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Hei alle medlemmer, små og STORE !
Sommeren slipper visst ikke i år og
hvem gråter for akkurat det?
Vel, tidsnok kommer stormen, og da
er det godt å vite at veden er i hus
og varmepumpa er montert.
Apropos varmepumpe så har flere
instanser vært i sving, så en
fornuftig løsning er på trappene.
Når det gjelder vår kjære
”utgiftspost” bilen, så er vel tiden
også moden for å vinterlagre
denne, men akk, hadde vi enda hatt
kalde, tørre vintre så kunne jo
sesongen vært mye lengre.
Saltlake og metall har jo alltid
vært gode venner, så det er liten
vits i å tøye strikken for langt.
Mon tro hvor Mesta får alt dette
saltet fra?
Så kjære venner: Ser du en gul bil
med en roterende skive bakpå så ta
en annen vei. Dessuten så kjører jo
”GUD OG HVERMANN”
firehjulstrekker i dag og da holder
det jo egentlig med litt salt på
egget.
SEE YOU AROUND

Jan T

Da ser det ikke ut til at det er noen vei tilbake, høsten har igjen innhentet oss. Noen synes at
denne tiden er veldig fin, mens andre ikke er like glade for denne årstiden. Det begynner å bli
veldig tynt mellom de forskjellige arrangementene og mange har nok allerede planlagt og
kanskje påbegynt ”garasje sesongen”.
Like sikkert som høsten kommer er også årets kjøretur med de funksjonshemmede på
Nygårdshaugen / Lande Bosenter. I år gikk turen fra Nygårdshaugen til Vikane / Hankø hvor
både Bil & Trafikk og Motormagazinet i Sarpsborg tok bilder. Turen ble avsluttet med pizza
og brus på klubblokalet. En stor takk til de som stilte opp og kjørte denne dagen, men
selvfølgelig også til de som ordnet med mat, rydding etc.
Når dette skrives er innkjøp av varmepumpe mer eller mindre i boks og det gjenstår bare
monteringen. Det var ikke lett å finne den riktige pumpen til den rette prisen, men vi mener at
det har vi klart. Vi får se hvordan dette har innvirkning på strømforbruket nå i vinter, så får
styret ta en avgjørelse til våren om det trengs flere tiltak for å få denne utgiften enda lavere.
Jeg vil passe på å få takke alle medlemmer som gjennom året har holdt på med klubblokalet
både inn og utvendig. Supert at det finnes medlemmer som tar tak i ting og får disse tingene
gjennomført. Ingen nevnt - ingen glemt, men dere vet jo selv hvem dere er……
Det ble nevnt i forrige nr. at det skulle bli bilder fra turen til Magnus Motor / USCEC i dette
Cruiznews, men de kommer i en senere utgave i løpet av vinteren.
Oppfordrer alle medlemmer til å komme på medlemsmøte den 11. oktober, da vi får besøk av
Mary Schjerpen fra NAF øvingsbanen på Rudskogen. Mary vil fortelle om hvilke kurs som er
mulig å gjennomføre slik at dere medlemmer kan komme med ønsker om hva vi skal gjøre.
Detroit Cars vil på bakgrunn av deres ønsker samt informasjon og hjelp fra Mary søke om
støtte til ett slikt tiltak i 2007. Regner med at glattkjøring i hvert fall vil være en del av dette
opplegget.
Som sikkert en del har fått med seg så har vi hatt en del problemer med kloakkrørene på
lokalet. Det har hendt at disse har blitt tette og det er jo ingen heldig situasjon så lenge vi leier
ut lokalet. Rørene er nå spylt og filmet innvendig og resultatet var vel nesten som forventet av
gamle sement rør som har ligget i bakken i 30-40 år. Vi får nok en kostnad med å utbedre
dette i løpet av våren 2007. Pr. dags dato venter vi på anbud på denne jobben.
Containeren er nå sandblåst, grunnet og vil bli fraktet til Per G. hvor ”dame avdelingen” bl.a
vil se på innredningen av denne. Også en del modifisering skal utføres utvendig før den skal
males og være klar til neste års Østfoldmønstring.
Ønsker alle en fortsatt fin høst.

Stein-E

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 11. OKTOBER KL. 18.30
Agenda:
- Vi får besøk av Mary Schjerpen fra NAF som vil fortelle oss litt om
mulighetene for glattkjøringskurs i 2007 samt andre mulige kurs. Her har dere
som medlemmer muligheten til å komme med deres ønsker. Hun vil også
fortelle litt generelt om NAF.
- Innkommende saker
- Varmepumpe
- Evaluering kjøretur 24/9
- Kloakk
- Eventuelt

Skulle det en gang i fremtiden bli aktuelt å igjen kjøpe en 50-taller, står denne høyt oppe på ønskelisten:
1958 Buick Century Caballero 4 door hardtop Estate Wagon, man blir jo andpusten bare av å si navnet.
Bilen tilhører for øvrig ett medlem i ØVK.

MEDLEMSMØTE 13.09.06
Tilstede var 24 seniorer og 1 junior.
•

Street legal Øra - inntekten her ble på kr. 9125,00. Dette er en fin
inntekt til klubben og er noe vi bør fortsette med.

•

Handikappkjøringen - trenger ca. 16 biler, det er 47 påmeldte.

•

Cruzinews
Her blir sponsorsidene kuttet ut i papirutgaven,
men vil være tilgjengelige på nettutgaven.
Kjell Ingar har overtatt bilkartoteket.

•

Varmepumpe - det var en diskusjon rundt dette og styret
tar en avgjørelse på dette ved neste styremøte.

•

Container - ferdig sandblåst og grunnet. Den vil bli kjørt
ned på verkstedet til Per for videre ombygging og klargjøring.

•

Varberg - etter at Gjermund og Anita har trukket seg ut av dette,
har Vidar Aaserød sagt seg villig til å overta styringen av dette.

•

Diverse
Egil N og Egil B har fiksa og ordnet med dreneringen, i
tillegg har Egil N kappet litt av bordene våre slik at de nå
har lik høyde.
Kjell Ingar har vært å skvetta med malingen sin, noe han
veldig bra.

gjør

En stjerne i boka til alle medlemmer som gjør noe aktivt for klubben.
Møtet ble avlsuttet med loddsalg og fremvising av en film som
Gjermund hadde med fra "Junaiten".
Marita

STYREMØTE 19.09.06
Tilstede:

Gjermund, Per, Kjell Ingar, Bodil, Egil N,
Tom Einar, Stein Erik, Kjell og Marita.

•

Kommentarer til siste cruzinews
Her var det veldig mørke bilder i fra bryllupet
"over there". I tillegg var det noen sider som
hadde for lys tekst og var vanskelig å lese.

•

Kommentar siste klubbmøte
Her gjorde vår sekretær en fremragende jobb
og klarte seg utmerket gjennom hele møtet.
En god og brukbar reserve ved formannens
fravær.

•

Klubbhus, eiendom, gjøremål og fremdrift
Her ble det enighet om at Tom Einar bestiller
varmepumpe og tar seg av monteringen.
Kjell Ingar har malt en del utvendig.

•

Evaluering av igangsatte saker
Containeren - den er nå ferdig sandblåst grunnet.
Kjell påtar seg ansvaret for å få hentet den.
Kloakken - skjøtene er elendige. Det skal nå spyles
inn ei strømpe som tetter skjøtene.
Kjøkkenet - her er såvidt planleggingen begynt.

•

Østlandsforum 11. november
I år er det vi som er vertsklubben. Møtene vil
foregå på Quallity hotell, og her møter Stein Erik
og Per.
Det hele avsluttes med en fest på klubben for
forumet.

•

Gatebilløp Rudskogen
Her har det vært spørsmål om vi kan stille som
vakter. Forespørselen kom desverre inn for sent
til at vi kunne organisere det. Men vi er interessert
i den type oppdrag og Gjermund vil derfor
undersøke muligheten foran neste gatebilløp.

Marita

INFO!
Hei som de fleste kjenner til har vi en klubb mob som vi bruker å sende ut
info ang møter, arr, og div.
Den blir ikke besvart på sms eller tlf. Hvis det ikke passer for vær enkelt å
komme på det arr eller møtene trenger dere ikke å svare..
PS: Er det noe dere lurer på kontakt en i styret..
Får du ikke sms så send en meld til klubb nr 99462798. skriv navn,
mellomnavn og etternavn. Denne er KUN for medlemmer… en sms pr
husstand..

Senderen av sms er Bodil…

Amcar cruise night var av naturlige årsaker i juli flyttet fra onsdag den 5. til tirsdag den 4.,
som for de som ikke måtte vite det er USA’s nasjonal dag.
Og ettersom de fleste skulle på jobb dagen der på var det ikke så mange som skulle reise til
Lillestrøm. Derfor måtte vi se om det ikke var mulig å få til en cruising her i stedet. Etter en
telefon til Dag i Street and Cruising Club Halden var målet for turen i boks. SCCH har som
mange vet kjøpt nytt klubblokale i år, som de driver og pusser opp.

Noen biler fra DC parkert utenfor lokalet til SCCH.

SCCH stilte også opp ”manns sterke”

For de som er kjent i Halden ligger lokalet til SCCH i Øbergveien ikke langt fra Øberg skole
og nærmeste nabo er Mesta’s lager. DC sendte også pr. e-post invitasjon til USCEC og
ACOC uten at det førte til den helt store deltakelsen fra disse klubbene. Etter å ha ringt til Dag
etter start fra S-borg var det litt nøling før han trodde at vi virkelig var 20 biler på vei til
Halden, da måtte de få mer fart på vaffel jernene!

Her har SCCH virkelig lagt ned mye jobb

og selvfølgelig har SCCH egen bar.

For ved ankomst til SCCH var det servering av gratis vafler og kaffe samt salg av brus.
Pr. i dag leier de bort en del av lokalet til tidligere eier samt har plass til mekkehaller på
baksiden. Disse lokalene og beliggenheten må være helt ypperlig for en bilklubb. I den delen
som leies ut i dag er det snakk om at det kan bli mulighet for medlemmer å leie lagringsplass
til sin bil.

Andreas Spetaas tester biljardbordet. I bakgrunn
synes kjøkkenet fortsatt med varme vaffelpresser!

Vaflene var skikkelig gode og forsvant som dugg for
solen. I bakgrunn har ett par dukker inntatt scenen.

Jeg ønsker på vegne av Detroit Cars å få takke SCCH for at vi fikk komme på besøk og
selvfølgelig for de gode vaflene og kaffen!
To av de i Halden: Sara og Stein E

OVERARBEIDET !
Jeg har lenge følt meg sliten og trøtt, og i noen måneder har jeg lagt skylden på for lav
blodprosent, mangel på vitaminer, lite trening, usunn kost og en rekke andre årsaker. Men nå
har jeg endelig funnet den virkelige årsaken! Jeg er rett og slett sliten fordi jeg er
overarbeidet!
Landets befolkning er på mer enn 4 millioner mennesker. 1,4 millioner av disse er
pensjonister. De resterende 2,6 millioner må da gjøre alt arbeidet. 1 million går på skole eller
er under skolepliktig alder, og de resterende 1,6 millioner må da gjøre alt arbeidet.
Av disse 1,6 millioner arbeider 1 million i statsapparatet, som betyr at det er 600.000 igjen til
å gjøre alt arbeidet.
Av disse 600.000 er 300.000 ansatt i militæret. Det betyr at det er 300.000 igjen. Og av disse
300.000 arbeider 250.000 i kommunale etater, hvilket betyr 50.000 igjen til å gjøre alt
arbeidet.
Trekk fra de 40.000 som er sykemeldt eller innlagt på sykehus, da får du 10.000 igjen til å
gjøre alt arbeidet.
Og med tanke på at det sitter 9.998 personer i fengsel, betyr det at det er to personer igjen som
må gjøre alt arbeidet her i landet - deg og meg!
Og nå sitter du å leser vitser...

VARBERG 2006
Fam. Jansen stod for innbooking på Åkulla i år som tidligere år og
CA 80 Sarpinger 3 Haldensere og 1 fra Fredrikstad valgte å ta turen nedover. Og i år som tidligere år hadde vi en fin helg med mye
sosialt samvær, bilprat, bil titting og cruising bare se på bildene.

Detroit Cars årlige kjøretur med brukerne i fra Nygaardshaugen Dagsenter 24-09-2006.
I år var det 47 påmeldte brukere med hjelpere som sto klare etter hvert som bilene 16stk, ankom Nygaardshaugen i tur og
orden. Noen av brukerne ble plukket opp på Lande Bo og Servicenter.
I år gikk turen via Østsiden over til Fredrikstad og ut i Onsøy, videre til Hankø der det ble et par korte stopp for fotografering. Vi hadde besøk av ett par journalister i fra ett par motormagasiner i Sarpsborg.
Deretter gikk turen om Vikane, Fredrikstad, Skjeberg og tilbake til Detroit Cars sitt klubblokale på Hafslundsøy,
der det ble servert pizza og brus.
Etter ca 21 store pizzaer og ca 90 bokser med brus og litt sosialt med film på veggen og greier ble brukerne og hjelperne
kjørt tilbake til Nygaardshaugen.
Dette er en årlig kjøretur som det blir satt meget stor pris på, ikke bare av brukerne i fra Nygaardshaugen men også av oss i
Detroit Cars. Vi sees igjen neste år.
Så en stor takk til dere alle som var med på dette.

Formann og Sekretær.
Later som om de har alt under kontroll.

Pizza er mat som alltid smaker.

Været var bra og temperaturen var god
Så hvorfor ikke kjøre bil uten tak.

Et brev til Bil Klubben (Detroit Cars) skrevet av Heidi Kure,
en av brukerne på Nygaardshaugen.
Tusen Takk
Dette setter vi pris på.
Flere Bilder

Jens hadde skrekkelig vondt i ryggen
og gikk til sjefen og sa at han trengte
ett par dager fri.
- Da skal jeg gi deg et godt råd sa sjefen. - Gå heller til sengs med kona ett
par timer. Da skal du se du føler deg
bedre. Jens gjordet som sjefen sa, og
ett par timer senere dukket han opp på
jobben igjen.
- Nå hvordan gikk det? Spurte sjefen.
Utmerket sa Jens.
- Jeg føler meg som et nytt menneske.
Men du, jeg hadde ingen anelse om at
du hadde så flott hus !

Andre arbeidsdag
- Kelner, hvor lenge har De vært ansatt i denne restauranten?
- Dette er min andre arbeidsdag.
- Ja, da kan det ikke være De som tok imot bestillingen vår.

Julebord.
På et julebord i Melbourne i fjor, hadde de ansatte bestemt seg får å spøke litt med sjefen, som lenge hadde
”plaget” alle de ansatte med såkalte ” practical jokes”. Da han gikk på do, fant en mann fram lommeboken
fra jakken hans og noterte seg tallene han hadde krysset av på lotto kupongen. Han ga disse tallene til en av
servitør og ba henne lese dem opp litt senere.
Etter middagen spør servitøren om det er noen som vil høre lottotallene fra siste trekning. Hun leser dem
opp, og skriver dem opp en overhead så alle kan sjekke selv.
Sjefen kikket på tallene og fant frem lottokupongen fra jakkelommen. Han stilnet av å ble blek i ansiktet.
Han gikk over tallene og sammenlignet dem igjen. Han svelget en drink før han reiste seg opp og sa,
•

Jeg ønsker og komme med følgende kunngjøring for dere. Jeg har vært utro med sekretæren min i
flere måneder. Jeg liker ikke noen av dere ansatte og jeg hater å jobbe i dette firmaet. Dere kan stappe det opp i……..
Får jeg har vunnet ett lastebillass med penger og jeg sier opp med øyeblikklig virkning.

FORMIDDAGSKAFFEN

Røyke pause på anniken og anette…...

Lurer litt på om ikke den Kokkelura der liker seg på
kjøkkenet?
Marita er en hjelpene hånd.. Hmmm liker ho seg der å
tro??

Noen bilder fra
Forje formiddags kaffe.

Trine fikk en
tlf fra sin kjære…

Sitter og slår
av en prat etter
et godt måltid
med egg/bacon
og karbonade
smørbrød.

Happy lurer på
om det blir noe
rester… lukter
jo godt her da..

WOMEN DRIVERS

Is this possible?

It must be a blonde

Women again

It must be a woman

Why women should not drive

Yes, it`s a woman

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?
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

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 PER ÅGE BRENNE

6-

7. okt.
8. okt.
11. okt.
17. okt.
30. okt.
8. nov.
11. nov.
25. nov.

Lørdagskafé / Åpent hus
Amcar End of Season 2006
Medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet
Avismøte klubblokalet
Medlemsmøte klubblokalet
Østlandsforum Sarpsborg
Julebord, Klubblokalet

Detroit Cars
Amcar
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 25.Okt
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Kl 18,30
Kl 18,30
Kl 18,30
Kl 0,00

