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Stig

Nå begynner jeg å bli litt lei av å unnskylde alle blemmene 
jeg går på med produksjonen av medlemsbladet vårt, er det 
ikke det ene så er det noe annet. Et av problemene er at alt 
er helt fi nt på min data, det er ikke før jeg skal gjøre om 
dokumentet for publisering på nettet eller sende det over til 
trykkeriet at mystiske ting skjer. Forrige gang så forsvant de 
fl este bildene, etter mye jobbing nede hos trykkeriet så fi kk 
vi lurt fram bildene, og for en gangs skyld i fl ott kvalitet. Det 
jeg ikke så der og da var at teksten hadde skiftet skrifttype 
mens vi forsøkte å få fram bildene på forskjellige måter. Når 
jeg åpnet bladet hjemme så stanset nesten hjertet, som dere 
sikkert merket så var det minimalt med mellomrom mellom 
ordene. Okei, det fantes ikke mellomrom. Heldigvis så ble 
ikke noe tekst skjøvet ut av sidene, men en skulle ha god pust 
og skarpt syn om en skulle klare å lese alt i ett.  Men denne 
gangen blir det nok bra, tror jeg…

Eller så går denne sesongen mot slutten, selv om været ikke 
alltid har vært på topp så har de vanlige arrangementene gått 
sin gang her i distriktet. Både Powermeet i Fredrikstad og 
Grensetreffet i Halden merket samme trenden som oss, dvs. 
rekordmange besøkende. Dette her lover godt for kommende 
sesonger at det er så mange biler i bruk, så får vi håpe at de 
også blir litt mer brukt innimellom treffene også.

Når vi snakker om å bruke bilen så har vi jo et ganske tett 
program for medlemmene i september. Det er litt skuffende å 
se hvor liten påmelding det er på de forskjellige aktivitetene. 
Pr. i dag så er det bare fi re biler påmeldt til glattgjøringen på 
Rudskogen, på de andre arrangementene så har ikke akkurat 
telefonen glødet heller. Det er ikke spesielt oppmuntrende for 
de ildsjelene i klubben som drar i gang dette for fellesskapet. 
Er det noe som kan eller bør gjøres annerledes så gi gjerne 
en tilbakemelding til noen i styret. Vi har bevist tonet ned 
dette med dugnader, den eneste vi har planlagt er en liten en 
på containeren i begynnelsen av oktober. Det blir stort sett 
å tømme den for utstyret vårt for en liten sjekk siden vi ikke 
har hatt oppe døren siden Farmen. Kjøleskapet helt innerst 
valgte å si opp under Farmen så det må repareres eller byttes 
før neste Østfoldmønstring. Fordelen med å ta denne jobben 
nå er at da kan er forhåpentligvis ikke bør gjøre noe annet før 
en åpner døra igjen kvelden før 1. Mai. 



Stein E

Formannen har ordet

Denne gangen håper vi at ”dataverden” skal 
være litt snillere mot oss slik at denne utgaven 
av Cruzinews skal bli så bra som mulig. I for-
rige utgave ble det fokusert på at alle bildene 
skulle bli så bra som mulig, noe som dessverre 
førte til at teksten ikke ”fulgte med” slik vi 
ønsket. 

Nå er vel de fl este ferdige med ferien? Barna 
har igjen begynt på skolen og i ”tradisjon 
tro” kommer nå solen. I skrivende stund er 
det meldt om 4 dager med sol og varme, men 
metrologene har jo tatt feil før…… Søndag 
19.august hadde de meldt sol og pent vær, 
men hva våknet man opp til? Jo, det ”vanlige” 
regnet. Det ble opphold utover formiddagen og 
det kom en god del besøkende til Street Legal 
stevnet på ØRA. Uheldigvis så begynte det å 
regne på ettermiddagen igjen, noe som gjorde 
at ”Bad Boys” ikke fi kk kjørt alle sine runder. 
Detroit Cars var også i år ansvarlig for 
parkeringen, noe som tilførte klubbkassa noen 
ekstra kroner. En stor takk til alle som var vak-
ter denne dagen!

Håper at vi vil få en strålende høst slik at vi 
kan få gjennomført alt som står i kalenderen 
for september best mulig. Når dette leses så 
har nok allerede juniorturen til Liseberg blitt 
avholdt, hvis ikke så er det ikke mange dagene 
igjen. Både Bil&Trafi kk og Motormagazinet 
ønsker bilder fra turen som de kanskje vil 
bruke senere i forbindelse med en artikkel om 
DC. Regner med at det i neste Cruzinews vil 
være bilder fra turen.

5.september er det klart for årets siste offi sielle 
Cruise Night. Vi møtes som vanlig på p-plas-
sen ved Pizza no.3 kl. 19.00. Denne gangen 
vil turen gå til Moss for å se på ACOS’s nye 
klubblokale. Alle planer er ikke spikret enda, 
men vi prøver å ”fi nne på noe” sammen med 
ACOC denne dagen. Bil&Trafi kk blir med på 
denne turen. 

8.september er det som alle vet 25 års jubile-
umsfest på Furuheim for Detroit Cars med-
lemmer. I den forbindelse har vi invitert alle 
tidligere medlemmer som vi har klart å ”spore 
opp” også.

12.september får vi besøk av Fredrikstad 
Reisebyrå. Oppfordrer alle som er interessert 
i å reise, det være seg i Norge eller i resten av 
verden, om å komme på dette medlemsmøtet.
På dette møtet vil det bli mulig å få svar på 
”alle” spørsmål vedrørende reiser, nødvendige 
papirer, restriksjoner, vaksiner etc.  

16.september er det tid for årets tur med 
brukerne av bl.a Nygårdshaugen. Kjøreturen 
vil å år bli ca. 48km lang og vil ta en drøy 
time. Det jobbes med mulighet for en liten 
”avstikker”, men det er i skrivende stund ikke 
avklart om det lar seg gjøre. SA / TVØstfold 
har sagt at de blir med på årets tur. 

22. september er det klart for glattkjøringskurs 
på Rudskogen. Vi har som tidligere nevnt 
fått støtte til dette fra FTU i Østfold. De som 
ønsker å delta MÅ gi beskjed til meg eller 
skrive seg på listen som henger på lokalet fort 
som f…… Denne turen har Motormagazinet 
bekreftet at de ønsker å skrive om. Dermed ser 
det ut til at DC vil få litt dekning i media også 
i høst

Ønsker alle en fi n sensommer.



Medlemsmøte

Marita

8. AUGUST 2007 
Tilstede: 18 seniorer og 2 juniorer

Street Legal
Dette går av stabelen den 19. august og 
her trengs hjelpsomme medlemmer til 
parkeringsvakter. 

Liseberg
I år går årets juniortur til Liseberg. Uan-
sett vær vil turen bli arrangert, så det er 
bare å kle seg deretter. 

Jubileumsfesten
8. september er den store dagen. Vi 
håper på et godt oppmøte og en trivelig 
fest. 

Nygårdshaugen
Søndag 16. september er årets høyde-
punkt for mange brukere med bi-
standsbehov. Da går nemlig turen i fra 
Nygårdshaugen og det blir en rundtur i 
distriktet før det hele toppes med pizza 
på klubbhuset. 
Men vi trenger enda noen som er villige 
til å stille sin bil til disposisjon denne 
dagen. Så gi formannen et lite hint om 
at du stiller opp og er tilgjengelig.

Trafi kksikkerhetsdag
Den vil fi nne sted på Rudskogen lørdag 
den 22. september. Her er det påmeld-
ing. Vi håper på godt vær og vi avslutter 
med grilling og sosialt samvær.

Neste møte
På vårt neste medlemsmøte vil Tore 
Olavesen fra Fredrikstad reisebyrå være 
gjest. Han kan det meste om alt som har 
med reiser å gjøre uansett mål så her er 
det bare å fyre løs med spørsmål.



Styremøte 

Marita

14. AUGUST 2007
Tilstede: Stein, Kjell, Per, Egil N., Vidar, Stig, Kjell Ingar, Bodil, Marita

Kommentar siste CruiziNews
Bildene var veldig bra denne gangen. 
Men du måtte ha god pust for å lese 
teksten. Det manglet mellomrom for å 
skille ordene. Håper på en bedre og mer 
lettleselig utgave neste gang.

Kommentar siste klubbmøte
Møtet var bra men det er nok en del i 
feriemodus enda. Men vi regner med 
at fra neste møte stiller medlemmene 
sterkere igjen. 

Økonomiske bevegelser
Etter montering av varmepumpe beg-
ynner vi nå å merke resultatet av det. 
Strømregningen har gått betraktelig ned. 

Klubbhus, eiendom, gjøremål, 
fremdrift
Kjøleskap i container er ødelagt. Det vil 
bli dugnad på containeren den 13. okto-
ber kl. 1100.
Vi har hatt elinspeksjon (HMS).

Cruisenight 
Den siste cruisenigthen er den 5. sep-
tember. Som vanlig er det oppmøte 
på parkeringsplassen ved Grill Pizza 
no.3 kl. 1900. Denne gangen vil Bil & 
Trafi kk være med.

Jubileumsfesten 
8. september er vel en dag de fl este har 
merket seg nå. Innbydelser er sendt ut 
og vi håper det er mange som melder 
seg på. 

Julebord 
I år vil årets julebord fi nne sted den 24. 
november. Hold av denne kvelden og 
få en trivelig førjulsfest. Flere opplys-
ninger vil komme senere. 





Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 12. SEPTEMBER KL. 18.30

Agenda:

    - Innkommende saker
    - Besøk fra Fredrikstad Reisebyrå
    - Kjøretur Nygårdshaugen 16/9
    - Glattkjøring Rudskogen 22/9
    - Eventuelt

Medlemsmøte

The grave diggers car”. Ikke viste jeg at han kjører Buick og bor i Sveits……..



Classic Car Week
Rättvik

Tirsdagen den 31. juli så satte noen medlem-
mer fra Detroit Cars snuta på en 1956 Chrysler 
mot Dalarna og Classic Car Week (CCW) 
i Rättvik. I bilen var undertegnede og Nina 
Karlsen med henne barn Jørgen og Marte. 
Jeg har vært der mange ganger tidligere, men 
for de tre andre var dette første besøket.  En 
del har jo hørt at det kan være vanskelig å få 
overnatting der oppe, men har en campingvogn 
eller telt er det ikke problem siden de lager 
midlertidige campingplasser over hele Rättvik. 
Skal en ha en hytte så kan det bli litt vanskeli-
gere, et godt tips er å kontakte det lokale turist-
kontoret, de har full oversikt på utleie-hytter i 
området. Nå er jeg så heldig at noen kompiser 
som leier et helt hus med 12 sengeplasser i 
Fyrklöverns Stugby som ligger noen hundre 
meter fra folkeparken og sentrum. Vi har hatt 
dette huset i 6-7 år nå og kalles MoPar-huset 
siden de aller fl este som bor der kjører slike 
biler.

Tirsdagen er den store 
cruising-dagen. Vi hadde 
planlagt å være framme 
i god tid for å få pakket 
ut og gjort oss klare for 
cruising. Det var vi egent-
lig også, men der tok jeg 
litt feil gitt. For når vi 
var noen hundre meter 
før bygrensa så stod køen 
pal. Det tok mer en 1 time 
og komme opp til huset, 
og det å kjøre derfra var 
bare å glemme siden all 
trafi kk og cruising stod 

helt dønn i stort sett hele byen.  Så vi pakket 
ut av bilen og ruslet ned til byen isteden, det 
gikk både raskere og en fi kk sett mye mer av 
bilene. Rättvik i seg selv er en liten idyllisk 
by på størrelse med Askim og når en del tusen 
fl otte biler invaderer byen denne uka så blir det 
fort trangt om plassen! Det er en stor folkefest 
på linje med Västerås, men med mye mindre 
synlig fyll og uten de fl este raggarbilene. Selve 
cruisingen går gjennom gågata og inn der slip-
per bare klassikere. Uønskede biler blir luket 
ut og sendt gjennom noen bakgater og ut av 
byen. For den store folkemengden som står i 
sentrum og kikker på cruisingen har de laget 
et par podium på forskjellige steder der funk-
sjonærer plukker ut ekstra fi ne eller sjeldne 
biler og drevne speakere intervjuer sjåføren 
og forteller litt om bilen mens de andre bilene 
glir forbi. Jeg var der første gangen i 99 og da 
fungerte cruisingen ganske OK, men allerede 
året etter var det kaos siden byen er ganske 
enkelt for liten for alle bilene. Arrangørene har 
forsøkt det meste for å få trafi kken til å fl yte, 
men det blir mer biler for hvert år så det er en 
umulig oppgave. De aller fl este lar nå bilen 
stå ved vogna eller hytta og går ned til byen. 
Vi skulle hatt oss litt mat, men det var fullt 
overalt, vi fant oss en liten pizzarestaurant i en 
bakgate og der ventet vi bare 90 minutter på 
maten. Hørte jeg noen sa kaos?En vanlig bakgate i sentrum en tirsdagskveld



Onsdagen så inviterte WPC-klubben 
til muskeltreff på fl yplassen i Orsa ca. 
fem mil fra Rättvik, gjett hvem som 
reiste dit? Orsa har også en av de fi neste 
bjørneparkene i Europa, og det var en del 
år siden jeg var der sist så jeg foreslo et 
besøk dit først. De har gjerdet inn en hel 
åsside med gangvei rundt gjerdet så en 
har god sjanse til å se alle dyrene. Nå har 
de ikke bare vanlig bjørn der, men også 
noen gigantiske Kamtjatkabjørner, ulv, gaupe, 
ugler og ikke minst årets store nyhet, Sibirske 
tigre. Et besøk der er virkelig å anbefale. Men 
etterpå ble det MoPars. For de som er fornuftig 
nok til å kjøre en MoPar muskelbil så var det 

fri kjøring på stripa, bare å dra på seg hjelmen 
og spenne seg fast så kunne du kjøre til tanken 
var tom. Eller som en av karene gjorde, racet 
til tanken var tom for så å kjøre inn til byen 
for å tanke og så ut på stripa igjen. Det var 
mange andre som hadde tatt turen fra Rät-
tvik, og parkeringen var som en bilutstilling. 
Arrangørene hadde gjort en bra jobb med å 
dele inn bilene på parkeringen. På kvelden så 
var det et av høydepunktene for meg, nemlig 
drive-in kino på travbanen. 

På den ene langsiden av banen heiser de opp 
en duk på 11x26 meter med mobilkran, lyden 
får du på lokalradioen. De har dette både på 
onsdag og torsdagkvelden. I år så var det 
førpremiere på en svensk fi lm som het Järnets 
Änglar, egentlig en ganske dyster og dårlig 

fi m, så om den mot formodning 
skulle komme på kinoen i Sarp så 
trenger en ikke stresse av gårde for 
å se den. På Torsdagskvelden var 
det mye bedre, da var det Simp-
sons. En veldig spesiell og artig 
opplevelse når en sitter i som-
merkvelden og knasker popkorn 
og venter på mørten skal komme. 
Etter fi lmen er det en liten kamp å 
komme seg ut siden det bare er to 

utkjøringer som 
alle må slåss 
om. Etter fi lmen 
blir det gjerne 
en runde på 
byen, og siden 
det er så mange 
biler i området 
er det stort sett 
cruising døgnet 
rundt.

Hva hadde du gjort om 
denne karen stod bak deg?



Torsdag er vanndagen i Rättvik, da er det nede 
på Siljan det skjer. Oppvisning av gamle speed-
båter, dampbåt-turer og ikke minst en lokal 
spesialitet, kapproing med kirkebåter. Siden de 
fl este bygdene rundt sjøen Siljan brukte båt for 
å komme seg i kirka på søndag så laget de en 
båt for 16 roere og kan minne litt om en nord-
landsbåt. Ofte så hadde de kapproing på vei til 
eller fra kirka. Nå er det ofte bilklubber og slikt 
som konkurrerer på denne torsdagen. Det var 
litt surt og kaldt så vi hoppet over dette og tok 
en liten sightseeing i området. Gamleveien fra 
Rättvik til Leksand over Tällberg er en slager. 
En liten svingete vei som snirkler seg mellom 
røde velstelte hus og små gårder, mer svensk en 
dette blir det nesten ikke. Rett før en kommer til 
Leksand så ligger et lekeland, en hit for barna. 
Rett syd for Leksand ligger Insjön, hovedkon-
toret til Clas Olson, så selv om vi har fått Clas 
Olson på Storbyen måtte 
vi en tur innom. De andre 
som bodde i MoPar-huset 
valgte å reise på Trabant-
treff denne dagen (snakk 
om ytterpunkter i hobbyen) 
Dette ble litt for spesielt for 
oss. På kvelden så hadde 
vi er forsinket 40års lag for 
en kompis, jubilanten ble 
fortalt at han denne kvelden 
skulle bade, og han kunne 
velge mellom tre forskjel-
lige alternativer om hvordan 
dette skulle skje. Frivillig, 

Tror du ikke at det stod en Ford midt i gata uten 
strøm, eller hvordan var det igjen Nina? En 

Chrysler blir ikke tom for strøm kan en skjønne.

En fet custom på gata, noen nordmenn hadde også tatt turen

Host, host. Gummirøyken lå tett og lavt 
over fl ystripa i Orsa.

ufrivillig eller bli kledd naken og klærne 
blir kastet i elva, klokt nok valgte han det 
første alternativet. Dessverre så gikk vi glipp 
av dette for siden vi reiste på Drive-in kino 
denne kvelden som sagt, det ble en fi n kveld 
der de viste Simpsons The Movie. Jeg hadde 
glemt å vaske av frontruta før vi kjørte inn 
på kinoen, og det var veldig lite i bilen som 
lignet på vindusvask. Jeg kan herved infor-
mere om at intimservietter fungerer utmerket 
til vindusvask, så ren har ikke ruta mi vært 
tidligere!

Det er viktig å slappe av på treff!



Fredag så skulle vi reise hjem igjen, og vi 
hadde egentlig tenkt å gå opp og se på bak-
keløpet, men stemningen var litt laber i huset 
etter nevnte fest kvelden før, så noe bakkeløp 
ble det ikke på oss. Vi slappet heller av på 
balkongen før vi pakket sammen og satte 
kursen mot Særp utover dagen.
For dere som har tenkt å ta turen oppover 
neste år så er dette et treff jeg varmt kan 
anbefale. Det er en veldig laidback stemn-
ing over hele treffet. Det begynte som et 
ukestreff med slagordet Alltid uke 31, men 
det vokser stadig. Nå starter de allerede 
lørdagen før uke 31 med Classic Lady som 
er et veteranløp bare for hunkjønn. Mannfolk 
får ikke lov å være med i bilene engang. Ar-
tig løp der de fl este deltagernes klær matcher 
bilen de kjører. Søndagen så er det Comercial 
Run som er et veteranløp bare for yrkesbiler 
av alle slag, her er det alt fra varemopeder til 
store vogntog. Mandag er det Rally Conti-
nental, veteranløp for alle gamle biler unntatt 
Amerikanere. Tirsdag er Cruisingdagen, men 
på dagen er det familiedag med masse for-
skjellige aktiviteter med barna i fokus. Ons-
dag har blitt MoPardagen i Orsa, eller fl ydag 
i nærliggende Siljansnäs. Torsdag er Great 
Lake Day med masse aktiviteter tilknyttet 
stranda og dampskipskaia. Fredag er det bak-
keløp med gamle biler og klassiske rallybiler. 
Lørdag så avsluttes hele uka med stort treff 
på travbanen med et utrolig fi nt Swap meet.  
I tillegg så er det levende musikk på fl ere 
scener hver kveld i Rättviksparken og masse 
andre aktiviteter hver dag. Mer informasjon 
fi nner dere på www.classiccarweek.se der 
fi nner dere mange bilder og etter hvert pro-
gram for neste år og ikke minst gode tips for 
overnatting. Sees vi i Rättvik neste år? 

Drive-in kino er en spesiel opplevelse Det hender det blir en liten fest også

Stig



Glattkjøring
Lørdag 22. September

Detroit Cars inviterer medlemene til et 3 timers
trafi kksikkerhetskurs på Rudskogen 

 lørdagen 22. September. 
NAF stiller glattkjøringsbanen til vår 

disposisjon slik at vi kan utfolde oss relativt 
fritt med våre biler. Vi har i utgangspunktet fått 

støtte til 15 biler, men det er ingen  
begrensning på hvor mange passasjerer det 

er i hver bil. For de som ikke har lyst til sladde 
rundt med fi nbilen så kan en jo bruke noe 

annet. 
Etterpå så vil vi tenne grillen, er været fi nt så 
holder vi oss ute, hvis ikke så får vi nok låne 

lokalet til NAF. 
Ta med grillmat!

Oppmøte 12.00

Påmeldingsliste henger på 
klubbhuset, eller ring 
Stein på 924 58 184
e-mail: buickowner@home.no

Det er fortsatt noen ledige plasser



Tur med brukerne av 
Nygårdshaugen

Søndag 16/9

Søndag den 16/9 klokka 12.00 så har igjen 
Detroit Cars invitert brukerne av Nygårdshaugen 
Dagsenter på en liten kjøretur med påfølgende 

pizzafest på klubbhuset. Av erfaring så er dette en 
tur som blir satt meget stor pris på av både våre 
passasjerer og av medlemmene som stiller opp 

denne Søndagen.

I år så går turen fra Nygårdshaugen Dagsenter 
til Rakkestad, over Kokkim i Varteig og tilbake til 
klubbhuset vårt på Øya. Underveis så har vi lagt 

inn en liten artig omvei som vi tror alle vil like.
Noe som er nytt i år er at både SA og TVØstfold 

har sagt de vil være med på turen.
Siden vi får fl er gjester for hvert år så trenger vi 

også fl er biler. For dere som ikke har vært med på 
dette før så er dette virkelig noe å anbefale. Noen 

mer takknemlige passasjerer fi nner du neppe 
andre steder.

For påmelding 
Stein på 924 58 184

e-mail: buickowner@home.no



Som så mange andre medlemmer fra Dertoit Cars 
tok også jeg turen til Kongsten denne Søndagen 
i August. Arrangørene melder selv om rekord-
besøk med ca. 800 biler. Vi gratulerer med et vel 
gjennomført treff, selv om de sliter med plas-
sen de også. De aller fl este vet hva som skjer i 
Fredrikstad denne dagen så jeg lar heller bildene 
tale for seg.  

PowerMeet  Fredrikstad

Stig





Klubbmobilen
Det er kanskje ikke alle som vet det, men 
Detroit Cars har en mobiltelefon som vi bruker 
til å sende ut informasjon til medlemmene 
med SMS. Det er Bodil Hansen som styrer 
med dette, og de som vil være med på meld-
ingslista og få påminnelser om lørdagskaffe, 
medlemsmøter og annen nyttig info kan sende 
en SMS til 994 62 798 med fullt navn. Obs! 
Denne telefonen brukes ikke til noe annet, og 
innkommende samtaler besvares desverre ikke.

Julebord
Detroit Cars arrangerer Julebord lørdag 
den 24. November på klubbhuset. Ok, 
litt tidlig ute kanskje, men datoen er i det 
minste satt. Vi kommer tilbake med mer 
detaljer i senere CN. For de som absolutt 
vil sikre seg en plass kan melde seg på hos 
Nina Karlsen på tlf. 924 43799.

Dugnad på containeren
Lørdagen 13. Oktober så skal vi ha en liten 
dugnad på containeren vår på tomta til Betong 
& Tre. Vi starter klokka 11.00 og planen er å 
få ut kjøleskapet som står innerst og få det på 
rep siden det utåndet under Farmen. Ellers så 
blir det en gjennomgang av utstyret i tilfellet 
det er noe som er skadet eller noe mangler etter 
Farmen.

Smånytt
Informasjon til medlemmene

Jubileumsgran
Vi har fortsatt noen eksklusive Wunderbaum 
med klubblogoen vår igjen. De lukter New Car 
Scent (mild og litt anonym lukt) Du fi nner de på 
kjøkkenet på klubben til 10kr stk. Selvbetjening, 
legg penger i konvolutten

Northwest 08
Møte på klubbhuset Søndag 23. September klokka 17.00

Jeg tenkte vi kunne ta et litet møte om utvikling av USA-turen vår i April neste år. Det 
kommer stadig vekk spørsmål om priser og opplegg. Nå begynner fl yselskapene å legge ut prislister 
og oppdaterte rutetider så da skal vi kunne begynne å få fram mere nøyaktige priser. 
Som dere muligens har lest et annet sted her i Cruzinews så kommer Tore Olavesen fra 
Travelnet Fredrikstad Reisebyrå til vårt medlemsmøte nå i September. De har nettopp blitt delvis 
oppkjøpt av Allresor i Sverige som er spesialist på gruppereiser av alle slag, og eieren av dette 
fi rmaet har også sagt han vil komme på dette medlemsmøtet. Tore vil fortelle 
generelt om reiser og ferie, men det vil også bli muligheter for å stille spørsmål angående vår tur. 
Ellers så satser jeg på å få frem priser på forskjellige typer leiebiler og komme med en 
oppgradert reiserute til vårt møte. 
Det har kommet spørsmål om denne turen er kun for medlemmer av Detroit Cars. Siden det ikke er 
klubben som har dratt i gang dette her så synes jeg det er OK at andre med interesse for Amerikansk 
bil og kultur kan bli med. Det er ikke noe mål at fl est mulig reiser, men at de som blir med får en best 
mulig tur.

For mere informasjon ring Stig på 911 69 219
E-mail: mopar56@online.no



Formann Stein E. Tveter buickowner@home.no 69 16 77 02 924 58 184
Viseformann Stig Molteberg mopar56@online.no 69 97 09 00 911 69 219
Kasserer Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 916 46 035
Sekretær Per Gerhardt 57merc@online.no 69 14 00 75 917 77 514
Hjelpesekretær Marita Frogner marita-dahl@hotmail.com 934 31 119
Styremedlem Vidar Aaserud vidar.aaserud@jbv.no 916 78 007
Styremedlem Nina Karlsen 924 43 799
Styremedlem Bodil Hansen fjatlebrok@hotmail.com 69 15 41 76 995 50 326
Styremedlem Kjell Frogner frognerfam@hotmail.com 402 03 949
Varamedlem Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69 14 12 73 481 03 707
Varamedlem Anette Jansen 69 33 69 96 922 40 624
Varamedlem Egil Berby fossengen.gaard@c2i.net 69 13 21 66 930 41 258

Styret 2007
Klubbinfo

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

Utlån av verktøy
På klubbhuset så fi nnes det et stort ut-
valg av spesialverktøy som er til utlån for 
medlemmer. Verktøy og lånelister fi nner 
du oppe i andre etasje. 
Nøkkel til klubbhuset kvitteres ut hos 
formannen.

Oljeboden
Jan Erik Bergdal selger Quaker State motor, gear og automatoljer til fordelaktige priser. 
Kontakt Jan Erik for priser og utvalg, han har også fi lter 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

Utleie av klubblokale
Du kan leie våre utmerkede selskapslokaler til møter, konfi rmasjon, bryllup eller bare en 

fest. Nytt kjøkken, fl ott 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.



Returadresse
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy

B

Deadline neste Cruzinews er Mandag 24/9

01.09  Juniortur til Liseberg   Detroit Cars     Kl 11,00
03.09    Avismøte klubblokalet  Detroit Cars     Kl 18,30
05.09    Amcar Cruise Night, Sarpsborg  Detroit Cars   Kl 19,00
08.09   Detroit Cars 25 års jubileumsfest   Detroit Cars   Kl 19.30
12.09    Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars    Kl 18,30
16.09  Tur med brukerne av Nygårdshaugen Detroit Cars  Kl 12,00
17.09    Old Boys møte hos Ole Trondsen  Detroit Cars   Kl 19,00
18.09    Styremøte klubblokalet  Detroit Cars    Kl 18,30
22.09  Trafi kksikkerhetskurs på Rudskogen Detroit Cars  Kl 12,00
22-23.09   Motorshow i Askimhallen  ASCA    Kl.11.00

Eier: Paal Heckman

BAKSIÆ


