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Hei alle medlemmer, små og STORE !
Ja, når dette leses skriver vi 2007, godt
nytt år til alle. Nytt år og nye
muligheter, valgkomiteen begynner å
ringe for å få nye kandidater til styret.
Klubben er i stadig utvikling derfor er
det positivt med både gamle og nye
styremedlemmer. De har da med seg en
bred erfaring samtidig som de får nytt
blod og nye ideer inn. Dette kan være
veldig positivt for klubben, så har du lyst
og tid er muligheten der.
Den flotte Jubileumskalenderer 2007
har kommet og de kan kjøpes på
www.detroitcars.net
eller kontakt Stein Tveter
Ser at bilregisteret er nesten 100%
oppdatert på nettside, en stor takk til
Kjell Ingar Olsen som har arbeidet med
dette.

SEE YOU AROUND!
PER

Denne gangen må jeg dessverre begynne med noe trist. Jeg vet at vi har snakket om dette med
minneord i Cruzinews tidligere, men når det er 2 aktive styremedlemmer som blir rammet ser
jeg annerledes på saken. De fleste vet da sikkert at jeg sikter til at Kjell og Marita Frogner
mistet sin sønn, Jon Øystein, 18. desember. Jon Øystein ble bare 17 år gammel. De av
medlemmene som har vært en del på lokalet har sikkert truffet Jon Øystein der sammen med
enten sin mor og/eller far. I dette Cruzinews vil det være en side til minne om han. Jeg ønsker
på vegne av alle medlemmene i Detroit Cars, min familie og meg selv å overrekke våre
kondolanser til familien Frogner. Håper at de tar kontakt med oss hvis det er noe vi kan hjelpe
til med i den tunge stunden.
Det er ikke lett å fortsette å skrive denne siden etter en innledning som dette, men verden går
videre selv etter slike hendelser.
Jeg har hørt noen rykter om at det mangler litt verktøy på lokalet. Er det medlemmer, eller
noen som vet om tidligere medlemmer, som fortsatt har noe verktøy liggende som tilhører
klubben, vennligst lever det tilbake så snart som mulig. Det er andre medlemmer som også
ønsker å låne det samme verktøyet.
På julebordet var det god mat / musikk og drøyt 50 personer til stede. En stor takk både til
festkomiteen, DJ’n og til jentene som serverte.
Når det gjelder valget for 2007 så skal det avholdes på årsmøtet som er i februar og IKKE i
januar slik som det tidligere har kommet frem i Cruzinews. Dette på grunn av at regnskapet
for 2006 skal være ferdig og at alle stemmeberettigede medlemmer skal ha betalt
medlemskontingent for 2007. Dette ble det også informert om på julemøtet.
Vi har fortsatt noen Detroit Cars jubileumskalendere igjen for salg. Disse kan kjøpes ved å
kontakte meg, eller de kan kjøpes på medlemsmøtet 10/1-07. Prisen er kr. 250,- pr. stk.
Ellers så ligger nå nesten hele 2007 foran oss med mange nye muligheter. Vi må også tenke
på at klubben feirer 25 år, noe som skal feires både med en fest 8/9-07 (på dagen 25 år siden
stiftelsen) og forhåpentligvis også en påskecruising og Østfoldmønstring 1.mai litt utenom det
vanlige. Det har også vært luftet om vi kanskje skal ta en ”jubileumstur” med våre venner på
Nygårdshaugen på vårparten, eller om vi skal finne en annen målgruppe for den turen. Vi
mottar gjerne tips fra våre medlemmer. Videre får vi se om samarbeidet med Sarpsborg
Turistkontor kan bære litt frukter i 2007.
Vi har nå kjøpt ”ny” oppvaskmaskin til klubben. Dette er en storhusholdningsmaskin
tilsvarende de som er påkrevd av Mattilsynet så lenge vi leier ut lokalet. Denne har vi kjøpt
brukt fra en nedlagt pub, og med på kjøpet fikk vi bl.a en del glass, bord, barkrakker etc. Dette
vil også føre at vi får sitteplasser til 10-12 personer ekstra.

Stein E

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 10. JANUAR 2007 KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Nytt utstyr / inventar på klubben
- Planlegging av jubileumsåret 2007
- Eventuelt

En av grunnene til at jeg ikke kjører motorsykkel…………

Styremøte 19/12-06
Tilstede: Bodil, Egil N, Gjermund, Per G, Stein E.
Container:
Vi tar en befaring av denne så raskt som mulig på nyåret slik at
planleggingen og eventuelt innkjøp av inventar kan planlegges.
Telefon:
Skal vi bytte ut telefonen på lokalet til IP-telefon? De faste utgiftene for å
ha fasttelefonen er mye høyere enn de faktiske tellerskrittene som blir
brukt.
Bord / stoler etc:
Gjermund og Bodil har vært og sett på brukt utstyr fra en nedlagt pub i
Sarpsborg. Dette utstyret inneholder bl.a en slik oppvaskmaskin som er
påkrevd så lenge vi leier ut lokalet (høyere grader). Den oppvaskmaskinen
vi har i dag er stengt talt ikke ”helt etter boka”.
Det er også barkrakker/bord, ute bord og div. glass i denne ”pakka”. Det
vil føre til at vi også vil få sitteplass til 10-12 personer til i lokalet. Det ble
bestemt at vi kjøper dette.
Østfold Gatebil:
Østfold Gatebilklubb har leid lokalet vårt til ett medlemsmøte. Vi avventer
tilbakemelding fra dem om dette er noe de ønsker resten av vinterhalvåret.
Jubileumskalender 2007:
Vi har fortsatt noen kalendere til salgs. De som ønsker å kjøpe kan ta
kontakt med Stein E eller komme på medlemsmøtet i Januar.

Stein-E

1/5-89 – 18/12-06
Jon Øystein Frogner ble bare 17 år gammel. Han sovnet stille inn i sin egen
seng.
Jon Øystein var en blid gutt med glimt i øyet. Til tross for sitt store handikapp
trivdes han godt på klubben og i mellom mor og far når de var uten og luftet
Cadillacen.
Vi føler med Marita og Kjell i sorgen etter å ha mistet sin sønn.
Jeg vil på vegne av Detroit Cars få overbringe våre kondolanser og lyse fred
over hans minne.

Stein E

Referat

ØSTLANDSFORUM 2006
SAMARBEIDSMØTE FOR ALLE AMCAR- OG MERKEKLUBBER
Sted: Quality Hotell og Resort Sarpsborg, lørdag 11. november.
Detroit Cars v/ Stein Erik Tveter ønsket velkommen og presenterer klubben. Med sine 170
medlemmer og 45 juniorer i tillegg, er DC en av de største klubbene i aktive Østfold. Foruten
deltagelse på mange arrangement, står klubben bak Påskecruisingen langfredag og
Østfoldmønstringen på Obs! Tune. På høsten stiller medlemmene opp og kjører brukerne på
Nygårdshaugen Dagsenter. Mange familieaktiviteter og mer feststemte sammenkomster i
løpet av året, samt drift av klubblokalet gir mulighet til utfoldelse for aktive medlemmer.
Neste år feirer klubben 25 år. Se for øvrig www.detroitcars.net.
Klubben hadde for øvrig jobbet godt med invitasjon og tilrettelegging for Østlandsforum, og
ideen med å dele ut en samlemappe med info om områdets amcar-relaterte firmaer ble godt
mottatt. Vi som deltok takker for oppholdet!
Det ligger bilder fra forumet, se www.detroitcars.net under Bilder Galleri / Østlandsforum 2006

Valg av møteleder og referent. Tom Pettersen rakk ikke å protestere..
Referat fra møtet på Lillehammer 2005. Ingen merknader.
Innkalling til Østlandsforum. Endring.
Alle klubber som har vært med tidligere får tilsendt invitasjon. Forumet er til for
amcarklubbene på Østlandet, samt fungert som generalforsamling for Treffsamarbeidet på
Hunderfossen.
Det ble derfor en presisering av hvilke klubber som kan delta, og forumet gikk enstemmig inn
for at det kun er rene amcarklubber som kan inviteres. Klubbens formål må være rettet mot
amerikansk bil, ikke generelle bilinteresse. Eksempelvis er Car Club Vestfold utenfor
målgruppen, selv om de deltok sist år, og vil ikke få invitasjon til fremtidige Østlandsforum.
I noen tilfelle kan klubber spesielt inviteres for å redegjøre for sin aktivitet.
Oppsummering av 2006-sesongen
Klubbene ble oppfordret til å stille med et skriftlig sammendrag, samt legge fokus på det som
var nytt for året og spesielt aktiviteter som kunne gi ideer til andre deltagere.
Klubbpresentasjonen i påmeldt rekkefølge:
ACC Lillehammer v/ Terje Vik Siem: klubben står nå uten eget lokale, og det har vært litt
tungt å holde aktivitetsnivået oppe. Men vårslepp og Amcar cruising, Rock’n Run og pådriver
for Hunderfossentreffet engasjerer mange av de 90 medlemmene. Klubben har sitt 30-års
jubileum i år med festaften på Hunderfossen.
Midnight Cruisers v/ Per Damhaug: medlemmene møtes månedlig, men har ikke prioritert å
anskaffe seg nytt klubblokale. 20 medlemmer. Fokus på 4.juli-arrangementet sammen med
ADC Blaker. Politiet fikk låne en Hummer som patruljebil i år. Selv om selve cruisingen er
gratis, kan det bli aktuelt med P-avgift på messeområdet neste år. Mange bilder ligger på
nettavisen.no.

ACC Eidsvoll v/ Roar Midtskog: klubben jobber snittalderen oppover på sine 35 medlemmer
og møtes i klubbens lokale i andre etasje på Minnesund Autoservice. Sosiale aktiviteter men
ingen egne arrangement.
USCC Jessheim v/ Bård Olsen: 30 medlemmer og treffet på flymuseet er stikkord, med
onsdagsmøter på McDonald. Klubben er ikke lenger ”slaver” for dragracingen…
NDRG, dragracearrangør v/ Frode Hansen: tar imot nye medlemmer (førere, team og direkte),
etter at klubben har søkt status som idrettslag med de muligheter som finnes for å søke midler
i kommunen. Websider www.ndrg.no oppdateres ofte og er godt besøkt, åpne for annonsører.
Har stått for 7 arrangement i år, fra å måke snø under NRK’s Autofil i april til legal racing,
NM-runder og EM. ”En dag på stripa” fikk liten oppslutning. Gardermoen er Europas
raskeste bane! Planer om gangbru over depot, ønske om mer asfalt og eget aggregat. En klage
på betongunderlaget som slipper gjennom vann vurderes å bli rettet til tyskerne..
ACBC Brumunddal v/ Mette Weideborg: Tross øsende 1. mai stilte noen biler på grillingen,
som er åpen for de som kjører Mjøsa Rundt. Ikke vært noen aktiv Cruise-sesong, men de
møtes hver onsdag likevel. Årets Street legal i september ble en ny suksess med over 2000
betalende og enda flere tilskuere. Krevde 200 vakter! 132 startende og mye positiv
tilbakemelding. Rally Hedmark går samme helg, og ga mulighet for å se begge deler. 70
medlemmer, og ny leder idet Svein Erik Larsen tar over etter at Petter Skaug gir seg etter 20
år. Oppdatert hjemmeside på www.acbcb.com.
ACC Hønefoss v/Harald Skarpnes Olsen: Klubben har nå 110 medlemmer, og har egen
klubbeiendom med mekkelokale til 8 og 12 lagringsplasser, i tillegg til møterom/bar.
Dugnader for å ordne i stand, og en god ide er å ringe rundt og snakke med medlemmene
direkte. Det forplikter mer enn et skriv i posten. Arrangerer vårmønstring, sankthansfeiring og
familietreff på Røsholmstranda. Street legal og cruisenights. Månedlige medlemsmøter for de
10 mest ivrige..
ACC Tønsberg v/ Irene Erga: klubben teller 50 medlemmer og holder på med dugnader på
klubblokalet og driver utleie. Har også påtatt seg vaktjobber på Rudskogen. Jobber for å få til
et verksted. Har kjørerampe utenfor lokalet for småreparasjoner. Klubben står for mange
arrangement med swap meet, bilens dag, høstfest og fellesarrangement i Vestfold, og egne
møter.
Norsk Mustang Club v/ Lars-Petter Kolkind: 924 hovedmedlemmer og 363
familiemedlemmer støtter opp. Årsmøte og fest på Dagali Hotell midtvinters, i tillegg til
bilaktiviteter ellers i året med Swap Meet på Tyrigrava, vårtreff samme sted, Speed Week på
Elverum med +100 biler, høsttreff i Halden (102 biler) og Trondheim (ca 70). Noen av
klubbens medlemmer reiste på tur til Danmark også i sommer.
De minste familiemedlemmene setter stor pris på godteposer som deles ut på treffene.
90-95 % av nye medlemmer kommer via websidene! Mustang-infoen kommer ut 4 ganger
årlig, og er oppgradert til A4 format og flere fargesider. Klubbens register over mustanger i
Norge er nå oppe i drøyt 2650. Gledelig å se at noen 2005modeller har trosset veien til
avgifts-Norge.

ACDC Vestfold, v/Reidar Freitag: En av nestorene i amcarmiljøet. Klubben ble stiftet 1974.
Siden har det blitt mange klubber i distriktet, men de er fortsatt tungvekter med sine 70
medlemmer. Årets treff ble avlyst torsdag samme uke, da plasseier hevdet at de ikke lenger
hadde noen avtale! Ellers har de medlemsmøter første torsdag i måneden på gatekjøkkenet de
eier i Sem, og deltar på påskecruisingen i Vestfold.. Selv om de har ”sommerferie” i
klubbsammenheng, så er de med på Cruisinger sommeren igjennom og festen natt til 1. mai.
Klubben bruker SMS aktivt for å informere medlemmene.
USCEC Fredrikstad v/Jan Grøsfjeld: Motorshow 2006 i Kongstenhallen sammen med Power
Meet er de store arrangementene i egen regi, og klubben står for Street Legal på ØRA
sammen med Halden. De har kjøpt nytt lokale til over 3 mill (300m2 i 2 etasjer) og stiftet i
denne forbindelse et AS som klubben eier fullt ut, med tanke på å leie ut noe til et firma.
Klubben fremhever samarbeidet med Magnus Motor som gir et godt tilbud til medlemmene.
Sosialt nevnes klubbtur til Lysekil og lunsj til de som stiller opp når noe skal gjøres (som ikke
kalles dugnad lenger…) Deltagelse gir mulighet for å være med på trekning av en USAbillett. Dagen etter Østlandsforum skulle det som eksempel være cupfinale på storskjerm i
lokalet. Klubben har oppdatert webside http://uscec.com/ . Klubben teller 230 medlemmer.
Wheelers Van & Truck v/ Erik Thorbjørnsen: Klubben holder til Vestfold og har et samarbeid
med Vestfold Amcarforum. Er med på 1. mai feiringen. Er i dag 19 medlemmer, stiftet i 2003.
De leier lokale i Sandefjord og har møter 2.hver mandag hele året. Klubben har webside.
S&CC Halden v/ Bjørn Hansen: Klubben er fortsatt størst i lokalsammenheng; med over 350
medlemmer og avdeling i Trøndelag. I sitt 25. år har klubben kjøpt nytt klubbhus på 600 m2
med verksteder, møterom, kjøkken m.m. etter at de solgte sitt gamle lokale. Jubileumsåret ble
feiret med en utstilling i byen i mai. De forsøker også å gjøre noe aktivt i miljøet, kjører
torsdagsklubben (PU ungdommer) 50 mennesker / 16 biler og pensjonistkjøring i september
115 mennesker / 34 biler. Arrangerer ellers Bilsport Classic grensetreff med bra besøk og
Street Legal sammen med USCEC.
Lørdagskafè og aktiviteter på onsdager i vinterhalvåret, felleskjøring til treff, og onsdagstreff
v / Fønix på sommeren. Dugnader, line-dance, klubbavis – klubben er aktiv!
ACSN, v/ Jan Otnes: Klubben som ble stiftet i 1973 med 400 nysgjerrige og entusiastiske
amcarfolk opplevde nedleggingsspøkelset i 1998, noe som førte til at den ”ansvarlige garden”
måtte ta tak i styre og drift og fikk rettet fokus mot bil som hobby igjen. Oslomønstringen på
våren og Grombil på høsten, og nå i det siste årene organisert cruising i juni.
I stedet for å fly etter ungdommen med rekrutteringsbrosjyrer har de valgt å rette seg inn mot
tidligere medlemmer som har falt fra. Interessen er gjerne tilstede fortsatt. Klubben møtes på
Tyrigrava og er fortsatt en frittstående klubb. Aktive medlemmer deltar på en tur med
danskebåten på høsten som en liten påskjønnelse for innsats.
ACC Sandefjord v/ Bjørn Gunnar Hatlevik: Stiftet 1983 og teller i dag 82 medlemmer. Åpent
klubbhus 2 dager i uka og lokalet blir også leid ut til andre. Har egen webside. Det som
trekker mest er Hobbykjøretøyenes dag på Foksrød med 230 innenfor – medregnet alle typer
kjøretøy. Klubben deltar også på cruise-nights sammen med ACDC
ACOC Moss v/ Morten Braarud: Med en økning på nær 20% i år har klubben nå 76
medlemmer. Dette skyldes økt aktivitet hvor de har gjennomført South East Swap Meet, Cars
& Rock’N Roll (300 biler) og Late Summer Car Meet (100 biler). Det er inspirerende å drive
når det er slik glød, og klubben satser videre neste år med samme arrangement.

ADC Blaker v/ Jan Tore Andresen: drar 4. juli sammen med Midnight på Lillestrøm, og har
eget treff på Blaker årlig. 30 medlemmer, og på høstfesten får de oppvartning og tilbud om
drosje hjem på klubbens regning. Klubbens webside visstnok ikke oppdatert, mer
”knestående”. Bruker SMS til å informere medlemmene.
Terminliste 2007.
Se vedlegg. OBS! se oppskrift for hvordan ditt arrangement skal komme på terminlista under
AMCARS infodel. AMCAR mottar referat fra Østlandsforum, men foretar seg ikke noe i
forhold til terminliste før de hører fra deg.
Økonomi Treffsamarbeid og Østlandsforum.
Saken har vært drøftet på forumet sist år også, og det kom frem konkrete forslag som
klubbene som har skutt inn andeler ble oppfordret til å gi sin stemme. Tre klubber sendte sitt
svar pr mail, resten ble avgitt under møtet. Forslag A: 4 stemmer, Forslag B: 2 stemmer
Det ble flertall for forslag C med 6 stemmer:
”Hele beløpet går til arrangør, da dette er penger som er samlet inn for å holde liv i treffet på
Hunderfossen. Det forventes et regnskap som kan legges frem etter hvert treff, og en klausul
om at dersom treffarrangør velger å legge ned treffet skal restbeløpet gis til for eksempel
trafikkskadde ved Sunnaas Sykehus”
Dette innebærer at arrangørklubbene Lillehammer og Gjøvik får disposisjonsrett over fondet.
(Info: disse to klubbene stemte for andre forslag).
Det var kun ACC Lillehammer som var tilstede, og leder Terje Siem gikk med på dette under
forutsetning av at punktet om at regnskap skulle legges frem til Østlandsforum hvert år ble
fjernet. Fondet er slik sett uten noen heftelse, men med en klar oppfordring om å ha en plan i
tråd med siste setning under punkt C dersom ingen lenger er villig til satse på amcartreff på
Hunderfossen.
Økonomi i Østlandsforum.
Forumet har vært arrangert med midler fra treffsamarbeidet til og med 2006. Fra neste år må
det derfor innbetales Kr. 500,- fra hver deltagerklubb som et engangsbeløp, for å holde drift i
forumet. Med en innbetaling fra 20 klubber bør det være grunnlag for 4 nye år, t.o.m. 2010.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Kr. 500,- innbetales snarest til Østlandsforum på konto: 6177.05.29386.

AMCAR var representert med Jon Grasto. Som vanlig er interessen stor for å høre siste nytt,
og tidsrammen blir grundig overskredet.
Klubben passerer 14.000 medlemmer nå, en økning på 400 siste 12 måneder, og 68 lokale
klubber og 7 merkeklubber er tilsluttet. Jon trekker frem noen av medlemstilbudene:
AMCAR Finans, som gjennom Sparebank1 har tilbud om å finansiere veteranbiler på
gunstige vilkår (inntil 80%).
Forikringsavtalen med If har fått økt totalrabatten, samt rimeligere årspremier.
Teknisk bistand preges av enorm aktivitet. I disse dager må teknisk avdeling prioritere
myndighetsarbeidet; mot Vegdirektorat og Toll- og avgift. Teknisk bistand på telefon vil
derfor være begrenset til 1 person fra kl. 13.00. Etter omorganisering i VD er mange
kontaktpersoner skjøvet ut og det er ikke noen regelverk å forholde seg til ved ombygging.
Problem med godkjenninger på både originale og ombygde biler gjør at det blir viktig å få
avklart hva som gjelder, slik at kapasitet til teknisk bistand kan økes igjen. Aktuelle saker nå

er bl.a. å få aksept for CO2 opplysninger fra EPA i USA, bruk av CarFax som dokumentasjon
for tidspunkt for førstegangsregistrering, ombygginger for eksempel luftfjæring.
Amcar’s nye nettside er fortsatt under utvikling, men det rapporteres om god respons på Kjøp
og Salg annonsene på nett.
Servicetilbud ellers: Juridisk bistand, rabattavtaler, Amcar shop og USA service med bl.a.
tilrettelagt ”shoppingtur” og opplegg for håndtering av deler. Det nye amcarsenteret er åpent
for besøk mandag – fredag 08-15.30.
Import av amerikanske personbiler til Norge er nesten stanset opp, av 714
førstegangsregistreringer er 630 biler eldre enn 30 år.
Terminlista: Grasto presiserer hva som gjelder for å komme med i terminlista i Amcar og på
amcar.no:
Treffets offisielle navn, arrangørklubb, kontaktpersons telefonnummer eller mailadresse. Send
info til: carclub2@amcar.no eller på fax til 72 89 60 10.
Kveld: Etter middag på hotellet ble hele gjengen kjørt ned til klubblokalet, Edvard Strandsvei
46 på Hafslundsøy., hvor det var bar og video på storskjerm i det gamle bedehuset.
Søndag 12. november
Det var 12-14 personer som reiste til Magnus Motor på omvisning ( www.magnusmotor.no )
samt ett lite besøk til USCEC i Fredrikstad.
Østlandsforum 10.11.07; ACBC Brumunddal, arrangeres på Rica Olrud Hotell Hamar.
Videre antydet 2008 ACDC Vestfold i Tønsberg og 2009 ADC Blaker.

for Østlandsforum

Tom Pettersen
Ref
Spørsmål?? Henv:Tom Pettersen, tompett@online.no, tlf: 920 55 395.

Kjøpt / solgt
Tobias Bergmann har solgt sin 1973 Chevrolet Malibu personbil og kjøpt en 1982 Buick
LeSabre Hearse (likbil).

Illustrasjonsbilder

Tom E Karstensen har kjøpt en 1985 Chevrolet C-20 Silverado pick up.

Leif Nielsen har solgt sin 1957 Imperial

Illustrasjonsbilde

Marita og Kjell Frogner har kjøpt 1979 Chevrolet Malibu Stv. og 1992 Chevrolet G30
Starcraft SE-series

Stein E. Tveter har kjøpt 1993 Chrysler Grand Voyager SE

Ronny Granstrøm har kjøpt en 1966 Ford Mustang HT med en godt ”frisert” 351W
(nå 408 cubic). Dette er ett kommende objekt. Han har også kjøpt en 1966 Ford Mustang HT
med en moderat ”frisert” 351W (nå 371 cubic). Denne forventes å være på veien i løpet av
våren/sommeren 2007. Men, som om ikke det er nok har han også kjøpt en 1962 Ford T-bird
med en 390.

Illustrasjonsbilder

REISEBREV CRUISE –66
Den 06.06.06 kl.06.06 var nedtellingen på turen, vi satt da med frokost på Lou
Mitchells breakfast restaurant Skikkelig amerikansk frokost som skulle holde
utover dagen

Endelig var vi i gang, men Chicago er noe større enn Sarpsborg så tiden
gikk. Første stopp var hos Mike Plzak Route 66 classic & Luxory Motorcars, som hadde vært hjelpsom med lagring av bilene til vi kom. Her var det
møtt fram presse og andre som var bil interessert. Neste stopp var rett bort i
gata på et verksted med navnet ”James Dean”

I Wilmington,IL stod denne
”Muffler Man” han er forkledd
som astronaut og står foran en
drive in restaurant

I Odell, IL ligger denne nedlagte
bensinstasjonen, den har blitt restaurert av frivillige og er et populært
stoppested som selger suvenirer,
smørehallen var en garasje fra 1928,
masse artige verktøy ol. Vi møtte
også en gjeng med tyskere på mc
der.

Maple sirups fabrikk i Funks grove var neste stopp, et lite familie foretak som har eksistert i over hundre år. Vi måtte selvfølgelig kjøpe
med en flaske av de edle varene som nå står og venter på en spesiell
anledning.

Siste stopp den første dagen var en veistump fra 1926 med gammel sement.
Dette ligger bak en Gm forhandler, der forhandleren har gjort vei slik at
publikum kommer bak og kan se og kjøre på.
Første etappe avsluttes i Springfield,IL

Dag 2 startet med sjåfør møte på
taket av Hilton hotell

Så var det ”Cozy Dog” pølse på
pinne innbakt i maisbrød, høres
rart ut men var veldig godt

Og bilvask noe som trengtes

I Auburn, er en miles med gammel mursteins vei blitt bevart, damen som bor
ved siden av er ivrig iog deler ut murstein fra garasjen. Vi fikk med hjem som
suvenir

Harry og Henning`s grunnarbeide før turen åpnet mange muligheter for oss, her
kommer noen bilder fra ” Chain of Rocks Bridge”. Bruen er stengt kun åpen
for syklister og fotgjengere, men vi fikk kjøre over med enkelte forhåndregler
som gikk på sikkerhet. Bruen går over Mississippi og grensen mellom statene
Illinois og Missouri er midt på bruen, bruen var åpen fra 1929 til 1960 og er
kjent for lengden og svingen midt på.

Denne etappes overnatting var i
St. Louis,MO

26/8 ble det igjen arrangert Bilens Dag i Sarpsborg sentrum. Og skal man dømme etter det folkehavet
som var i byen denne dagen, så var dette ett meget vellykket arrangement. Alle som vil delta kan
melde seg på ved å bl.a sende inn en svarkupong som står i SA noen dager i forveien.

Frank Terje Larsen, medlem i ØVK, stilte med 4 biler.

Terje Holm var på plass med Mustangen

STOR (Jaguar V12 med 6 doble forgassere)

Liten (3 sylindret DKW motor).

31 Ford Speedster’n til Terje Berg

Foto: Stein E

Hei alle sammen
Jeg har en beige vinyl / stoff 2-seters baksete til 1996-00 Voyager til
salgs.
Kr. 2500,- inkl. belter. Setet har også en koppholder montert under
seteputen. Se bilde
Tilsvarende koster hos Baksetespesialisten / Udnes Motor kr. 6950,- +
mva = kr. 8687,- PLUSS belter!
Udnes tar kr.1500,- + mva for beltesett til 3 seter soffa, d.v.s kr. 500,- pr.
"plass" + mva. Dermed skulle beltesett til 2 seter
komme på kr. 1000,- + mva. 2 seter med belter skulle dermed koste ca.
kr. 9900,- inkl. mva.
www.baksetespesialisten.no
Har også original sotede sideruter (4 åpningsbare) til 1991-95 lang
Voyager, se bilde. Kr. 800,- for alle 4.
Veldig behagelig med slike vinduer hvis bilen er registrert som 5 / 7 seter
eller minibuss.
Originalradio/kasettspiller til Chrysler. Årsmodell?
Kr. 500,- se bilde.
Mvh
Stein E. Tveter
buickowner@home.no

Kredittfirmaet sendte brev til Jensen: "Vi er
overrasket over at vi ikke har mottatt noe avdrag på lånet ditt."
Jensen skev tilbake: "Det er ingen grunn til å
være overrasket. Jeg har ikke sendt pengene!
Vennlig hilsen Jensen".
- Mamma, mamma, snufs, jeg vil ikke på
fotballkamp i dag. De andre er så ekle
mot meg, snufs, snufs.
- Så, så, gutten min, du er nok nødt til å
gå.
- Hvorfor det?
- Du er jo treneren til Brann

Alle barna ble noe stort unntatt Kent,
han ble sosialklient.

Alle barna tegnet en apekatt
unntatt Kjell han satt modell.

Når en lastebilsjåfør stopper på rødt lys glir en liten Nissan Micra opp på siden. Ut av
Micran hopper en blondine, som løper rundt til lastebilsjåførens dør og banker på. Sjåføren veiver ned vindu og blondinen sier:
- Hei jeg heter Gunn og lasten din renner ut! Lastebilsjåføren bryr seg ikke med det blondinen sier, men når han stanser i neste lyskryss glir Micran igjen opp på siden. Blondinen
hopper ut, løper rundt og banker på. Sjåføren veiver ned vindu og blondinen sier igjen:
- Hei jeg heter Gunn og lasten din renner ut! Lastebilsjåføren rister på hodet og forsetter
nedover gaten. Ved det tredje lyskrysset skjer det samme igjen. Atter en gang hopper
blondinen ut av Micran, løper rundt og banker på. Sjåføren veiver ned vindu og blondinen sier igjen:
- Hei jeg heter Gunn og lasten din renner ut! Når det blir grønt drar lastebilsjåføren på og
rekker fram til neste lyskryss i god tid før Micran. Denne gangen hopper lastebilsjåføren
ut og løper bort for å møte Micran. Han banker på vindu til førerdøren og når blondinen
lukker opp sier han:
- Hei jeg heter Rolf, det er midten av januar og jeg salter veien!

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!!

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
6. jan.
10. jan.
16. jan.
3. feb.
5. feb.

Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Avismøte klubblokalet

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

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

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

Deadline neste klubbavis onsdag 31 jan

1400
1830
1800
1400
1830

