ”BIL & TRAFIKK”

JUBILEUMSKALENDER !
PRISEN PÅ KALENDEREN BLIR 250 KR, OG
DET ER NOK EN GANG VIKTIG Å PÅPEKE AT
OPPLAGET VIL VÆRE BEGRENSET.
VÅR EMINENTE FORMANN STEIN.E. TVETER
VIL FORESTÅ SALGET, OG EN ”PROTOTYP”
VIL MULIGENS KUNNE BESIKTIGES PÅ JULEMØTET DEN 13.DES.
KALENDERNE SELGES PÅ ÅRSMØTET I JAN.
07

SÅ KJENN DERES BESØKELSESTID
FOLKENS; DETTE ER EN UNIK SJANSE
TIL Å FÅ ET FINT MINNE FRA
KLUBBEN…OG KANSKJE EN LITEN
KURIOSITET!!

DIPLOMER TIL ÅRETS
JUNIORMEDLEMMER
Det vil på vårt julemøte bli utdelt diplomer til de
juniorene som er nye i år, og følgende er:

Frank Tveter
Sara Tveter
Ole Alexsander Skaug Oliversen
Maria Skaug Oliversen
Mia Caroline Jansen
Martine Hageengen Ringdal
Thea Hageengen Ringdal
Melissa Schei Frogner

Årets siste offisielle cruise night ble avholdt 6. september. I ett ganske kraftig regnvær møtte
det opp totalt 14 biler. Denne gangen tok vi først turen til Magnus Motor AS hvor Kjell og
Krister informerte om firmaet og hva de holder på med. Etterpå gikk turen til USCEC’s nye
klubblokale kun ett steinkast unna Magnus Motor.

Mange fulgte spent med på det Kjell hadde å fortelle om biler, deler, skruing etc.

Det gjenstår fortsatt noen dugnadstimer i lokalet til USCEC, men det blir nok veldig fint og ett godt
egnet lokale når det blir ferdig. USCEC vartet opp med gratis vafler og kaffe denne dagen og jeg vil på
vegne av Detroit Cars takke Magnus Motor for omvisningen og USCEC for serveringen!
Stein E

LIVET BAKLENGS
Jeg synes at livet burde leves baklengs:
Man skulle starte med å dø for dermed å være ferdig med det. Så våkner man opp på et pleiehjem
og får det bedre og bedre for hver dag. Man blir så kastet ut derifra fordi man er for frisk. Så kan
man gå å heve pensjonen.

På første arbeidsdag får man et gullur. Så arbeider man i 40 år inntil man er frisk nok til å trekke
seg tilbake fra arbeidslivet. Deretter kan vi drikke, feste og ha masse sex

.
Så begynner man på grunnskolen, blir et barn, leker og har ingen forpliktelser.
Og vips så er man en baby! De siste 9 månedene tilbringes flytende rundt i fredfull luksus. Der er
det sentralvarme, roomservice og all tenkelig luksus.
Til slutt forlater man denne verden i en enorm kjempeorgasme.
Dette er perfekt spør du meg ;-)

NYTTÅRSMORO PÅ
LOKALET
HEI ALLE SAMMEN

I ÅR VIL KLUBBLOKALET VÆRE ÅPENT FOR ALLE
KLUBBENS MEDLEMMER. DET VIL VÆRE ÅPENT FRA KL.
21.00 OG TIL SISTE MANN ELLER KVINNE FORLATER
LOKALET.
DET FINE ER AT OGSÅ BARNA KAN VÆRE MED SLIK AT
DET BLIR EN FAMILIEFEST I SAMMEN MED GODE VENNER.
DET VIL IKKE BLI NOEN MATSERVERING HER, DA VI
REGNER MED AT DE FLESTE VIL SPISE GOD OG DEILIG
MAT HJEMME.
MEN LITT SNACKS PÅ BORDENE VIL DET BLI I TILLEGG TIL
AT DRIKKEVARER KAN KJØPES PÅ LOKALET.
DET HADDE VÆRT HYGGELIG OM SÅ MANGE SOM MULIG
VIL TA TUREN INNOM KLUBBEN DENNE KVELDEN.
KLOKKA 24.00 VIL DET BLI KLART FOR FYRVERKERI OG
DET MÅ DERE HA MED DERE SELV,

REISEBREV CRUISE 66
Fredag 2. juni startet turen fra Sarpsborg, vi var 6 deltakere fra vår klubb ( Else og John Eilert Erichsen, Christin og Peder Eriksen og Grethe og Per Gerhardt) som skulle på Harrytur
til USA for å kjøre route 66. denne turen var godt planlagt av Harry og Henning Kjensli fra
Lillestrøm og Jon Grasto har jobbet fram til noen praktiske ordninger med transport og forsikringer, for at vi andre 47 deltakere skulle få en fin tur.
Men som sagt turen startet i Sarpsborg vi plukket med oss 4 fra Fredrikstad (Sonja Simensen og Oddvar Hansen og Kirsti og Ketil Olsen) for deretter å reise med retning Gardemoen.

Vi landet i Chicago på lørdag kl lokal tid, her ble vi møtt på flyplassen av gamle
norskregistrerte amcarer, og vi følte oss som kongelige der vi kjørte nedcabbet for å hente
våre biler som stod på lager hos Mike Plzak som eier Route 66 Classic & Luxury Motorcars.

Vi skulle nå være i Chicago i 4 netter hvor de 2 første nettene var på Hampten Inn Countryside, Chicago, her gikk dagene med til forberedelser for turen. Flere monterte vifter mens
andre hadde småting som de ønsket å ordne.

Lørdag var vi på biltreff ”CHI-TOWN” som var Down town, Chicago det var moro å se
hvordan ting ble gjort her, ikke så veldig ulikt oss. Masse bil og mye og se på.

Hadde dette anlegget vært noe for oss på
OBS! Det ga mye lyd fra seg

Her er noe av utvalget, en gammel policebil, en truck som var skikkelig grom og en Betty
Bop inspirert rosa sak

Disse ser kjente ut, vi var der med egne biler

Mat og drikke må alle helter ha mat uansett hvor
man er

Down Town Chicago

Har sett slike biler på gamle filmer, og her
kom en som fortsatt er på veien med en eier
som er omreisende artist

Hva skjer der ute? Hva driver de med? De ser veldig nysgjerrige ut nå.

Tja, her prøver Peder å plassere koffertene
før bytte av hotell. Vi målte jo før vi sendte
bilen eller?
Kan koffertene ha utvidet seg i varmen?

Og det var her det skjedde på vei til hotellet nærmere starten av route 66, Vi ble truffet i siden av
en bil som stakk av, Her har policen kommet og
guttene tegner og forklarer så godt vi kan

Kole på Cermak Auto var tilfeldigvis utenfor hotellet kvelden før og snakket med guttene og de hadde vært med ned til hans
verksted for å se. Så nå tok vi turen tilbake
til ham og han rubbet og gnudde for å få
bort alt som gikk ann å få bort for at bilen
skulle se bedre ut. Vi sender en stor TAKK
til ham.

Vi hadde et par timer som vi skulle oppleve
Chicago, full fart med andre ord

Per og Peder valgte å ta heisen opp i
”Sears Tower” for å se utover byen.
Mens Christin og jeg så på livet på
bakkeplan

Vi har gleden av å lodde ut 6 billetter til en eksklusiv
verdenspremiere på musikkdokumentaren "Green Carnation: A Night
Under the Dam".
Tid: Torsdag 7. desember kl 17.00.
Sted: Fønix Kino, Kristiansand.
Varighet: En drøy time
Hvordan kan du få billett: Send svar på denne e-posten med ditt
fulle navn, adresse og e-post. De som vinner får 2 billetter
hver. Med andre ord trekker vi ut 3 vinnere. FØRSTE MANN TIL
MØLLA!
OM FILMEN
Filmen dokumenterer den historiske konserten som fant sted 3.
august i år under Dam 3 (Agder Energi), ved Nåvatn i Åseral
kommune. Konserten blir omtalt som en av tidenes mest unike og
eksklusive musikkopplevelser.
Konserten og rammen rundt var faktisk så spesiell at enkelte kom
reisende i ens ærend fra byer som New York og Shanghai, kun for å
oppleve norsk natur og musikk i en nærmest perfekt kombinasjon.
For smakebit:
www.underthedam.com

Vennlig hilsen
Eikerapen Roots Festival
www.eikerapen.com

ØNSKER DU Å LEIE VÅRT LOKALE?

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

PRIS: 300kr 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

KLUBBENS UTLANSVERKT~Y

Alt verktsy, bortsett fra elefant og motorbukk er A finne p&klubblokalet. Alt verktsy er
merket med det samme nurnrner som du ser i tabellen over.
Skal du l h e verktsy, skriv p&lista som henger p&verktaytavla.
Nurnrneret pA verktsyet du lher, dato, navn og telefonnumrner skrives.
U t l h av dette verktsyet er gratis for medlemmer, men husk A levere verktsyet tilbake sB fort
som mulig. Andre kan trenge det.

Kran for utlarfting av motor (elefant) og motorbukk kan leies ved A kontakte Vidar Elvestad pA
Grcaer, tlf 90828557.
Elefanten koster 50,- pr uke, motorbukk kr 100,- pr mhed.
Du kan ogsA l h e barker fra klubbens bibliotek. Bak i boka er det et kort, hvor du pAGarer navn
og dato. Dette settes igjen i kartoteket som st& i bokhylla.
Bok og verktsy komiteen

B
2. des.
13. des.
19. des.
31. des.
24. feb.

Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet
Nyttårsmorro
South East Swap Meet 2 Moss Bueskytterhall

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
ACOC Moss

EIER ANN MARI PETTERSEN
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net

Deadline neste klubbavis onsdag 26 Des

Kl 11,00
Kl 18,30
kl 18,30
Kl 21,00

