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Ja så er det desember og årets siste måned,
vi avslutter et år og planlegger neste år.
Når dette leses har også årets julebord vært og
julemøte står for tur. Og så er det plutselig jul
og nytt år, 2009 så fort går tiden og vi blir
eldre eller yngre alt etter som hvordan vi ser
det.
I denne avisa er det nominasjonslister, fyll ut
og lever på julemøte. Har dere lyst på 1 eller 2
år i styret, har noen gode ideer eller bare har
lyst til å være med der ting skjer. Er det fult
mulig å nominere dere selv.

Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer

Ellers har vi fått ny mail fra Øyvind
Henriksen i Horten, han ønsker oss
velkommen , vi skal avtale tid i god tid før vi
kommer. Så ettersom jeg har forstått blir det
en klubbtur ca februar en gang. Må jo være
mitt i blinken for oss, som har gamle biler som
hobby å ta en tur dit .

NYE MEDL/ NYE BILER

Grethe

Det inviteres til julemøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 10. DESEMBER KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Diplomer til alle nye juniormedlemmer i 2008
- Diplomer til 25 års jubilanter
- Salg av Sarpsborg kalenderen 2009
- Eventuelt
Avslutter med gratis kake, kaffe og julegløgg.

”Big rigs” har også blitt populært i Norge og tenker da ikke på HD’n i forgrunnen….

Da er det igjen desember og for en del er dette den mest stressede og masete tiden på året.
Handelsnæringen har også i år stor tro på at vi kommer til å handle som gale denne måneden
selv om det er finanskrise. Om vi kommer til å handle mer gjenstår vel å se, men en gledelig
ting for oss som er avhengig av bil er at dollarprisen på 1 fat råolje nå er under $50. Det er
ikke mange månedene siden prisen lå på $140 pr. fat. Men kursen på US dollar stiger jevnt og
trutt, så det oppveier vel litt for den lavere oljeprisen?
Dessverre så ble ikke Sarpsborg kalenderne ferdige fra trykkeriet før Oddmund kom til oss,
men alle som var på møtet fikk se mange bilder, også de som er å finne i 2009 kalenderen, fra
”gamle dager”. I tillegg til å vise mange bilder har også Oddmund mye å fortelle til hvert
enkelt bilde. Jeg vil samtidig passe på å takke Andreas S som steppet inn som ”kinosjef” på
kort varsel og Marte for velvillig utlån av pc slik at vi fikk sett alle bildene. Kalenderne skal
være ferdige til julemøtet slik at alle som skal kjøpe ett eksemplar eller flere anbefales på det
sterkeste å ta en tur.
Vi har tidligere nevnt at det jobbes med å finne en dato hvor det passer å ta en klubbtur til
”Ringstad brothers” i Båstad på nyåret. En endelig dato er fortsatt lagt litt på is ettersom det
også er under planlegging en klubbtur med buss til andre siden av fjorden. Hvis alt går som
ønskelig så vil det i løpet av februar bli en tur til Øyvind Henriksens Hot Rod Service i
Horten. Dere som husker ett par måneder tilbake vet at det er der hvor Arne Glomsrud har sin
Studebaker. Videre fra Horten planlegges det å kjøre ned til Sandefjord og ta båten til
Strømstad, kanskje en tur innom Svinesund hvis det skulle være behov, før vi er tilbake i
Sarpsborg. Mer info om pris og dato i neste CN.
Når dette skrives er det kun ett par dager igjen til årets julebord i klubben. På den siste listen
som jeg så var det over 30 personer påmeldt. Mulig at Per klarer å få lurt inn ett par bilder i
dette CN fra julebordet, hvis ikke så er jeg sikker på at det kommer en del i neste CN.
På julemøtet vil vi i tillegg til å selge Sarpsborg kalenderen 2009, servere gratis kaffe, kake og
gløgg til våre medlemmer.
Selv om det er litt langt frem i tid så vil jeg også minne alle medlemmer på at også Cars on
the farm er et treff hvor DC er med som med arrangør. Det er derfor ønskelig at flere fra
klubben vil være med på å få det arrangementet i havn. Per G blir veldig glad hvis flere vil
være med.
På bakgrunn av at medlemskontingenten ikke har blitt indeksregulert på flere år, er det
bestemt at den økes med kr. 50,- fra og med 2009.
Jeg ønsker alle en god jul og ett godt nytt år.

Stein-E

MEDLEMSMØTE 12.11.2008
Tilstede:

32 seniorer og 5 juniorer

Oddmund Olsen
Vi hadde denne gangen gleden av å ha Oddmund Olsen på besøk. Han visste oss sine
flotte akvareller og fortalte om bildene.
Østfoldsamarbeidsmøte
Stein og Stig var på dette møte.
Det var ikke så mye nytt på terminlista men det ble i hvertfall klartlagt at "street legal" på
Øra også vil bli en realitet neste år.
Cars on the farm
I fra neste år er det snakk om at det skal leies inn nattevakter, så da er det bare dag og
kveldsvakter å "sloss" om. Husk at dersom du tar ei vakt eller to er det gratis inngang:-).

Varberg
Neste år finner det sted helgen den 15 - 17 juli. Og husk at klubben da har 15 års
jubileum der nede og det bør vi feire.
Januarmøte
Her får vi besøk av Egil Nordengen så har du spørsmål til han, gjør deg klar og kom på
møte.
US CARS
Dette er ett nytt blad som vil komme ut med 4 utgaver neste år. Abbonemenstprisen blir
150,- kroner.

Marita

STYREMØTE 18.11.2008
Tistede:

Bodil, Kjell-Ingar, Stig, Egil, Nina, Annikken, Per, Stein og Marita

Siste cruzinews
Dette var nok en gang en veldig bra utgave.
Siste medlemsmøte
Her var det mange som hadde funnet veien til lokalet. Ser ut som det hjelper å ha en
foredragsholder eller i hvertfall at det skjer noe utenom det vanlige. Så det var et bra
møte.
Økonomiske bevegelser
Her er alt under kontroll og det går bra.
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift
Nok en gang svikter varmepumpa oss på vinterstid, når vi trenger den som aller mest.
Men håper å få den i funsksjon igjen så snart som mulig.
Evaulering av i gangsatte saker
"Farmengruppa" består av Kjell-Ingar, Per og Marita
Saker i fra styremedlemmer
Vi må finne en ny løsning på innlevering av nøkken ved utleie. Den vi har fungerer ikke
godt nok og Per og Egil vil finne en løsning på dette.
Østfoldsamarbeidsmøte
Her bør det være 2 i fra styret som møter opp. Vi skal arrangere dette møtet den 5. mars
2009.
Østlandsforumet
Her bør det også bestemmes at det skal være noen med i fra styret. Dette er ikke før
høsten 2009 så det problemet løser vi på nyåret når det nye styret kommer i sammen.
Klubbtur til Horten
Her skal vi besøke en Øyvind Henriksen. Og da benytter vi sjansen til å ta det som en
koselig klubbtur i tillegg. Buss fra Sarpsborg til Moss, så over med Bastø Fosen og hjem
igjen tar vi buss til Sandefjord og tar ferja over til Strømstad.
Oddmund Olsen
Hans kalendere var desverre ikke ferdige når han var her men vil bli solgt på
medlemsmøte i desember. De koster kr. 250,-.
Jublilanter
Også i år vil det bli gitt en påskjønnelse til jubilanter, se eget skriv om dette.

JUBILANTER
Tradisjon tro vil det på medlemsmøte gis en liten påskjønnelse for
de av våre medlemmer som er jubilanter i år.

25 år
Pål Meidell
Bjørn Johansen

10 år
Tormod Krogstad
Øyvind Olsen
Rune Martinsen
Dagfinn Lind Andersen
Steinar Westgaard

5år
Anette Jansen
Jan Thomas Johansen
Runar Halvorsen
Dag Borge
Stig Molteberg

Juniorer
Sander Elias Schonhowd
Phillip Aleksander Melby Gerhardt

OLD BOYS

Møte
”Gutta” med grå stenk, ungt sinn
Og bil i ”minne”
Holder møte hos;
BIL GURU—Ole Trondsen
Strand gt. 7 i Sandesund
Dato; 15.12 -

Tid; 19.00

Her får vi noe og bite i samt noe attåt.
Det blir mengder av sosialt samvær—
Bilprat—blader—bøker— bilder— og
Kanskje modell av favoritt bilen.

ÅRETS TUR MED BRUKERENE PÅ
NYGÅRDSHAUGEN 07/09/2008
45 BRUKERE OG ”PLEIERE” VAR MED PÅ TUREN, OG ETTER KJØRETUREN VAR DET
PIZZA OG BRUS PÅ KLUBBLOKALET. SE BILDER.

VALG 2005
Vi er nå i gang med forberedelsene til valget i januar. Vedlagt vil du finne
valgregler, liste over medlemmene som er stemme / nominasjons berettigede, 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
Blakkestad eller Nina Karlsen). Listene kan også legges i postkassa på
lokalet eller sendes pr. post. De fleste velger derimot å levere disse på
medlemsmøtet i november.

MEDLEMSMØTET 10. 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.

FORSLAG TIL ÅRSMØTE
I FØLGE ÅRSMØTEVEDTEKTENE SKAL ALLE FORSLAG TIL
ÅRSMØTE VÆRE STYRET I HENDE INNEN STYREMØTE I
NOVEMBER. ALLE FORSLAG KAN LEVERES TIL EN I STYRET
ELLER SENDES TIL KLUBBEN MERK GJERNE KONVOLUTTEN
MED ”FORSLAG TIL ÅRSMØTE”.

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONER OG VALG
1. Alle som har 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 TIL VALG
ALF-GUNNAR NILSEN
ANETTE JANSEN
ANITA JANSEN
ANN MARI PETTERSEN
ANNE HAGLUND
ANNE KARIN SKJØRHOM
ANNE SUNDLI
ANNIKKEN NORD SCHANDER
ARILD GUNDERSEN
ARILD OLAI SKAARAAS
ARILD SCHONHOWD
ARNE JOHAN HØLAAS
ARNE TORBJØRN GLOMSRUD
BIRGER ANDERSEN
BJØRGE ANDREAS JANSEN
BJØRN ANDRE LINDQUIST
BJØRN KRISTIAN FOSSUM
WILHELMSEN
BJØRN VIDAR JOHANNESSEN
BJØRNAR BLAKKESTAD
BODIL HANSEN
BRITT A TVETER
CARL NICOLAI EDVARDSEEN
CATHRINE TVETER STANG
CATO JANSEN
CHRISTIN ERIKSEN
CONNIE HANSEN
DAG BORGE
DAGFINN LIND ANDERSEN
DONALD BALISZEWSKI
EDEL GRØNN
EGIL ARMAND BERBY
EGIL GRØNN
EGIL NYGAARD
ELIN MELBY
ERVIN WOGOWITCH
EVA KRISTIN SUNDÅS
JOHANSEN
FRANK ASBJØRNSEN
GEIR ERIK LARSEN
GERHARD STAMSÅS
GJERMUND JANSEN
GLENN ERIK FROGNER
GORM SKJEKLESÆTHER
GRETHE NORD GERHARDT
GUNNAR MATHISEN
GUNNAR THON
GUTTORM FRISELL
GØRIL HOMLUNG
HALVARD LYSAKER

HANS ARILD SCHONHOWD
HANS JØRGEN JOHANSEN
HARALD TRYGVE OLSEN
HEGE JØRGENSEN
HEIDI PETTERSEN
HEIDI SKAUG
HENNING AASBERG
HENRIK PEDERSEN
INGER EDVARDSEN
INGER LISE LYSAKER
INGER-LISBETH ØSTLI AASERUD
INGUNN KRISTIN NYGÅRD
IRENE HOLMBERG HOLT
JAN BERNHARD OPSAHL
JAN ERIK BERGDAL
JAN ERIK SCHRØDER
JAN FREDRIK GERHARDT
JAN GUNNAR LERDAHL
JAN GUNNAR AAGAARD
JAN THOMAS JOHANSEN
JOHAN MARTIN SUNDLI
JOHN EDGAR HANSEN
JOHN SUNDBY
JOHN-EILERT ERICHSEN
JON ANDERS LØVÅSEN
JON CHRISTER GERHARDT
JØRN HARRIDSLEFF
KATRINE BLAKKESTAD
KENN FREDDY OLAVESEN
KENNETH NOREN
KIM ROBIN JØRGENSEN
KJELL A IVERSEN
KJELL ERIK FROGNER
KJELL-INGAR OLSEN
KNUT KÅRE HOLT
KNUT STEINAR SYVERSEN
LARS EDELL RINGDAL
LARS HOVDUM
LARS STENE
MAGNAR BODUM
MAGNE FOTLAND
MALIN MARTINSEN
MARCEL KJÆR
MARITA DAHL FROGNER
MAY HOLM
MERETE MATHISEN
METTE-GRO WALTHER
NILS JANSSON
NINA IREN KARLSEN
NINA SYNNØVE JØRGENSEN

DISSE KAN NOMINERES TIL VALG
ODD-IVAR JØRGENSEN
OLE MORTEN FJELDBERG
OLE TRONDSEN
PEDER ODDVAR ERIKSEN
PER GRINERUD
PER WILLY GERHARDT
PER WILLY MATHISEN
PER ÅGE BRENNE
PETTER WEBERG
PÅL MEIDELL
RAGNAR JOHANNESSEN
REIDAR DELBEKK
RENE SJØBERG
ROGER LØKKEBERG
RONNY INGAR MARCUSSEN
RONNY OLSEN
RONNY SJØBERG
RUNAR ELVERHØI
RUNAR HALVORSEN
RUNE BECH
RUNE KULTORP
RUNE MARTINSEN
SIGURD ENGELSEN
SILJE HAUGEN GABESTAD
KJÆR
SOLFRID SCHONHOWD
STEIN ERIK TVETER
STEIN SPETAAS
STEINAR ANDRE SCHONHOWD
STEINAR NORMAN JOHANSEN
STEINAR OLIVERSEN
STEINAR WESTGAARD
STEN AGNAR NILSEN
STEPHAN ODDEN
STIG LYKKEN MOLTEBERG
STINE KULTORP
SVEIN IVAR JENSEN
SVEIN RAGNAR STENBERG
SVEN ARMAND SVENSEN
SVEN HILDING JOHANSEN
SØLVI SPETAAS
TERJE BERG
TERJE HOLM
TERJE OLSEN
TERJE STEEN
THOR EGIL SIMENSEN
TOM EINAR KARSTENSEN
TOM VIDAR BJERKNES
TOMMY ANDRE SAND
TOMMY LERDAHL

TONE HAGEENGEN RINGDAL
TONE LØVÅSEN
TOR ARNE KOPPEGODT
TOR HALVORSEN
TOR JOHNNY TROMOP HANSEN
TOR MOLTEBERG
TOR-INGE BORGAAS
TORMOD KROGSTAD
TORSTEIN LANGMO
TRINE JOHANSEN
TROND CARLSEN
TROND VIDAR HEIBERG
UNNI BLAKKESTAD
UNO STEEN
VIDAR ELVESTAD
VIDAR JANSEN
VIDAR LUDVIGSEN
VIDAR AASERUD
VIGDIS SCHNELL LARSEN
VIKTOR VARGA
WENCHE JOHANSEN
WENCHE MAGNUSSEN
WENCHE SKJEKLESÆTHER
ØYSTEIN HASLIEN
ØYSTEIN LAUVIK
ØYVIND HANSEN
ØYVIND MOE
ØYVIND OLSEN
ØYVIND SØRBY
ÅGE KRISTENSEN

ÅRETS JULEBORD VAR DEN 29.11.2008
Festen var på klubblokalet ca. 30 medlemmer deltok. Vi hadde i år som alle år før nydelig
mat fra Kafé Mesanin, Østfoldhallen. I år var det Hafslundsøy` s nye trubadur/DJ Martin
Kristiansen som hadde ansvaret for musikken, dette gjorde han meget bra. Meget bra også
til festkomiteen for et svært morsomt og hyggelig julebord. Så kan bildene si resten.
Disse er fra før maten:

Martin Kristiansen

Så kommer noen fra under maten, klubbens juniorer stilte som servitører (bra jobba):

Etter maten og litt utover kvelden, vi som var der hadde det veldig gøy:

Alle barna så på playboy…..
Untatt Ole han sov på polet….

En Lada og et esel møttes på en vei.
- Hei bil, sa eselet.
- Hei esel, så ladaen.
- Når jeg kaller deg en bil, kumme du i
hvert fall kalle meg en hest, sier eselet..
Hva kvinner aldri kommer til å si :
Bare la toalettringen stå
oppe du, det er greit
det…..

To kvinner er ute på byen for å shoppe, da de plutselig ser en kjenning komme ut fra
en blomsterbutikk.
Søren, nå er kjæresten min ute å kjøper blomster til meg , sier brunetten.
Liker du ikke blomster? Spør blondinen
Jo da, men når han gir meg blomster har han forventinger etterpå, og har ikke lyst til å
tilbringe hele helgen på ryggen med bena i været.
Blondinen blir taus og tenker seg om før hun spør forsiktig:
Har du ikke vase?

NORTHWEST APRIL 08
Fra Portland kjører vi mot kysten og Stillehavet, første stopp på veien er Mc
Minneville der de har et flymuseum «Evergreen Aviation Museum» Med mange
gamle fly, flere fra 2. verdenskrig og verdens største trefly.

Per synes det var urettferdig at barna fikk det
beste tilbudet. De hadde nemlig mulighet til å prøve forskjellige ting mens han måtte
se på.
Lunsjen denne dagen ble inntatt på en fiske-strandrestaurant der vi hadde utsikt til
bølgene som rullet innover sandstranden. Godt at en satt inne da, for ute var det
ganske surt selv om sola skinte.
Her var også verdens korteste elv, den lå ved siden av restauranten vi spiste på.

Etter lunsj fortsatte vi sydover langs Oregon kysten, det var mange idylliske plasser
og mye fjell og vann langs denne ruta. Det blåste ganske bra og det gjorde at havet så
ganske «vilt» ut. Vi overnattet nå i liten havneby – Florence, og denne kvelden fant vi
et indianerkasino som både hentet oss og kjørte oss tilbake til motellet. Praktisk for
oss som dro dit, en annen del av gruppa var på gatekjøkken, og Stig jeg har smuglest
hva du har skrevet og vi er ikke gamle fordi vi foretrekker saftig biff framfor
milkshake.

Neste dag var målet Eureka i California, og det var mye natur å se på veien dit. Selv
om været var grått og trist, og vi så det meste gjennom bilvindu hadde vi ferie og tok
det som det var.
Noen våget seg ut i vannkanten, og det var så kaldt og vindfult som det ser ut som.

I en av de små havnebyene vi kjørte igjennom fikk vi se dette spisestedet, så
«gale normenn» er det overalt.

Etter å ha overnattet i Eureka, Ca kjørte til Petaluma og denne dagen gikk reisen
gjennom redwood skogen. Når man kjører gjennom en slik skog av så enorme trær er
det som å ta turen inn i en annen trollsk verden, vi følte oss veldig små og det var
mørkt der solen ikke komm til.

Her er ikke Per store karen, ikke klarte han å klatre til toppen heller. Som dere sikkert
har hørt så er alt stort i Amerika, store trær, bølger og fjell.

Her har vi kjørt gjennom det eldste treet som er hulet ut, for å kunne kjøre igjennom,
dette var ganske smalt så fam. Elvestad valgte å gå igjennom.

Bilde 1 må være huset til de tre bjørnene i «Gullhår og de tre bjørnene», det er jeg
sikker på.
Bilde 2 alt kan lages og alt kan kjøpes av redwood trær, og suvernierbutikker er det
overalt.
Bildene under er et større tre og med større åpning og her kunne også Vidar og
familien kjøre igjennom.

En tolv år gammel gutt satt og gjorde lekser
da han begynte å stusse over forskjellen på to ord, så han spurte sin far:
Hva er forskjellen på potensielt og realistisk?
Faren svarte: Vel, gå og spør din mor om hun ville hatt sex med Brad Pitt for ti millioner kroner.
Så spør du din søster om det samme, før du til slutt stiller din bror det samme spørsmålet.
Gutten gikk ut på kjøkkenet og spurte sin mor: Ville du hatt sex med Brad Pitt for ti millioner
kroner?
Hans mor svarte: Jeg ville hatt sex med hvilken som helst mann for ti millioner kroner.
Brad Pitt ville bare vært en bonus.
Så gikk gutten inn på sin søsters rom og stilte det samme spørsmålet.
Også hennes svar var at hun ville hatt sex med Brad Pitt,
eller hvilken som helst mann, for ti millioner kroner.
Til slutt spurte han sin eldre bror, som svarte:
Ja, det ville jeg. Faktisk ville jeg hatt sex med hvilken som helst mann for ti millioner kroner.
Gutten tuslet tilbake inn i stua og fortalte sin far hvilke svar han hadde fått, og faren sa:
Vel, slik jeg ser det: Potensielt sitter vi på tredve millioner kroner,
....men realistisk sett sitter vi igjen med to horer og en homo.

George W Bush og Tony Blair står i en bar. En gjest kommer fram og spør hva de prater
om.
- Vi legger planer for 3. Verdenskrig, sier Bush.
- Å faen, sier gjesten. Og hvordan lyder disse planene?
- Vi har tenkt å ta livet av 14 millioner muslimer og en bergenser, sier Bush.
Gjesten er rimelig forvirret.
- En bergenser...? sier han. Hvorfor det? Hvorfor i all verden skal dere ta livet av en
bergenser?!
Bush klapper Blair på skulderen og sier:
- Hva var det jeg sa? Ingen kommer til å spørre etter muslimene.

Klubbinfo
Styret 2008
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
Egil Nygaard
Kjell Frogner
Annikken N. Schander
Tom Vidar Bjerknes

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
egil-gut@frisurf.no
frognerfam@hotmail.com

924 58 184
911 69 219
916 46 035
917 77 514
934 31 119
916 78 007
924 43 799
69 15 41 76 995 50 326
69 14 12 73 481 03 707
402 03 949

69 16 62 79 905 59 880

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 (ikke SMS)
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietager ordne selv.

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.
Klubben har også en elefantkran og
motorbukk som leies ut til medlemmer. Ta
kontakt med Vidar Elvestad 908 28 557

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

B
5. des.
6. des.
10. des.
15. des.
16. des.
3. jan.
5. jan.
14. jan.
20. jan.

Gløgg og grøtkveld
Julefrokost
Medlemsmøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Avismøte klubblokalet
Medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

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

EIER AAGE KRISTENSEN
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 31. Des

Kl 20.00
Kl 11.00
Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 18,30
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 18,30
Kl 18,30

