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Hei alle medlemmer, små og STORE !
Ja, nå er det vel definitivt slutt.
Temperaturen ute er fortsatt ganske
behagelig hvis man skjeler på
kalenderen, men vinterlagring og evt.
justeringer, forbedringer på ”juvelen”
er nok nær forestående for de fleste av
oss.
Men november vil bli en måned med mye på
programmet for klubben: Vi har ansvaret
for Østlandsforum, som går av stabelen
10.-12. nov på Quality Hotel på Grålum og
videre har Detroit Cars sitt meget
sagnomsuste julebord lør.25.11.
Og når du leser dette, så har vi kanskje
fått installert varmepumpe på
klubblokalet også.

SEE YOU AROUND!
JAN T.

Nå er det liksom ingen tvil lengre, høstregnet har kommet for fullt. Ved disse tider i fjor
hadde vi allerede hatt snø. Vi får se noe positivt i alt regnet, forhåpentligvis blir
vannmagasinene fullere og strømmen dermed ikke så dyr som tidligere spådd. Buicken er
ikke satt helt bort for sesongen enda ettersom det kanskje kan bli en helgedag til i år med
brukbart vær, selv om jeg har mine tvil. For de av oss som ikke er så opptatt av snø er jo regn
bra ettersom ”snøen” da kommer ferdig måket.
Men, før eller siden kommer det nok til å snø denne vintersesongen, og vi håper å få til en
avtale med han som har snøbrøytingen av Edv. Strandsvei til å ta rundt lokalet samtidig også
denne sesongen.
Det har i det siste vært mye snakk i klubben om å få flere nye medlemmer. Det snakkes om en
mulig ”forgubbing” av medlemmene, noe som selvfølgelig kan være uheldig. Vi ”kjemper”
om disse nye medlemmene med mange andre klubber og foreninger som kanskje ikke fantes
for kun få år siden. Derfor er det viktig å kunne bruke de kanalene som det nå ser ut til at vi
kan ha fått på en positiv og best mulig måte. Det finnes fortsatt mange i Sarpsborg distriktet
som ikke har hørt om Detroit Cars, langt mindre hva vi holder på med. Derfor var det ekstra
hyggelig at både Bil & Trafikk og Motormagazinet i Sarpsborg ville lage reportasjer om
klubben vår og Nygårdshaugen turen. Begge disse bladene distribueres gratis til alle
husstander i Sarpsborg. Begge fortjener en stor takk for sin innsats.
Vi har videre vært i kontakt med en ”lokal løs” bilklubb som kanskje ønsker å leie vårt lokale
til sine medlemsmøter i vinterhalvåret. Hvis det er andre som vet om motor klubber og
foreninger som ønsker å leie ett møtelokale for vinterhalvåret, be de ta kontakt med meg.
For å enda mer kunne formidle at det faktisk finnes en amcar klubb i byen jobber vi med
muligheten om ett tettere samarbeid med Sarpsborg Turistkontor. 100 % sikkert hva dette
samarbeidet vil gå ut på er i skrivende stund ikke klart, men jeg regner med jeg kan fortelle
mer om på medlemsmøtet den 8. november.
På dette medlemsmøte kommer også Oddmund Olsen som er illustratør i Bil & Trafikk. Som
jeg har nevnt utallige ganger så er det han som lager de fantastiske akvarellbildene som dere
finner på side 2 i hvert eneste blad. Oddmund vil holde ett kåseri for oss samt å fortelle litt om
muligheten til å kjøpe kopier av akvareller og få laget et akvarellbilde av sin egen bil.
Oddmund har en genuin bilinteresse og har garantert mange interessante historier å fortelle fra
Sarpsborg distriktet.
Det ble på siste medlemsmøte nevnt at kommunen kanskje kom til å grave opp Edv.
Strandsvei for å legge ny kloakk. Jeg har vært i kontakt med kommunen, og de har ingen slike
planer i ”nær” framtid.
Til slutt vil jeg informere om julebordet som er den 25. november på lokalet. Bindende
påmelding til Bodil så snart som mulig.

Stein-E

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 8. NOVEMBER KL. 18.30
Agenda:
- Vi får besøk av Oddmund Olsen fra Bil & Trafikk. Oddmund vil holde ett
kåseri for oss samt fortelle om muligheten til å kjøpe kopier av akvarell
motivene som har stått i bladet og til å få malt akvareller av sin egen bil.
- Innkommende saker
- Cars On The Farm
- Sarpsborg Turistkontor
- Julebord
- Eventuelt

Endelig en deodorant også for oss menn!

MEDLEMSMØTE 11.10.06
Tilstede var 26 seniorer og 2 juniorer.
NAF besøk
Denne gangen hadde vi besøk av Mary Schjerpen fra NAF. Hun er daglig leder på
Rudskogen, Rakkestad.
Hun informerte en del om hva vi må igjennom i dag for å få førerkortet.
Trafikksikkerhetstiltak: Dette er et kurs vi kan søke om midler til og det ble
anbefalt max 15 biler. Men det kan gjerne være flere personer i bilene.
Dette er et 3 timers kurs og består av en teoridel, glattkjøring og avsluttes med litt
sosialt samvær.
Stein sørger for å få avgårde søknaden på dette.
Handikappkjøringen
Den er nå vel overstått og må vel sies at det var et vellykket arrangement nok en
gang. Dette er årets høydepunkt for mange av brukerne ved forskjellige senter og
boliger rundt omkring i kommunen. Og faktisk for mange av klubbens
medlemmer som også ser frem til denne dagen.
I forbindelse med vårt 25 års jubileum neste år ble det luftet litt om vi også skal ta
de med på en vårtur.
Ruten var kanskje litt i lengste laget, de vet jo at det er pizza og brus i vente og
noen blir derfor litt utålmodige.

Repotasjer
Bil & Trafikk har i tillegg til Motormagasinet laget repotasjer om årets
handikappkjøring.
Kloakken
Den er nå spyla og filmet. Bør tas en avgjørelse innen våren om hva som skal og
bør gjøres her.
Turistinformasjonen
Her bør det undersøkes om vi kan få lagt inn påskecruisingen og 1.mai
mønstringen på aktivetskalenderen.

Varmepumpe
Den er nå innkjøpt og hentet, venter bare på monteringen.
Møtet ble avsluttet med loddsalg.

Marita

STYREMØTE 17.10.06
Tilstede: Stein-Erik, Gjermund, Jan Thomas, Per, Egil N, Kjell Ingar,
Bodil og Marita
Kommentar siste cruizinews
Bra med repotasjer.
Per må ha mere hjelp, redaktøren kommer ned å hjelper han.
Enkelte av sidene trenger justeringer og dette tar ansvarshavende for disse
sidene seg av.
Kommentar siste klubbmøte
Det var et godt møte. I forbindelse med trafikksikkerhetstiltak er nå søknaden for
dette sendt.
Økonomiske bevegelser
Klubbens økonomi er fortsatt stabil.
Rapport i fra gruppene
Det er utarbeidet en perm til sponsormedlemmer.
Evaluering av igangsatte saker
Container er nå blitt hentet fra sandblåsingen og er plassert på verkstedet til Per.
Det er en del som må gjøres på den, så skriv opp noen dugnadsdager/kvelder bak
øret.
"Damegruppa" skal ned å finne ut hvordan de vil at inventar skal plasseres.
Containeren skal gjøres helt klar slik at den er klar til bruk 1. mai 2007.
Årskalender
Vi bør lage oss en kalender med årets hendelser, om hva vi skal søke på, når ting
må være inne i avisa osv. osv.
Saker fra styremedlemmene
Data'n på klubblokalet har en virus. Det bør renses opp i den og få ryddet opp der.
Telefonen bør stå innelåst slik at ikke leietakere får brukt den.
Leie av lokalet
Det har kommet inn en forespørsel fra "Gatebil" om de kan leie lokalet en dag i
måneden i vinterhalvåret. Dette stiller vi oss selvsagt positive til og blir enige om
hvilken dag det passer.
Østfoldsamarbeidet
Her er det Per og Gjermund som stiller opp.
Marita

VALG 2007
Vi er nå i gang med forberedelsene til valget i januar. Vedlagt vil du finne
valgregler, liste over medlemmene som er
stemme/nominasjonsberettigede, 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, Unni
Blakestad eller Nina Karlsen). Listene kan også legges i postkassa på
lokalet eller sendes pr. post / e-post (57merc@online.no). De fleste
velger derimot å levere disse på medlemsmøtet i desember.

MEDLEMSMØTET 13. 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.

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONER OG VALG
1. Alle som hr 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.

DISSE KAN NOMINERES
ANDERSEN BIRGER
ANDERSEN DAGFINN LIND
ASBJØRNSEN
FRANK
BALISZEWSKI
DONALD
BERBY EGIL
BERG
TERJE
BERGDAL
JAN ERIK
BERGER JON AKSEL
BERGMAN TOBIAS
BJERKNES TOM VIDAR
BLAKKESTAD
BJØRNAR
BLAKKESTAD
UNNI
BODUM MAGNAR
BORGE DAG
BORGE KRISTIN G.
BORGAAS
TOR-INGE
BRENNE PER ÅGE
CARLSEN
TROND
DELBEKK
REIDAR
DEMMENE RUNAR
EDVARDSEN CARL NICOLAI
EDVARDSEN INGER
EKEDAL SIMON
ELVERHØI RUNAR
ELVESTAD VIDAR
ERICHSEN JOHN-EILERT
ERIKSEN
PEDER
FINNESTAD MARTE KRISTINE
FRISELL GUTTORM
FROGNER
KJELL ERIK
FROGNER
MARITA
GERHARDT PER
GERHARDT JAN FREDRIK
GERHARDT KENT
GLOMSRUD ARNE
GRANSTRØM
RONNY
GRØNN EGIL
GRØNN EDEL

GUNDERSENARILD
HAGEENGEN RINGDAL
TONE
HAGLUND
ANNE
HALVORSEN TOR
HALVORSEN RUNAR
HANSEN
TOR JOHNNY
HANSEN
BODIL
HANSEN
JOHN EDGAR
HANSEN
CONNIE
HANSEN
DAG JOSTEIN
HARRIDSLEFF
JØRN
HASLIEN
ØYSTEIN
HAUGEN
ALEX PETER
HAUGEN GABESTAD KJÆR
SILJE
HEIBERG
TROND VIDAR
HOLM TERJE
HOLM MAY
HOLMBERG IRENE
HOLT
KNUT KÅRE
HOVDUM
LARS
HØLAAS ARNE JOHAN
HØLAAS BEATA
ISAKSEN
CHRISTIN
JANSEN CATO
JANSEN GJERMUND
JANSEN ANITA
JANSEN ANETTE
JENSEN SVEIN IVAR
JENSEN ØYVIND
JOHANNESEN
BJØRN VIDAR
JOHANSEN SVEN HILDING
JOHANSEN STEINAR NORMAN
JOHANSEN TRINE
JOHANSEN WENCHE
JOHANSEN JAN THOMAS
JOHANSEN EVA KRISTIN SUNDÅS
JOSEFSEN THOMAS
JØRGENSEN ODD-IVAR

KARLSEN INGAR

KARLSEN
NINA
KARLSEN
TERJE OLAF
KARSTENSEN
TOM EINAR
KJÆR MARCEL
KOPPEGODT TOR ARNE
KORPISELKA
ANDRE
KROGSTAD TORMOD
KULTORP
RUNE
KULTORP
STINE
LANGSHOLDT
SARA
LARSEN GEIR ERIK
LUNDE JAN ERIK
LYSAKER
HALVARD
LYSAKER
INGER LISE
LØKKEBERG ROGER
LØVÅSEN
JON
LØVÅSEN
TONE
MAGNUSSEN
WENCHE
MARCUSSEN
RONNY
MARTINSEN RUNE
MARTINSEN TOVE
MARTINSEN ROY
MARTINSEN HEIDI
MATHISEN PER WILLY
MATHISEN MERETE
MEIDELL
PÅL
MIKALSEN PER MIKAL
MOE
ØYVIND
MOLTEBERG STIG
NIELSEN
LEIF
NIELSEN
FRANK
NILSEN ALF-GUNNAR
NILSSEN
KENNETH REINSMO
NORD GERHARDT
GRETHE
NORD SCHANDER
ANNIKEN
NORDTUG KARSTEN
NOREN KENNETH
NYGAARD
EGIL
OLAVESEN KEN
OLIVERSEN STEINAR
OLSEN KJELL INGAR
OLSEN ØYVIND

OLSEN HARALD TRYGVE
OLSEN TERJE
OLSEN MAY RITA
PEDERSEN HENRIK
PEDERSEN MARTIN
PETTERSEN ANN MARI
RINGDAL EDELL LARS
ROSSING
KJELL ERIK
SAND
TOMMY ANDRE
SCHJERVUMANNE
SCHNELL-LARSEN
VIGDIS
SCHONHOWD
STEINAR ANDRE
SCHRØDER JAN ERIK
SIMENSEN THOR EGIL
SJØBERG
RONNY
SJØBERG
RENE
SKAUG HEIDI
SKJEKLESÆTHER
GORM
SKJEKLESÆTHER
WENCHE
SKJØRHOLM
ANNE KARIN
SKAARAAS ARILD OLAI
SPETAAS
STEIN
SPETAAS
SØLVI
STEEN UNO
STENBERG SVEIN
STENE LARS
STENHAUG JENSEN ANN JEANETTE
SUNDBY
JOHN
SVENSEN
SVEN ARMAND
SØRBY ØYVIND
THON GUNNAR
TRONDSEN OLE
TVETER STEIN ERIK
TVETER BRITT A
WALTHER
METTE-GRO
WEBERG
PETTER
WESTGAARD
STEINAR
WOGOWITCH
ERVIN
WOGOWITCH
SONJA
ØSTLI AASERUD INGER-LISBETH
AASERUD
VIDAR

20. august var det igjen klart for årets Street legal på ØRA i Fredrikstad. På arrangør siden er
dette ett samarbeid mellom USCEC og SCCH, mens DC står for organiseringen av
parkeringen. Takk til alle i DC som stilte opp denne dagen.
Været var meget bra tatt i betraktning at det regnet både dagen før og dagen etter. Og i følge
de ryktene vi hørte regnet det også i andre deler av Østlandet denne dagen, noe som dessverre
førte til at noen deltakere ikke stilte til start.

”Klassiskt” oppgjør: Mustang mot Chevelle

-69 Chevy Kingswood mot Ford F-150 Lightning

De heftigeste burn out’s sto nok denne Olsen Glass sponsede Willys pick up med 540 cid V8 og 2wd for.
Stein E

Smilebåndet

To travhester sto på stallen og skrøt til hverandre.
Jeg har vunnet syv av de siste 13 løpene jeg har deltatt i, sa den ene.
Er det noe da, sa den andre: - Jeg har vunnet 28 av 36 løpene jeg har deltatt i !
En greyhound hadde overhørt samtalen og sier:
Ikke får å skryte, karer, men jeg har deltatt i 90 løp i år, og vunnet 88 av dem!
Hestene stirrer storøyd på hverandre og utbryter:
Jøss, en hund som snakker!
-

Hvorfor har du sluttet å jobbe?
På grunn av sykdom.
Sykdom? Hvordan det?
Sjefen ble syk av å se på meg.

En kunstner hadde separatutstilling. Etter en uke spurte han gallerieieren om noen av bildene var solgt.
•
- Jeg har gode og dårlige nyheter til deg, sa eieren.
•
- Hva er de gode?
•
- Det kom en kar innom og spurte om jeg trodde bildene ville stige i verdi etter din død.
•
- Jeg svarte selvsagt ja, og dermed kjøpte han 15 av maleriene dine.
•
- Herlig! Hva er de dårlige nyhetene?
•
- Han er legen din….

Tekst og foto: Stein E

I strålende solskinn bar det av gårde mot Vinterbro / Tyrigrava 2. september. Denne gangen
var hele familien med, men jeg er ikke sikker på hvem som var lykkeligst: Frank og Sara som
skulle på Tusenfryd eller jeg som skulle på Tyrigrava Classic!
Treffet avholdes som sikkert de fleste vet på plassen utenfor Tyrigrava Kro, som for øvrig
også er samme sted som Pony Parts holder til. Gutta på Pony Parts benyttet selvfølgelig
anledningen til å holde butikken åpen og Richard Bugge var i tillegg speaker under
bilpresentasjonene.

2 x BMW Isetta + Indian motorsykkel

”Blanda drops”

Denne T-birden ble i løpet av noen sekunder riks kjendis. Her står bilen som ble beskutt på Aker brygge i
sommer. Fortsatt synes kulehullene i frontruta og i interiøret. Takk og lov for at eieren ikke satt i bilen!

Stor spennvidde av biler på treffet: 32 Ford Rod, NSU Prinz, VW boble, Chevrolet Corvette og original 31 Ford

Nostalgi så det holder, Ford Rod med flathead V8

US biler fra 30, 50 og 70 tallet

Ford 427 SOCH motoren er STOR

Sent 60 talls Opel Rekord med nyere 3,0 injection motor

Her gjør Richard (med mikrofon) det han kanskje synes er best i verden: Snakker om Ford Mustang

60 og 70 talls Cadillac

Olds 442, Corvette og Opel Rekord

Dette må vel være ”store broren” til Don’s 29 Ford?

-58 Buick Centry Caballero Estate Wagon 4 dht.

JULEBORD
Detroit Cars
Har gleden av å innby
klubbens medlemmer med partner
til julebord på lokalet
Lørdag 25.11. Kl 19,00.
MENY
Juletallerken med drikke+akevitt.
Maten serveres kl 19,30.
Pris kr 300,- pr person.
PS: Bindende påmelding innen 20,11
til Marita 93431119.
Medbrakt ikke tillatt

Hedring av 5 og 10 års jubilanter,
Kåring av ÅRETS medlem

5 år
Donald Baliszewski
Runar Demmene
John Eilert Erichsen
Arne Johan Hølaas
Beata Hølaas
Ann Mari Pettersen
10 år
Arne Glomssrud
Thomas Josefsen
Tom Einar Karstensen
Marcel Kjær
Kenneth Noren

Bilder fra Høst festen,
Rundt 55 stk var tilstede og vi dansa etter flott
musikk og hadde det helt på G !

Per og Grethe

Magnar, Ellen og Lise

Nei men Roger da...

Egil, Jan-Erik og Stein

Kjell og Marita

Ekeberg og Olsen

Endelig tok jeg dere...

Her er det liv… RAY RAY

Etter 4 drammer, 2 rusbrus og
3 øl ja, da ser vi Sølvi slik..

Gutta koser seg i BAREN

Tre søte damer

Se der ja, Marita og Kjell Ingar på
dansegulvet

Ja, nå ser vi atter slike glass og flasker!

Ja det går på 2 og 2 øl... har
han vært på Happy Hour???

DJ Gjermund

WOOOOOW for en mage..

Tone da… Egil ser fornøyd ut..

Tom og Kjell Ingar lurer på hva
Steinar har i glasset..

Hva har du gjort nå da Egil?
Vigdis ser ikke blid ut.

Tor Johnny og Britt for et par..

Lise og Jan-Erik.. Ser ut som de
har det bra

Per: Litt sigen eller?

Vidar er i form..

Frode.. den gutten smiler
hele tiden.

Marita og Per

TAKKER STYRET FOR EN FLOTT FEST.

STEINAR JOHANNESSEN 50 ÅR

Gratulerer med 50 års dagen som var her om dagen Steinar Johannessen.
Marita og Bodil fikk den store gleden av å
servere i hans 50 års lag.
Ja, slik så han ut på festen… HVA skal man si
om dette??

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

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

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

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

EIER: ERWIN WOGOWITCH
4. nov.
8. nov.
11. nov.
14. nov.
25. nov.
2. des.
13. des.
19. des.

Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Østlandsforum Sarpsborg
Styremøte klubblokalet
Julebord, Klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

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

Deadline neste klubbavis onsdag 29. nov

Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 18,30
Kl 0,00
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 18,00

