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Redaktøren
mener
For dere som savner bilder og tekst fra Østfoldmønstringen så er det derfor at jeg ikke har et eneste
bilde, og stort sett det jeg så der nede var bilene som
rullet inn i A-porten. Så skal det bli noe derfra så må
jeg nesten få noen bilder og tekst.
Ellers så ble jeg nesten Cadillac-eier her om dagen,
men den var heldigvis så lettsolgt at jeg var kvitt den
før jeg rakk å få betalt den i USA. Med i
byttehandelen var en Chrysler 300B, fra 1956 så
klart. Har nok blitt litt ensporet der etterhvert. Desverre så er også dette et total-prosjekt, så nå har
jeg to biler liggende spredt utover, den siste er ikke
engang komplett. Men 300B ble bare laget i 1102
eksemplarer, og av disse var det forsvinnende få
som var svarte med tre-trinns
automat. Så skulle jeg noengang få realisert
drømmen min om en 300B så måtte det bli på denne
måten. Får håpe at jeg noengang får kjørt med den
da. Kanskje jeg må kalle inn til dugnad i garasjen
min?
Dugnad ja. Vi har nettopp lagt ned en utrolig jobb
med Østfoldmønstringen, for deretter å kjøre tur
med medlemmer av Odd Fellow Losjen, noe som
ble en flott tur i strålende forsommervær med bare
smilende fjes.
Og nå må vi ta et røsk på klubbhuset også. Men
da blir det forhåpentligvis ikke noe før vi skal ut å
rægge med folket på Nygårdshaugen i September.
GOD SOMMER
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Som alle nå sikkert vet så ble ikke antallet biler
og besøkende det vi hadde håpet på Østfoldmønstringen. Det ble ingen tangering av fjoråret på
noen måte. En fattig manns trøst må være at det
ikke regnet fra morgenen av slik at folk i hvert fall
våknet til noenlunde vær. Hadde det regnet når
folk skulle stå opp hadde det nok vært enda lettere
å krype inn under dyna igjen. Totalt kom det drøyt
300 biler og 1100 besøkende. Når det gjelder antall
biler så var det ikke så ille, det var antallet
besøkende som uteble. Salget av is ble ingen
suksess denne dagen kan man si. På grunn av
været ble også premieutdelingen foretatt ca. 1 time
tidligere enn
planlagt. Jeg vil igjen få takke alle medlemmer
som trosset vær og vind og holdt ut hele dagen
med sine arbeidsoppgaver. Vi får håpe at resten av
sesongen byr på bedre vær, selv om mai ikke har
vært den beste.
Årets første Cruise Night er også avholdt utenfor
Sportscafeèn på Lande Senter. Det virket som at
alle koste seg med is, pølser, vafler og drikke fra
cafeèn samtidig med at de hadde det veldig sosialt
sammen. Ekstra hyggelig var det å se en del av
våre juniormedlemmer på ”cruising” både med
mopeder, sykler og til fots. Som alltid er det noen
som er for og noen i mot, men skal vi se på hva
som skjer i Halden så møtes de utenfor Phønix
hver onsdag og på Høk er det samling av biler og
mc hver torsdag. Det har allerede kommet forslag
om å møtes på Sportscafeèn flere ganger enn kun
den første onsdagen i måneden. Hvem vet, kanskje
vi møtes der flere dager i måneden?
Det som har vist seg å bli en liten utfordring er å
skaffe biler til turen med Odd Fellow losjen. Litt
komisk at det i en bilklubb skulle være vanskelig å
stille opp med 15 – 16 biler. Men selvfølgelig når
vi hører noen av kommentarene som blir sagt i ”det
skjulte” både på medlemsmøter og ellers så er det
kanskje ikke så rart at det blir en utfordring.

Selvfølgelig er turen med brukerne på
Nygårdshaugen av en annen type og kanskje for
en litt mer ”trengende” gruppe mennesker, men
vi har hele tiden klaget over at vi ikke ”kjenner”
noen i handelsstand / næringslivet i Sarpsborg. Hva
er da bedre enn å takke ja til å kjøre Odd Fellow
losjen en tur til Hvaler? Mange av medlemmene
i Odd Fellow er nemlig både i handelsstand og i
næringslivet i byen. Håpet er jo å kunne dra nytte
av noen av disse kontaktene i en senere anledning
i klubbsammenheng. Og det som også bidro til at
vi takket ja til dette oppdraget er at Steinar som vi
fikk forespørselen av er samme mann som ordnet
oss spotlight utstyret mer eller mindre gratis, utstyr
som en gang i tiden kostet flere 10 talls tusen
kroner. Og på bakgrunn av denne turen så vil
Motormagazinet i Sarpsborg igjen lage en
reportasje om Detroit Cars i sitt blad og på den
måten får vi igjen litt gratis media dekning. En stor
takk til alle som lånte ut sine biler, alle som stilte
med flere biler og selvfølgelig alle andre som stilte
opp denne dagen. Jeg er fullstendig klar over at
man ikke skal trekke fram enkeltpersoner i en slik
sammenheng, men at Henrik P og Vidar Aa også
får med flere ikke medlemmer til å kjøre er godt
gjort! Kanskje Detroit Cars også får ett par nye
medlemmer som følge av turen? Tilbakemeldingen
fra de i Odd Fellow losjen var minst like positive
som de fra brukerne av Nygårdshaugen. Vet ikke
om Stig får plass og tid til å sette inn noen bilder
fra turen i dette CN eller om det kommer i et
senere CN.
Styret i Detroit Cars vil nå ta ferie i juli slik at
dette er siste CN før sommeren. Vi håper å komme
tilbake sterkt til sensommeren med masse bilder og
stoff som dere medlemmer har sendt inn!
Ønsker alle en god sommer og håper at vi treffes
rundt på div. treff og sammenkomster. Husk også
Cars on the Farm 13.-15. Juni i Enningdalen i
Halden!! Treffet er et samarbeidstreff mellom
klubbene i Østfold.

Stein E

Medlemsmøte
14.05.2008
Tilstede 32 seniorer og 6 juniorer

1. mai
Grunnet regnværet som kom denne dagen ble
ikke arrangementet som forventet. I forhold
til i fjor var det stor nedgang på både biler og
besøkende og dermed også svikt i inntekten.
Det ble ikke som forventet.
Men til tross for regn så var det ikke så aller
verst oppmøte, var ca. 300 biler og rundt 1100
besøkende.
Grunnet litt kaos i A-porten, mye kø og trafikk
forbi bensinstasjonen og ut i veien, er det
snakk om at vi fra neste år bytter om A og C
portene. Det vil da være ønskelig at innehaver
av bensinstasjonen er med i den planlegginga.
Totalt sett må vi vel si at vårmønstringen er ett
flott arrangement og medlemmene får virkelig
kjørt seg denne dagen. En stor takk til dere alle
sammen som på en eller annen måte bidro til
at vi nok et år fikk dette til :o).
7.mai
Da hadde vi årets første cruisenight og den ble
i år flyttet til Sportskafeèn ved Lande Senter.
Det var forholdsvis greit med oppmøte og vår
unge medlemmer møtte opp på mopedene sine.
De begynner å bli voksne nå og det er tydelig
at de liker å være med der ting skjer. Flott!!!!
Ellers var det opp til hver enkelt om de vil
kjøre en tur eller bare sitte å være sosial.
Mulighetene er til stede for også begge deler
der.
Husk at der er cruisenight den første onsdagen
hver måned til og med september.

Treff
Det er også en del treff i løpet av sommeren,
her er noen av de:
Uvdal
Viking run - Danmark
Vesterås - Sverige
Varberg - Sverige
Cars on the farm - Enningdalen, Halden.
Her er det ønskelig at det dukker opp mange
medlemmer, da klubben vår er med på å arrangere dette.
Odd Fellow
Vi har blitt forespurt å kjøre disse folkene ut
til Hvaler og stiller med så mange biler som
mulig. Sjåførene får gratis middag og kjører
tomme biler hjem igjen. De fra Odd Fellow
kommer seg hjem på en annen måte.
Dette vil skape litt blest om klubben og vi får
litt PR rundt dette. Alt som skrives om ting vi
gjør i klubben må anses som positivt.
Ellers avrundet vi møte med loddsalg og i pausen var det salg i kiosken med diverse snadder.

Marita

Styremøte
20.05.2008
Tilstede Egil, Tom Vidar, Kjell-Ingar, Stein, Annikken,
Bodil, Stig, Vidar, Per, Nina, Marita

Kommentar siste CruiseNewz
Avisa er helt grei den, men det er ønskelig om
flere av våre medlemmer har noe de kan skrive
om i avisa. Husk at alle kan være journalister
her og skrive om ting og tang.
Kommentar siste klubbmøte
Møtet var bra det men det ble litt kommentar på at enkelte er for negative i forhold til
forespørsler vi får som vi trenger medlemmers
hjelp til. Men vi har alle lov til å komme med
utspill og egne meninger. For noen er de positive og for andre negative.
Økonomiske bevegelser
1.mai ga oss ikke forventet inntekt grunnet
dårlig vær, noe som resulterer i at vi må vente
med innkjøp av nye møbler til klubblokalet.
Klubbhus, eiendom, gjøremål,
fremdrift
Vi har alt vi trenger for å pusse opp toalettene,
bortsett fra noen ivrige sjeler som har lyst til å
ta på seg jobben. Føler du deg kallet til å ta på
deg jobben er det bare å rope ut.
Vi luftet litt om det er liv laga å beholde
lokalet, det er få medlemmer som bruker det
aktivt, og det er lite aktiviteter som skjer her.
Kan det være like lurt å leie som å eie??
Handikappkjøringen
Den vil som tidligere nevnt finne sted den 7.
september så hold av denne dagen.

Cars on the farm
Ja nå nærmer det seg dette arrangementet.
Håper mange vil finne veien hit helgen den
13.-15. juni. Det er muligheter for å ta med
telt eller campingvogn slik at dere kan bli hele
helgen, men det er også muligheter for bare å
stikke innom en av dagene. Her blir det god
musikk, dans, grilling og masse flott sosialt
samvær. Så får vi bare håpe at værgudene er
med oss også i år.
Saker i fra styremedlemmene
Spørsmål om vi bør gjøre noe med hjemmesidene våre, noen synes de er litt gammeldagse,
men andre synes at de er greie nok.
Infomeldinger
Skal det sendes bare èn pr. husstand eller skal
alle som vil ha info få det? Ble enighet om at
alle som ønsker kan få informasjon via den
telefonen.
Cruisenight
Det er den første onsdagen hver måned og
frammøteplassen er på Lande senter. Dette er
nytt fra i år og det var helt greit frammøte sist
gang. De som vil kjører en tur, gjør det, og de
som bare ønsker sosialt samvær blir værende.
Dugnad
Den 20. juni vil vi ha en dugnad på klubbhuset. Her skal det da ryddes og vaskes både ute
og inne. Ta med arbeidslyst, godt humør og
god stemning og møt opp kl. 1800. Det vil bli
en enkel servering til alle ildsjelene.

Marita

Varberg
18-19 Juli 2008
Så er tiden kommet for å tenke på sommeren.
Tur til Varberg blir det i år også.
Som tidligere er det 70 sengeplasser
tilgjengelig. Fristen for påmelding er 1.Juni,
etter den tid får andre klubber anledning til å
bestille plass
For dere som ønsker den samme plassen som
tidligere må være tidlig ute med påmeldingen.
Det er rom og hus for både barnefamilier, unge
og de litt “eldre”.
Ved påmelding må det være klart om det
ønskes sengetøy, frokost og middag.
Påmelding til Vidar Aaserud 916 78 007
Veibeskrivelse: Følg E6 til 2. avkjøring til
Varberg. Ta til venstre mot Ullared og følg veien
til det står Åkulla på høyre side.

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

ONSDAG 11. JUNI KL. 18.30

Agenda:
- Innkommende saker
- Terminliste 2007
- ”Sammenkomst” på lokalet 20.juni
- Cars on the Farm
- Eventuelt

Skravla går på cruisenight

Dugnad
Detroit Cars ønsker alle
medlemmer velkommen til en litt
forsinket vårengjøring av klubbhuset

Fredag 20 Juni
klokken 18.00

Vi må ta en rundvask innenørs og rydde
litt utenfor
Det vil bli en enkel servering

Velkommen

Medlemsinfo
Cruisenight
Lande Senter første onsdagen i måneden klokka 19.00
Som vi har nevnt på forskjellige plasser tidligere så har vi flyttet vår Cruisenight
til Lande Senter. Det er jo litt nostalgisk for det var jo der det hele startet med
Østfolmønstringen for mange, mange år siden, selv om det for noen medlemer
føles som i går. Så møt opp for et par sosiale timer. Vi har ikke planlagt noen
kjøring på disse kveldene, men om det er noen som ønsker det så finner en nok
noen der nede å avtale det med.
Det finns pølser og snacks å få kjøpt i kiosken og de har sitteplasser både ute og
inne, så velkommen til en hyggelig prat med kjente.

Biltransport
Har du behov for å få flyttet bilen din, enten til lakkering, eller fått hjem en
ny bil fra statene eller kanskje kjøpt en delebil som ikke går? Jeg har kjøpt ny
bilhenger som laster 1950kg og planet er 2x4,17 meter så det er plass til de aller
fleste typer biler. Hjelper det gjerne med transportjobben. Desverre så leier jeg
ikke ut bare hengeren, men stiller med trekkbil og sjåfør. Er det et par timers
jobb med flytting her i distriktet tar jeg 500.- Lengre turer avtales, men en tur til
kaia i Oslo blir ca. 1500.Stig 911 69 219

På tur med Odd Fellow

Surrogatpappa
Eva og Lars Pedersvik hadde ikke lykkes med å få egne barn, og hadde derfor bestemt seg for å
anvende en surrogatpappa for å lage en liten familie.
Om morgenen den dagen surrogatpappaen skulle komme på besøk, kysset Lars sin Eva og sa:
“Jeg stikker nå elskling, han kommer nok når tid som helst”.
En halvtime senere kommer en babyfotograf til villastrøket for å forsøke å selge sine tjenester
ved hjelp av dør til dør-metoden.
- God morgen fru Pedersvik. Du kjenner ikke meg, men jeg har kommet for å....
- Å, De behøver ikke forklare, å si gjerne Eva, svarer fru Pedersvik, jeg har ventet på deg halve
formiddagen.
- Virkelig?, sier fotografen, det var jo kjekt, jeg er jo spesialist på babyer.
- Det var akkurat det jeg og min mann håpet på. Kom nå inn og sitt ned. Hvordan kan vi komme
i gang?, sier Eva, lett rødmende.
- Overlat det problemet til meg, sier babyfotografen, jeg bruker gjerne forsøke med et par omganger i badekaret, deretter en på sofaen og kanskje et par i sengen.
Iblant kan det være en ide med en omgang på teppet i stuen, der det er lettere å rulle rundt i artige
stillinger.
- Badekaret, stuegolvet? Ikke rart at det gikk så dårlig for meg og Lars.
- Tja, Eva, ingen kan vel garantere noe perfekt hver gang. Men dersom vi forsøker flere ulike
stillinger og jeg skyter fra seks syv forskjellige vinkler, er jeg sikker på at dere blir fornøyd med
resultatet.
- Jeg håper det går ganske fort, sier Fru Pedersvik hest.
- En viss tid må man nok regne med, i mitt yrke må saker og ting ta den tiden som trengs. Jeg
kan skyte noen raske på fem minutter, men da ville dere sannsynligvis ikke bli helt fornøyd med
resultatet.
- Skulle jeg ikke det? svarer fru Pedersvik spørrende.
Fotografen åpner veska si og tar fram en mappe med barnebilder.
- Disse laget jeg på taket av en Londonbuss, sier han med et smil.
- Å, min Gud!! utbryter fru Pedersvik, mens enda mer intensivt begynner tygge på et
lommetørkle.
- Og disse tvillingene her ble virkelig vellykket, til tross for at moren var virkelig vanskelig å
jobbe med.
Fotografen rakte flere bilder til fru Pedersvik.
- Var hun vanskelig?, spurte fru Pedersvik.
- Jeg er redd for det, jeg ble tvunget til å ta henne til Slottsparken for å få jobben skikkelig utført.
Folk stimlet sammen rundt oss i flere rekker for å se skikkelig hva vi holdt på med.
- I flere rekker?, hvisket fru Pedersvik mens øynene stod rett ut, blandet av skrekk og
forventning.
- Akkurat, sa fotografen, dessuten i mer enn tre timer. Moren sutret og skrek konstant, så jeg
hadde virkelig problemer med å konsentrere meg om oppgaven.
Mørket nærmet seg, så jeg ble tvunget til å framskynde mine skudd, men tilslutt var det noen
ekorn som begynte å krafse på utstyret mitt slik at jeg måtte gi opp.
Fru Pedersvik lente seg framover:
- Du mener at de virkelig begynte å tygge på din...øøøøøhhhhhh.... ditt utstyr?
- Akkurat, det var det de gjorde.
Dersom du er klar nå, så rigger jeg opp stativet mit slik at vi kommer igang på alvor.
- Stativ ??, Eva begynner nå å se veldig urolig ut.
- Ja, jeg må anvende et stativ for å holde min Canon. Den er nemlig aldeles for stor til å holde
selv mens jeg gjør meg klar til aksjon.
Fru Pedersvik ??..........Eva ??........... Fru Pedersvik? Fru Eva.......
Oi, merkelig....... hun svimte visst av!!!

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
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Juni
02.06
03.06
04.06
6-8.06
11.06
13-15.06
18.06

Avismøte klubblokalet
Right On motorshow og Grenlandstreffet
Cruisenight, Lande Senter
Viking Run & Fun #2 2008
Medlemsmøte klubblokalet
Cars on the farm
Styremøte klubblokalet

Juli
03.07
04.07
04.07
19.07

Power Big Meet , Vesterås
Night Cruise Lillestrøm (20th annual)
Cruise Night, Sarpsborg, Landesenter
Wheels & Wings, Varberg

August
06.08
8-10.08
13.08
18.08
19.08

Amcar Cruise Night, Sarpsborg, Landesenter
Viking Run, Roskilde
Medlemsmøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Felles Østfold
Detroit Cars

Kl 18,30
Kl 10,00
Kl 19,00
Kl 18,30
Kl 18,30

Power Magazine
Midnight Cruisers / ADC Blaker
Detroit Cars
Kl 19,00
Wheels Magazine

Detroit Cars

Kl 19,00

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 18,30

Deadline neste Cruzinews er 28/7

