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Redaktøren
mener
Ja, nå er hele gjengen på 16 personer vel hjemme
igjen etter en fin tur på Vestkysten av USA.
Undertegnede fikk en ”flying start” for vi var
hjemme rundt 6 om lørdag kveld, og søndag morgen
”spratt” jeg opp 04.20 for å gjøre meg klar til et 12
timer skift på jobben. Og etter det har det gått i ett
med vanlig jobb, Østfoldmønstring, og nå CN.
Ønsker jeg kan ta ferie snart!
USA-turen vår skal dere nok få lest så mye om i
kommende nummer av CN at dere enten reiser over
selv, eller blir så lei at turen går til Mallorca i steden.
Jeg skriver dette dagen etter Østfoldmønstringa, og
kan ”avsløre” at det regnet. Er det et mønster i dette
her eller? Er det noen avgift vi skulle ha betalt til en
eller annen gud for å få fint vær på våre
arrangement i år? Kjell-Ingar får sjekke dette til
neste år, og får jeg tak i den som hadde danset
regndansen så skal jeg vri halsen rundt på’n.
Uansett så var det stor innsats fra masse medlemer,
og humøret var på topp. Er kanskje litt feil å trekke
frem noen enkeltgrupper kanskje, men jeg synes
nesten at ungdommene i klubben vår fortjener masse
ros for den jobben de gjør både med riggingen på
kvelden og ikke minst gjør de en utmerket jobb enten det er i kiosken, parkeringsvakter eller
portvakter. Så da er det nok håp for neste generasjon
uansett hva VG og Dagbladet skriver om lat
ungdom. De har vi ikke mange av i klubben vår i
hvertfall!
Stig
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Når dette leses så har årets Østfoldmønstring
allerede blitt avholdt. Det er vanskelig å sitte
her på forhånd og prøve å tenke seg
hvordan mønstringen blir. Årets mønstring er
den 26.ende i rekken og det er vel ingen av de
foregående mønstringene som har vært like?
Uansett så er det uforutsette ting som dukker
opp i tillegg til at været selvfølgelig spiller en
vesentlig rolle.
Det jeg allerede nå kan se er at de forskjellige
vaktlistene fylles opp av både nye medlemmer
og medlemmer som av forskjellige årsaker
har vært litt passive i det siste. Veldig fint at
det dukker opp flere medlemmer for å hjelpe
til med å arrangere det som uten tvil er årets
høydepunkt i klubben. Ser også på de
forskjellige vaktlistene at det er medlemmer
som har sagt ja til flere vakter samme dag,
veldig positivt!
Selv så jobber jeg med forskjellige media for å
få mest mulig dekning av
Østfoldmønstringen både i forkant og
etterkant. Videre så har vi flere ganger nevnt
at ”Girls Go Fast” vil ha en stand med maks
10 biler i tillegg til Østfold Gatebil. Østfold
Offroad Klubb vil kjøre i ”gropa” til fastsatte
tider. En uventet utfordring i år har vært å
skaffe nok dommere ettersom 3 stk av de
”faste” ikke kunne delta i år av forskjellige
grunner. Men, det ser ut til å ha løst seg det
også. En stor takk til de som tok denne
utfordringen på ”strak arm”!
Ellers så har jeg vært i kontakt med Jan ”Edgar” fra Lange Flate… og det ser ut til at han
og noen av ”kællæne” tar seg en tur i
Edmobilen (Dodgen). Håper at dette også vil
bidra til økt besøk av publikum som kanskje
ikke ville kommet på en ”ren” bilutstilling

Jeg ønsker på forhånd å takke alle medlemmer
som stilte opp både dagen i forveien og under
treffet for en god innsats. Som jeg har nevnt
flere ganger, uten dere, INGEN
Østfoldmønstring!!
Det snakkes i Detroit Cars om muligheten til å
reise samlet på forskjellige treff i både Norge,
Sverige og Danmark. Grunnen til dette er at
medlemmer som ønsker å delta på det aktuelle
treffet for første gang kan føle seg litt tryggere
så lenge de reiser sammen med andre
medlemmer. Treffene jeg vet at det har blitt
snakket om er bl.a Power Meet i Västerås,
Classic Car Week i Rättvik, treffet til
Route40 og Viking Run i Danmark. Det vil
på medlemsmøtet den 14/5 bli mulighet og
snakke med andre som vurderer å reise på
disse treffene slik at felles planlegging kan
gjøres, det være seg overnatting, reiserute etc.
Husk at Cruise Nightene nå er flyttet til
Sportscafèen på Lande Senter og vi møtes
der kl. 19.00. Første cruise night i år vil bli
7.mai.
Som en avslutning kan jeg nevne at jeg nå har
kommet til enighet med Roy Andersen vedr.
de klubb effektene som vi kjøpte i fjor. Vi har
nå endelig mottatt kredittnota på den fakturaen
som vi først mottok og fått ny faktura med
riktige priser, kun 4 måneder etter bestilling.
Luer og kapser har også blitt levert til
slutt, så de som har bestilt det kan få det på
medlemsmøtet, eller ringe meg.
Ønsker alle en riktig god vår og håper at vi
ses både på Østfoldmønstringen og på mange
andre arrangementer og treff i år.

Stein E

Medlemsmøte
09.04.2008
Tilstede 23 seniorer og 2 juniorer

Påskecrusing
Her var vi uheldige med været, og det
var lite frammøte av biler til crusingen.
Men turen var fin og den endte i
klubblokalet til klubben i Moss.
Festen senere på kvelden ble mere
vellykket. Her var det bra fremmøte og
folk danset og koste seg.
1.mai - Østfoldmønstringen
Her ser det ut til at alt nå er i rute og
vaktlister og alt er under kontroll. Nå
gjenstår det å se om vi får ett vellykket
arrangement. Får håpe at værgudene har
en beskytttende hånd over Tunejordet
denne dagen.
Motormagasinet har reklamert for oss i
forkant i år og de vil derfor ikke skrive
noe om arrangementet i ettertid.
Cruisenight
Den første samlingen vil finne sted den
7.mai.
Husk at det fra nå av vil være frammøte
på Lande senter ved kiosken der.

Pause med kiosksalg
17.mai
Etter barnetoget vil det også i år bli
tradisjonell lunsj på lokalet. Husk å
meld dere på slik at vi vet hvor mange
som kommer. Skriv dere på liste eller
ring Bodil for påmelding.
Senere på kvelden vil det bli arrangert
fest og her håper vi mange har lyst og
mulighet til å ta en tur.
27.mai
Har fått forespørsel fra Odd Fellow
losjen om å kjøre de ut på Havkatten
på Vesterøy. Det vil bli behov for 10-12
biler.
Sjåføren vil bli påspandert middag og
de skal kun kjøres ut der, ikke hjem
igjen.
Møte ble avsluttet med utlodning.
Marita

Styremøte
15.04.2008
Tilstede Stein, Egil, Kjell-Ingar, Tom Vidar, Vidar, Annikken, Nina, Bodil og Marita

1.mai
Her var vi først på befaring på OBS før vi dro videre opp
til klubblokalet.
Alt vi snakket om dennen kvelden dreide seg om
Østfoldmønstringen. Så nå får vi bare satse på at det blir
ett vellykket arrangement.

Årlig kjøring av brukere med bistandsbehov
Denne vil i år finne sted den 7.september. Merk dere
datoen og hold av denne dagen.

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 14. MAI 2008 KL. 18.30

Agenda:
- Innkommende saker
- Evaluering Østfoldmønstringen
- Cruise Nights
- Felleskjøring til treff
- Odd Fellow losjen
- Eventuelt

Litt av DC’s klubbstand under Motorshow 2008 i Kongsten

17. MAI
Detroit Cars ønsker velkommen til
frokost rett etter barnetoget.
Vi dekker vårt koslige frokostbord
50 Kroner pr. voksen
30 Kroner for barn under 16 år
Påmeldingsliste på klubben eller
ring Bodil på 995 50 326 før 13 Mai
Vi har også kaker for de som ønsker det

Nytt for i år er at det blir fest på klubben
klokka 20.00. Ta med venner eller nabo’n
Medbrakt ikke tillatt
Vi vil holde prisene nede, men det koster 50.- i
inngang for å dekke DJ, bare møt opp med
to tomme hender og godt humør.

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

Påskecruising 08
Ja, hva skal en si? Det snødde! Det blåste!
Det var ikke mye vår i lufta. Er litt merkelig
for hele ”vinteren” hittil hadde jo lignet på
vår, det varte bare til 13. Mars. Jeg hadde
kjørt opp ruta i begynnelsen av Februar og
da var det strålende vær.
Vidar Aaserud var optimist og hadde kopiert
opp mer en 200 kart og kjørebeskrivelser,
det ble noen til overs for å si det på den
måten. Ikke bare det, men jeg kjørte gjennom en del av ruta klokka 2, da var det så
vidt jeg kom opp en bakke med firehjulstrekken inne. Alle de fine småveiene jeg
hadde funnet var blåst igjen. Dermed måtte
ruta legges om , og ny beskrivelse skrevet i
en fart. Heldigvis ble det ikke så mange som
måtte rettes opp.
Til start kom det rundt 35 biler, det som var
gledelig var at de aller fleste var unge. Er
sofaen litt tung å komme opp av når det ikke
er strålende solskinn? Vel, vi kom oss av
gårde mot Moss i behagelig tempo med fullt
varmeapparat. Ingen krasjet, ingen skled av
veien, og det virket som det var frostvæske
nok, både i motorer og passasjerer.
Vi ble tatt vel i mot på klubbhuset til Mossingene. De hadde åpnet baren oppe, og
nede i mekkehallen stod grillen og svidde
mat. Flott med stor hall gitt, da kan en flytte
innendørs med mange uteaktiviteter. For
på kaia så blåste en utrolig nordavind som
hadde tatt fart helt fra Oslo og kom nedover
Mossesundet før det traff oss som stod utenfor bilene.
På kvelden så var det Aftercruise på
klubbhuset, der skal det vist ha vært stor
stemning. Jeg måtte desverre jobbe, så det
for de som var der, og som kan fortsatt
huske enkelte detaljer skrive om i neste CN.

Stig

EN GJENG IDIOTER
Menneskene er forskjellige, men en ting har vi felles....og det er all idiotien vi driver med.
Hva kommer det foreksempel av at hver gang vi er ute å kjører bil og leter etter hus........
så demper vi radioen??
Kan det være mulig at vi ser bedre når radioen er slått av?? Jeg synes jeg hører den rasende ektemannen
som skriker til kona:
“Hvordan i helvete kan jeg se huset når radioen står på fullt?”
I villt sinne stopper han bilen og skrur radioen av, og vet du hva? I ni av ti tilfeller, er de rett utenfor huset
de leter etter......
Eller hva kommer det av at når bensinmåleren i en bil nærmer seg null, så slutter alle å snakke?
Er de redde for at bilen skal høre hvor lite bensin det er igjen??....De bare ser ut av vinduet og later
som ingenting. Det er som om de tror at hvis de ikke sier noe så kan bilen kjøre Oslo - Bergen på tom
tank!!!!!!!!!
Og en annen ting som kvalifiserer oss til idioter:
En dag sitter du hjemme og slapper av, så ringer det på døra..Du går bort og kikker gjennom kikkehullet............Utenfor står en villt fremmed mann, hva gjør du da??
Du lukker opp!!!! Det er utrolig!!!!!!! Først bruker vi 15000 kroner på å innstallere alarm, og når en
fremmed mann ringer på (da gjerne en upålitelig og skummel en)........så åpner vi døra. Jeg tror ikke det
finnes noe mere ubrukelig en ett kikkehull i inngangsdøra.
Har du noen gang klart å gjenkjenne noen i et kikkehull forresten?? Det går ikke!!!!!!! Og hvorfor må de
bruke glass som gjør at de som står på utsiden ser deformert ut??
Når du skal forklare deg for politiet etterpå, er dette den beste beskrivelsen du kan komme med:
“Næææi...han hadde et kjempesvært hue, to utstående øyne og den lengste nesa i verden..........jeg glemmer aldri den nesa, den var større enn døra”. Det er ikke rart politiet ikke klarer å få tak i ham når alt de
har å gå etter er beskrivelsen av en maursluker.
Hvis vi ikke er en gjeng med idioter, hva kommer det da av at når lyset går, så sier alle i rommet samtidig:
“Hva var det som skjedde nå?”
Vi tror vel ikke at alle har blitt blinde samtidig????
Når vi pusser nesa, kikker vi automatisk i lommetørkleet etterpå.......Hva er det vi venter å finne??........
Jeg vet ikke jeg, men det er i hvertfall tålmodige som fortsetter å lete år etter år.
Det første jeg lurer på når jeg våkner om natta er:....hvor mye er klokka? Hvorfor lurer jeg på det?? Jeg
har aldri hatt noen avtale klokka tre om natta!!!!!!
Hvis du kommer humpende inn på en bensinstasjon med tre flate dekk på bilen, så tar betjeningen er rask
kikk på bilen og sier: “har du punktert?”
Når folk ser noen som sover så sier de: “sover du?”
Og når folk ringer midt på natta, spør de alltid: “vekket jeg deg?”........”neida, vi bare sitter her i mørket
og snakker sammen og har snart tenkt til å vaske bilen”, svarer jeg da.
Hver gang vi har dårlig tid og venter på en heis, blir vi stående å trykke febrilsk. Det er akkurat som om
vi tror vi kan si til heisen: “Hei, jeg har dårlig tid!! Glem den tosken i fjerde og kom rett hit”.
Den største idioten ( og det kan du huske til neste gang du gjør det)....er typen som kommer inn hotellresepsjonen, hvor mange står og venter fra før og venter på heisen. Den lille knappen lyser som sola fra
skyfri himmel, og viser at alle de andre har trykket..........Allikevel går han bort og trykker en gang til.
Det er akkurat som han ønsker å si:....”Se....her kommer han med den magiske fingeren!”...
Hvis du ikke har kjent deg igjen i noen av disse situasjonene,.......så tror jeg du lyver, ...og folk som lyver,
er de største idiotene av alle............

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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Mai
01.05
07.05
11.05
14.05
17.05
17.05
20.05

Østfoldmønstringen Obs! Sarpsborg
Cruisenight, Lande Senter
Bendixtreffet, Hadeland
Medlemsmøte klubblokalet
Frokost på klubbhuset
Fest på klubbhuset
Styremøte klubblokalet

Detroit Cars
Detroit Cars
Bendix
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

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

Detroit Cars
Detroit Cars

Kl 19,00
Kl 18,30
E. barnetoget
Kl 20,00
Kl 18,30

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

Detroit Cars Kl 18,30
Felles Østfold
Detroit Cars Kl 18,30

Deadline neste Cruzinews er 26/5

