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Redaktøren
mener
Der satt’n! Endelig gikk det som jeg hadde
planlagt med trykken, nå får vi håpe jeg klarer å
holde standarden oppe videre fremover.
Denne gangen så har jeg et luksusproblem, jeg har
nemlig fått inn så mye stoff at det ikke ble plass og
tid til å få med alt i denne utgaven. Derfor så må vi
vente til neste måned med å lese om hvordan det
gikk med jubileumsfesten (ja, jeg har masse bilder,
husker dere at jeg tok dem?) Kjøreturen vår med
brukerne på Nygårdshaugen, og ikke minst juniorturen til Liseberg. Ikke noe av dette er glemt, men
den som venter...
Ellers så er det store forandringer for meg personlig for tiden. Etter 15 år som skiftarbeider så fant
jeg ut at jeg ville ha litt mere fri i helgene, ikke
minst for å få muligheten til å bli med på våre egne
arrangementer i klubben. Den nye jobben min ble
ikke helt som forventet så dermed ble det å søke
på ny jobb igjen etter bare 5 uker som ”skitbetjent”
på Øra. Heldigvis så er det lett å finne jobber om
dagen så det trengtes kun èn telefon så var ny og
forhåpentligvis bedre jobb i boks.
Heretter finner dere meg i et hull i bakken langt
inne i skogen (som fortjent kanskje?) på Vister.
Maskinfører i sandtak heter det vist.
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For en aktiv ”avslutning” på denne sesongen!
Først var det juniormedlemsturen til Liseberg
1.september. Bortsett fra litt regn og litt lange
køer til de mest attraktive karusellene virket
det som at alle hadde en hyggelig tur. En stor
takk til de som ”dro i trådene” for å få arrangert denne turen.
5.september tok vi årets siste cruise night til
Moss. Vi reiste 18 biler fra Detroit Cars som
i Moss fikk en omvisning i de nye lokalene til
ACOC.
8.september var det tid for 25 års jubileumsfesten på Furuheim hvor drøyt 80 personer
deltok. En stor takk til Marita for meget god
mat, til Connie, Malin og Karoline for å holde
orden på kjøkkenet og til alle de andre som var
med på å arrangere denne festen.
På medlemsmøte 12.september fikk vi besøk
av Fredrikstad Reisebyrå og Allresor som
fortalte en del om det å reise rundt i verden.
Se gjerne www.allresor.se eller www.fredrikstadreisebyra.no/ for mer info.
Og vi sluttet ikke med det. 16.september ble
årets tur med brukerne på Nygårdshaugen
arrangert. 60 brukere i 18 biler tok turen fra
Nygårdshaugen via Rudskogen, Rakkestad og
Kokkim før vi endte opp på klubblokalet hvor
det i tradisjon tro ble servert pizza og brus.
En stor takk til alle som stilte opp denne
dagen.

Som en avslutning av september arrangerte vi
den 22. glattkjøringskurs på øvingsbanen på
Rudskogen. 10 biler og ca. 25 personer hadde
det veldig gøy i ca. 4 timer. Det ligger igjen en
god del gummi der etter oss…..
Hvis vi går litt tilbake til jubileumsfesten må
jeg ærlig innrømme at det var overraskende
og meget gledelig å motta en blomsteroppsats
og ros fra klubbens grunnlegger, Egil Berby,
for den innsatsen jag hittil har gjort i klubben. Men, det er ikke bare min fortjeneste at
ting blir gjort og at klubben ”går så det suser”.
Styret for 2007 består av noen virkelig driftige
ildsjeler med stort pågangsmot. Uten disse
personene hadde det blitt mye vanskeligere å
få alle ender til å møtes. Så jeg vil med dette
symbolsk få dele blomsteroppsatsen med de
andre som sitter i styret.
Regner med at det i løpet av høsten/vinteren
vil bli en del bilder fra div. arrangementer i
Cruzinews. Hørte at Stig bl.a hadde tatt 200
bilder på jubileumsfesten og det skulle ikke
overraske meg om noen av disse vil dukke opp
i fremtidige Cruzinews!!
Det som gjenstår i år er en liten dugnad på
containeren i oktober, det jobbes med en tur til
Ringstad ”brothers”, se mer info i dette Cruzinews, i tillegg til julebordet 24.november.
Jeg ønsker alle en fin høst.

Stein E

Medlemsmøte
12. September

Tilstede 22 seniorer og 2 juniorer

Besøk
Vi hadde besøk av Allresor og
Fredrikstad Reisebyrå. Det var en
underholdende Lars Gunnar fra Allresor
som fortalte en del om USA reiser i tillegg til en del om reiser til Afrika. Han
holdt på en stund, så det var pause etter
dette innslaget.

16. september
Nygårdshaugen – 64 påmeldte i år.

I pausen ble vi servert nydelige snitter
som vår alles Bodil hadde snekret sammen. I tillegg var det kaker og kaffe.
Ååååååå som vi kosa oss, det er
hyggelig at det er jubileumsår.

29. september
”Drive-in-service” på Magnus Motor. Fra klokka 10.00 – 14.00 kan du få
sjekket olje og diverse andre ting gratis.
Men olje og filter må du kjøpe der.

Jubileumsfesten
Vi som var tilstede på var vel enige om
at det ble en fin fest. Musikken ble et
diskusjonstema men det er ikke godt å
gjøre alle til lags. Skal vi klare det, som
et av medlemmene sa, må vi ha
karaoke, slik at alle kan synge og høre
det de selv vil. Intet dumt forslag kanskje...

Eventuelt
Forslag om å flytte cruisenight fra Pizza
no.3 til Sportskafeèn på Lande. Vi
velger å prøve dette neste år og ser
hvordan det vil fungere.

22. september
Glattkjøring på Rudskogen.
23. september
Treff på kaia i Moss.

Styret bør sette av en pott som skal
brukes til vedlikehold av lokalet. Et
”vedlikeholdsbudsjett” kan være greit å
ha.
Marita

Styremøte
18. September

Tilstede Stein Erik, Kjell, Egil N., Bodil, Stig, Nina, Per, Kjell Ingar, Marita

Kommentar siste CruiseNews
Denne gangen var avisa så perfekt som
den kunne få bli. Teksten var lett å lese
og det var flotte og tydelige bilder. Bra
jobba redaktør’n.
Kommentar siste klubbmøte
Vi hadde besøk av AllResor og Fredrikstad Reisebyrå. Her var det en underholdende svenske som fortalte om forskjellige reisemål og sveipet litt innom
prislister over fly og hotellopphold.
Økonomiske bevegelser
Den er fortsatt stabil og god.
Klubbhus
Kontoret er ikke lenger i bruk. Derfor
skal det nå ryddes og brukes til oppbevaring av verktøyet som klubben har.
Dette er noe styret tar seg av og det blir
ordnet med i løpet av høsten og
vinteren.
Ellers er det oppussing av toaletter som
nå vil stå for tur. Her trengs det virkelig
å gjøres noe. Og en gladmelding er at
nå vil vi få varmt vann i kranene. Det
ene toalettet hos damene blir fjernet og
erstattet av varmtvannsbereder. Ellers
vil det også bli kjøpt inn nye vasker.

HMS
Her har vi som nevnt tidligere hatt en
sjekk og Stig vil nå få tak i en elektriker
som skal sjekke kontakter i bygget.
Nygårdshaugen
Kjøringen av våre brukere med bistandsbehov når stadig nye høyder. I år
var det over 60 brukere og pleiere med.
Til tross for et dårlig vær var det solskinn i de fleste biler denne dagen. Og
det var jo et lite høydepunkt at bilen fra
”Lange flate ballær” var med i tillegg til
at to av skuespillerne stilte opp. De tok
dette på sparket og de kosa seg.
Men fortsetter utviklingen slik den
gjør må vi nok sette en grense for hvor
mange som kan være med på kjøringa.
Lokalet vårt var stappfullt og det begrenser seg hvor mange vi kan presse inn
her. Men en vellykket dag for både de
funksjonshemmede og oss andre er det
vel ingen tvil om at det var.

Marita

Klubb tur til Ringstad ”brothers”?
Som en del allerede vet så har det blitt luftet ved ett par anledninger om det
er interesse for en tur å besøke Ringstad ”brothers” i Båstad. På bakgrunn av
tidligere interesse og påmelding på andre klubbaktiviteter så må jeg vite hvor
mange som er interessert og som 100% sikkert ønsker å delta før jeg lager noen
avtaler med Ole og Anders. Det er ingen vits å legge mye jobb, tid og ressurser i
dette hvis det ikke er noen som er interessert.
Ole driver som mange vet Ringstad Automatic Transmission Service (forståelig
nok forkortet til RATS). RATS er kjent over hele landet for å overhale automat
girkasser med godt resultat og god service. Men det som kanskje ikke alle vet
er at Ole også har bygget en -94 Opel Omega B personbil med Lexus V8 motor
med over 895 hk? Omega’n ble testet på bane og bilen var god for over 300 km/
t!! Tenk deg for en fin ”Porsche killer”…… Forbikjørt i 250 km/t av en gammel Omega B. Bilen er en studie i kunsten av å lage holdbare modifikasjoner
og nytenking. Kanskje vi også får mulighet til å studere bilen nærmere ved vårt
besøk??? For dere som vil lese mer om bilen, se: www.rats.no/omega_tg.html
For generell info om RATS, se www.rats.no Til dere kvinner som ønsker å være
med på tur, men som ikke har den helt store interessen for motor / gir, så finnes
butikken Veslestua Brukskunst på gården…
Bror Anders driver ikke med girkasser, men konsentrerer seg om det som er
enda lengre frem i bilen: MOTORER. En del har sikkert hørt om Anders tidligere og kanskje også vært og fått bygd / bremset en motor hos han. Tror helt sikkert at Anders har hatt en finger med i byggingen av motoren Ole’s Omega!
Planen er å ta en klubb tur til Ole og Anders enten lørdag den 20. eller 27. Oktober, men for at det skal bli en tur er jeg avhengig av å vite om det er interesse
for å dra! Regner med at vi vil dra fra klubblokalet på formiddagen og kommer
tilbake på ettermiddag / kvelden.
Transportmessig så tenkte jeg at vi fyller opp noen privatbiler og har ”kronerullig” til å dekke bensinutgiftene til de som kjører. Normalt sett tar det ca. 1 time å
kjøre hver vei.
Gi meg beskjed så raskt som mulig og senest på medlemsmøte den 10.
Ring Stein på 924 58 184 eller send en epost til: buickowner@home.no

Medlemsmøte
Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 10. OKTOBER KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Tur til Ringstad ”brothers”?
- Evaluering september
- Dugnad container
- Nye klubbjakker?
- Eventuelt

Så glad blir man av å få ”leke” litt på glattkjøringsbanen

Varberg 2007
Helgen 13. og 14. juli var det
igjen klart for en tur til Varberg og
Wheels’n’Wings 2007.
Vi kjørte nedover på torsdag morgen og
ble møtt av regnværet allerede i Gøteborg. Dette været holdt følge med oss
hele veien til Varberg. Enkelte steder
regnet det så kraftig at trafikken gikk i
40-50 km/t på E6. Før vi reiste til Åkulla tok vi en tur inn til Varberg, både for
å se hvordan det så ut på treffplassen
samt for å gjøre nødvendig shopping.
Tydeligvis hadde det regnet en stund i
Varberg, for det som vi så på treffplassen var
en iherdig gjeng som prøvde å suge opp de
verste vanndammene med sugebiler. Det tydet
på at det kom til å bli en bløt helg, noe det
dessverre til tider også ble.
Vel ute på Åkulla fant vi alt ”timet og tilrettelagt”. Vidar Aaserud hadde sørget for at de ca.
70 personene som skulle overnatte på Åkulla
fikk sine forhåndsbestilte hytter / rom.

Stein E

Høstsamling
Lørdag 13. Oktober
11.00-15.00
Som en liten avsluttning på årets sesong så inviterer
Detroit Cars alle sine medlemmer til en liten sammling på
Lagret til Betong & Tre på Hafslund.
For de som ikke helt vet hvor det er så ligger det
bak Tess i det som tidligere het
Utsiktsveien, men nå har det velklingende navnet
Statsminister Torpsvei.
Vi stiller med grill og pølser med tilbehør, og dere med
godt humør!

Ikke værforbehold!
Med det samme vi er der så kan vi jo jobbe litt med containeren vår også

ØVK markedet høsten 2007
2.september arrangerte Østfold Veteranvogn Klubb sitt årlige høstmarked på OBS Tune.
Som forventet var det lite å finne til mine Buicker, men det var mange som bar rundt på
de utroligste ting, så det var nok mange som gjorde ”kupp” denne dagen. Noe av det som
så ut til å være ”hottest” var gamle mopeder. Noe av grunnen kan være at Stram vaier ble
arrangert dagen før.
Selv om det ikke ble noen deler denne gangen heller, var det mye mer interessant å se på
finbil parkeringen.

Stein E

Viken Car & Boat

A-Bombers
Uddevalla

Alternativt
verneutstyr

Takkebrev fra en av våre
gjester under årets
kjøretur med brukerne av
Nygårdshaugen
Dagsenter

Klubbinfo
Styret 2007
Formann
Viseformann
Kasserer
Sekretær
Hjelpesekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Stein E. Tveter
Stig Molteberg
Kjell Ingar Olsen
Per Gerhardt
Marita Frogner
Vidar Aaserud
Nina Karlsen
Bodil Hansen
Kjell Frogner
Egil Nygaard
Anette Jansen
Egil Berby

buickowner@home.no
69 16 77 02
mopar56@online.no
69 97 09 00
kjell-io@online.no
57merc@online.no
69 14 00 75
marita-dahl@hotmail.com
vidar.aaserud@jbv.no
fjatlebrok@hotmail.com
frognerfam@hotmail.com
egil-gut@frisurf.no
fossengen.gaard@c2i.net

69 15 41 76
69 14 12 73
69 33 69 96
69 13 21 66

924 58 184
911 69 219
916 46 035
917 77 514
934 31 119
916 78 007
924 43 799
995 50 326
402 03 949
481 03 707
922 40 624
930 41 258

Utleie av klubblokale
Du kan leie våre utmerkede selskapslokaler til møter, konfirmasjon, bryllup eller bare en
fest. Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer
Pris: 1700.-kr inkludert vasking
Det er også muligheter for barneselskaper på hverdager. Pris 500.- vasking etter avtale
Kontaktperson Bodil Hansen Mob 995 50 326
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietager ordne selv.

Oljeboden
Jan Erik Bergdal selger Quaker State motor, gear og automatoljer til fordelaktige priser.
Kontakt Jan Erik for priser og utvalg, han har også filter fra Wix. Utleveres hjemme hos
Jan Erik i Skjebergveien 80 på Borgenhaugen eller på medlemsmøter.
Tlf: 69 16 59 89
Mob: 926 51 929
E-mail: jan-erik@aarnes.no

Utlån av verktøy
På klubbhuset så finnes det et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for
medlemmer. Verktøy og lånelister finner
du oppe i andre etasje.
Nøkkel til klubbhuset kvitteres ut hos
formannen.

Detroit Cars
Edvard Strandsvei 46
1734 Hafslundsøy
Tlf; 69 15 05 00
Web; www.detroitcars.net
E-post; post@detroitcars.net
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Returadresse

Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy

BAKSIÆ

01.10.2007
06.10.2007
10.10.2007
13.10.2007
16.10.2007

Avismøte klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Dugnad på Container
Styremøte klubblokalet

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

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

Deadline neste Cruzinews er 29/10-07

