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Stig

Så fi kk vi en sleng av vinter da, bare så synd at det ble på en 
langfredag. Vi kommer tilbake med et stykke fra 
Påskecruisingen i neste nummer, men vi får trøste oss med at 
den ble historisk.
Etter en dag med blåfrosne fi ngrer så er det godt å sette seg 
på fl yet og lete etter sommeren. Vi er 16 stykker som håper 
at vi fi nner den et sted på veskysten av USA. Så mange er det 
nemlig som meldte seg på turen, en av oss er såpass optimist 
at han leide seg en Chrysler Cab. Lykke til Hans Jørgen, 
håper du får mange fi ne dager uten tak.

Ellers så har det ikke skjedd så veldig mye i klubben i det 
siste som det er noe å skrive om, men det er desto mer som 
er på gang nå. Så er ikke bilen klar til bruk nå så har du det 
travelt! Vi er jo i full gang med 1. Mai og det virker som de 
fl este medlemmene er mer en villig til å gjøre en innsats. 
Flere av de jeg har ringt ville gjerne ta mer en en vakt, da 
blir den litt utakknemlige jobben med å skaffe mannskaper 
plutselig veldig positiv i stedet. Mange som sa at den dagen 
var forbeholdt Detroit Cars så dette lover bra, både for i år og 
for senere. Så tusen takk så langt.



Stein E

Formannen har ordet

Er det mulig?? Hvor mange dager har det vært snø 
i år? Hvis jeg ikke husker helt feil så har jeg måket 
snø 1 gang i år. Skjærtorsdag så også veldig fi n ut 
helt til utpå kvelden, da snøen begynte å lave ned! 
Værmeldingene snakket om 3mm ”nedbør”, noe 
som kunne være så mangt. Men, ”selvfølgelig” 
kom jo nedbøren som snø og det mer enn 3mm 
også! Skal det være en fattig trøst så kan det være 
godt å vite at det var andre steder på Østlandet 
hvor det snødde mer enn i Sarpsborg. På andre 
siden av Oslofjorden kom det 70-80cm og man 
skulle ikke lengre enn til Moss for å se at det var 
mer snø enn her i Sarpsborg. Med den snømengden 
på andre siden av fjorden skjønner jeg godt at det 
ikke kom noen derfra på påskecruisingen.
 
Jeg fi kk noen bekymrede telefoner på 
formiddagen langfredag vedrørende om det ble 
cruising eller ikke, men det måtte vi jo ha!! Det 
var bare å skremme liv i Buicken, beholde taket 
på og varmeapparatet på full fres så ble det ikke 
så ille tross alt. Ekstra hyggelig var det å se at 
medlemmene fra ACOC Moss kom ”mannssterke” 
både på cruisingen og på festen på kvelden. For, 
selv om selve cruisingen ble en del redusert (ca. 
150 biler FÆRRE enn i fjor) så ble after cruise 
festen desto bedre. Jeg har ikke fått noen tall på 
denne enda verken når det gjelder antall personer 
eller salg, men regner med at det ble noen ekstra 
kroner i klubbkassa. En stor takk til alle som var 
med på å arrangere denne festen.  
 
Som en avslutning på påsken kan vi jo ta en 
”påskenøtt”: Hvordan var været på påskeaften, 
lørdag???????  Selvfølgelig med strålende sol fra 
nesten skyfri himmel, selv om det var ganske sur 
vind!! Tenk så fi nt det kunne vært med det været 
på fredag i stedet….

Neste på kalenderen nå er Motorshow 2008 i 
Kongstenhallen i Fredrikstad 12-13.april. Detroit 
Cars kommer til å ha en klubbstand under 
utstillingen. Arrangør er selvfølgelig 
Amcar Fredrikstad. Og som det ble nevnt på siste 
medlemsmøte så arrangerer American Street Cars 
Askim Smaalenene mønstringen 27.april på 
p-plassen til Obs Slitu. Det er for øvrig samme 
dag som Østfold Veteranvognklubb arrangerer sitt 
årlige vår marked på Obs Tune. 

Så kommer 1.mai og årets Østfoldmønstring. 
Veldig mye er allerede ”timet og tilrettelagt”, den 
største utfordringen er vel nå å få fylt opp de 
vaktlistene som vi trenger med velvillige 
medlemmer som stiller opp på arrangementet som 
uten tvil er det viktigste som skjer i klubben i løpet 
av året. Alle vi i styret er veldig takknemlige til 
ALLE som tar en vakt eller to denne dagen, uten 
dere blir det ingen Østfoldmønstring, så enkelt er 
det! Ekstra hyggelig er det å høre at det er 
medlemmer som sier at: ”Jeg kan ta fl ere 
vakter, jeg skal jo være der hele dagen uansett”. 
Om kanskje ikke med de samme oppgavene og 
sammenhengende, men det er fi nt hvis det er fl ere 
som har denne innstillingen. Tror helt sikkert at det 
vil være mulig å snakke med de som har ansvaret 
for de forskjellige vaktlistene og sette seg opp på 
den / de man ønsker på neste medlemsmøte. Hvis 
det er noen som ønsker å vite mer, er det bare å ta 
kontakt med en av oss i styret

Jeg har fått igjen min hjemme-pc og håper dermed 
med at det både blir noen bilder fra turen til 
Havnås og til Ramstad Bil i dette CN + en til salgs 
side på min 1970 Buick Estate Wagon. Kan even-
tuelt vurdere å bytte i hverdagsbil med automat.  



Medlemsmøte

Marita

12.03.2008
Tilstede 29 seniorer og 1 junior. 

Påskecrusing
Sarpsborg Magasin vil gjerne skrive om dette 
og det er hyggelig i tillegg til at det blir en fi n 
reklame for oss. 

1. mai
Kvelden i forveien skal alt vi trenger på den 
store dagen, rigges til. Her trenger vi mange 
frivillige som kan stille opp og gjøre en jobb. 
Det har alltid vært bra oppmøte til dette og 
regner derfor med at mange også kommer i år. 
Vi har jo en gjeng med fl inke og arbeidsomme 
medlemmer :-)

Vi bruker samme plakat som i fjor. Og det 
jobbes med å skape blest om dette eventyret, 
selv om det nok allerede er viden kjent utover 
det langstrakte land. Kanskje vi setter en enda 
en ny rekord i år med tanke på hvor mange 
fremmøtte som dukket opp. Nye rekorder er 
sjelden å forakte.
Østold gatebilklubb dukker også i år opp. I 
tillegg er det også en klubb som kaller seg 
Girls Go Fast, som også kommer, de stiller opp 
med 10 biler. 
Sarpsborg turistkontor har informasjon om 
vårmønstringen på sine websider under 
aktiviteter. 

Østfoldsamarbeidsmøte
Stig har vært med på møte her og det vil skje 
en del aktiviteter rundt i de forskjellige 
klubbene i løpet av sesongen. 

På dette møtet ble det foreslått å åpne et eget 
forum for amcarinterreserte. Det vil da bli et 
krav at alle brukere har sitt eget navn og at 
nicknavn ikke er tillatt. Dette for at det skal 
være ei ryddig og fi n side, og alle må 
eventuellt stå for det som blir sagt eller 
skrevet. Er det nicknavn som brukes er det 
mye enklere å slenge fra seg noen upassende 
ord, og det er ikke intensjonen til dette 
forumet. 

Ellers var det en 10-12 klubber som har byttet 
navn og gått over til å hete Amcar “ditt eller 
datt”. 

Pause med kiosksalg

Etter pausen var det salg av olje og fi lter. Det 
er fortsatt mere igjen som vil bli lagt ut for 
salg på neste medlemsmøte. 



Styremøte 

Marita

18.03.2008
Tilstede Stein, Stig, Kjell-Ingar, Tom Vidar, Nina, Bodil, Vidar, Egil, Per og Marita.

Kommentar siste Cruizinews
Baksiden må oppgraderes slik at begivenheter 
ikke har funnet sted før medlemmene får avisa 
i posten. 
Ellers er avisa grei nok, men dere må gjerne 
komme med repotasjer eller ting og tang dere 
vil ha inn i avisa. Bare hyggelig om dere bidrar 
med lesestoff. 

Kommentar siste klubbmøte
Det var nok en gang et ganske bra oppmøte, 
fortsett med det og få med dere fl ere. Lokalet 
er ikke fullt enda. 
Det er et ønske om at folk tier når formannen, 
eller noen andre har ordet. Det er vanskelig å 
lytte til fl ere samtidig og det kan lett bli litt rot 
og rør. 

Økonomiske bevegelser
Stabil og god. 

Rapport i fra gruppene
Vi har pr. i dag ingen grupper, men det er øn-
skelig at det kan bli en oppstart på noe. Er det 
en ildsjel her som f.eks gjerne vil ta ansvar for 
orden i verktøy og bøker??
Kom gjerne med forslag til om vi trenger å 
opprette noen grupper. 

Klubbhus, eiendom, gjøremål og 
fremdrift
Her har vi alt vi trenger for å sette i gang med 
oppussing av toalettene. Men det må gjøres 
på dugnad. Problemet er at det er de samme 
ildsjelene som er i aksjon hver gang. Og det er 
lov å skjønne at de kan gå litt lei av det. Det 
hadde vært hyggelig om fl ere ville gjøre en 
innsats her. Tenk på det sosiale rundt det og 
møt opp  når dugnadene settes i gang. 

1. mai
Vårens vakreste eventyr er snart en realitet. 
Her har vi  det meste under kontroll og 
ansvarsoppgavene er fordelt. Mangler bare 
vakter som er villige til å stille opp i både 
porter, parkering og kiosker. Vær derfor 
forberedt på en tlf om å stille på dette og gi en 
hjelpende hånd. 



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 9. APRIL 2008 KL. 18.30

Agenda:

- Innkommende saker
- Evaluering påskecruising / fest

- Østfoldmønstringen 2008
- Eventuelt 

Snart er det klart for Østfoldmønstringen 2008!!



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 så det blir ikke 
påmelding eller avgift, bare møt opp med 

to tomme hender og godt humør.

Velkommen



Medlemsinfo
1. Mai

Styret er nå i full gang med planleggingen av Østfoldmønstringen 08, det vil si 
vi har jobbet med det fra og til siden vi ryddet sammen i fjor. Det vil bli en del 
forandringer fra tidligere. Den største forandringen vil bli at vi fl ytter A-porten 
(innkjøringen) opp til veggen på bensinstasjonen, og hele området rett på 
innsiden av porten (rundt lasterampene) vil alle medlemmene som er der som 
funksjonærer parkere sine Amerikanske biler. Dette gjør vi for å frigjøre plass til 
besøkende. I fjor ble det desverre så fullt at vi måtte avvise minst 50 biler. 

Vi har invitert tre bilklubber som stiller med 10 biler hver seg for å vise frem sin 
hobby, det er Østfold Offroadklubb, Østfold Gatebilklubb og Girls Go Fast. 
Vi må også ha funksjonærer på plass tidligere en tidligere, og portene skal være 
fysisk STENGT til funksjonærer er på plass til å ta imot gjestene.

Så sånn på tampen så håper vi i styret at dere medlemmer er villige til å ta en 
vakt når de forskjellige ansvarlige ringer rundt for å fylle vaktlistene sine. Dette 
er selve den økonomiske motoren i klubben, og vår drift er veldig avhengig av 
at dette går bra økonomisk. Sånn for ordens skyld. 1. Mai i år faller i år på en 
Torsdag, derfor blir det veldig hektisk med riggingen på Onsdag kveld siden vi 
må vente til OBS! Stenger for kvelden.

Jentegruppa

Lørdag 13 April er det møte på klubben klokka 16.00
der går Bodil gjennom vaktlister og hva som skal ordnes både før og 

under Østfoldmønstringen.



Til salgs
1970 Buick Estate Wagon 9 seter rest. objekt. 
455 V8 / TH400 automat. Eikefelger med 
nye dekk, originalfelger og kapsler følger 
med. Ikke kjørbar, noe rust.  Sjelden bil, kun 
7 kjente eks. i Norden. En del nye og brukte 
deler følger med. Selges kr. 29.000,-. Billigere 
ved rask handel. Bytte??  Tlf: 924 58 184,        
               e-post: buickowner@home.no 

AVSKJEDSSØKNAD 

Søker herved om å få slutte som voksen. Jeg 
har bestemt meg for å gå tilbake til å bli åtte år, 
med de plikter som inngår i dette. 
Jeg vil kunne gå på McDonalds og tro at jeg 
sitter på en fi restjerners restaurant. 
  
Jeg vil la pinner segle om kapp i en bekk, og 
jeg vil bygge et slott av gamle kartonger.   
Jeg ønsker å tro at nonstop er morsommere 
enn penger siden man faktisk kan spise dem.   
  
Jeg har lyst til å sitte under en stor eik sammen 
med noen kompiser og selge saft til 
forbipasserende en varm sommerdag. 
  
Jeg vil vende tilbake til en tid da livet var 
enkelt og lett å leve; da det meste handlet om 
farger, pluttifi kasjonstabellen, rare rim og 
regler, og veldig lite bekymring, siden du ikke 
visste hva du ikke visste, og du brydde deg i 
alle fall ikke om det. 
Du kunne være bare glad siden du var lykkelig 
uvitende om alt som kunne gjøre deg urolig 
eller bekymret. 
Jeg vil tro at verden er et eneste stort tivoli. 
At alle mennesker er til å stole på, gode og 
ærlige. 
Jeg vil gjerne tro at alt er mulig. Jeg vil kunne 
lukke øynene for det som er vanskelig og 
tungt, og jeg vil kunne bli glad og oppspilt 
over småting igjen. 
Jeg vil leve enkelt og lett igjen. Jeg vil ikke 
at min dag skal bestå av datahavarier, fjell av 
papirarbeid, deprimerende nyheter, forsøk å 
overleve fl ere dager hver måned enn det fi nnes 
penger til, regninger, sladder, sykdom, og tap 
av nære og kjære. 
Jeg vil tro på latteren, klemmer, vennlige ord, 
sannhet, rettferdighet, fred, drømmer, 
snøengler og på fantasien. 
  
Ja, her er så mitt sjekkhefte, mine kredittkort, 
bilnøklene og mine papirer. 
Jeg slutter i stillingen som voksen fra og med 
i dag. 
Om du av en eller annen grunn vil diskutere 
dette med meg , så er du nødt til å fange meg 
først, så ........ 
......’Ta meg om du kan!’



Cars on the Farm
Selv om plakaten eller hele programmet til farmen ikke er 
klart ennå så vil arrangementskomiteen informere litt om 
hva som skjer der i sommer. I år blir det helga 13-15 Juni, 
så dere for krysse av i kalenderen. Bra musikk blir det i år 
også. På fredag så kommer Tres Generaciones tilbake, de 
spilte jo som kjent både der i fjor og på jubileumsfesten vår 
på Furuheim. På lørdag har noen av dere hørt ryktene 
allerede, men vi kan bekrefte at Teddybears kommer til 
farmen på lørdag! For oss i andre ungdomsfase så er dette 
virkelig et fl ott gjensyn. Ellers så blir det god mat til en bil-
lig penge, camping og aktiviteter. Følg med i neste CN for 
oppdatert program.

Treff til sommeren
Det blir jo en del treff mange av medlemene deltar på i 
løpet av sommersesongen, og noen spør om det ikke kunne 
være mulig å få til felles avreise til en del av disse treffene. 
Noen kjører jo alltid sammen, men vi har jo noen litt nyere 
medlemmer som kanskje synes det hadde vært trygt å ha 
noen å kjøre sammen med. Så i senere nummer av CN så 
skal vi forsøke å sette sammen en slik liste med samling-
sted og tidspunkt for avreise. De treffene det først og fremst 
prates om er Power Big Meet i Västerås, Varberg, og nå er 
det prat at en del vil reise til Viking-Run i Roskilde (Dan-
mark). Det vil ikke bli noen påmelding eller noe slikt, men 
bare uformelt en møteplass og felles avreise.

Cruisenight
Som nevnt tidligere så har styret bestemt at Cruisenighten 
som er første onsdagen i måneden fl yttes fra parkeringen 
ved Pizza No. 3 til kiosken på Lande Senter. For de som er 
litt usikker på hva dette er så er det en stor kiosk som våre 
medlemmer Jon og Tone Løvåsen driver i underetasjen til 
postkontoret (gamle banken). Der har de både sitteplasser 
ute og inne, og vi har store muligheter å få noe enkelt å bite 
i. Vi håper med dette å få en litt mer sosial vri på Cruise-
night der vi kan ta med bilene og sitte å skravle og juge litt. 
Haldenserene klarer jo dette hver onsdag på Phønix, så da 
klarer vel vi dette en dag i måneden? Det er en del som 
syntes at det begynte å bli litt kjedelig å møtes for så bare 
sette seg i bilen igjen og kjøre avsted en plass.

Mossingene har gitt beskjed om at de vil reise til Halden 
hver onsdag denne sesongen, og lurer på om Sarpingene og 
Frekstingene ville henge seg på. Da er det vel fi nt å ta 
samlingen på Lande Senter så kan de svinge innom, og de 
som vil reise til Halden etterhvert gjør det. Siden vi er en 
sånn trivlig gjeng så er det ikke sikkert at Mossingene 
kommer seg til Halden heller.

Er du klar for 
grill-sesongen?



Guttetur
2. februar reiste en del mannlige medlemmer på ”guttetur” til Havnås / Minges Univerisal Ser-
vice og til Ramstad Bil (Toyota). Grunnen til turen til Ramstad Bil var at vi også hadde hørt noen 
rykter om at det skulle stå noen gamle biler i kjelleren der. 
På Havnås / M.U.S  ble vi møtt av Ketil Minge som først fortalte litt om sitt fi rma som i hoved-
sak holder på med dieselpumper og dieseldyser. Etter en ½ time bar det av sted for å se på alle 
bilene og motorsyklene som Ketil sammen med sin far Kai har samlet på seg i løpet av årene. 
Både blant bilene og motorsyklene fi nnes det også eksotiske merker som bl.a Duesenberg, Mor-
gan, Bugatti og Lagonda.
Etter ett par timer hos Minge satte vi kursen mot Ramstad Bil. I kjelleren står det 10-12 biler 
men det som kanskje interesserte like mye var ”gatemiljøet” og alt det gamle verktøyet og annet 
utstyr som var samlet og utstilt der. 
         En av de på tur Stein E







Gjennomsnittsalderen i klubben er vel mere i det øvre sjiktet enn i det nedre så 
derfor passer vel den teksten her til mange av oss:-)

ALDERS GLEDER

Nå er årene blitt mange men de tynger ikke stort. 
Jeg har fortsatt mange planer og det meste skal bli gjort. 

Om det knirker litt i knærne og formen er litt matt -
denne dagen må jeg hvile - men i morgen tar jeg fatt. 

Men tiden går så altfor fort, jeg får så lite gjort. 
Før jeg rekker å få snudd meg så har dagen svunnet bort. 

Tok jeg pillene i sta? Hvor er brillene blitt a?
Jeg må huske på å huske, men jeg husker ikke hva. 

Det er deilig å bli gammel å ha tiden for seg selv. 
Jeg kan gjøre hva jeg lyster i fra morgen og til kveld. 
Skal jeg ta en tur i skogen? Det er tørt og vakkert vær. 
Nei det er så mangt å ordne med - jeg får nok være her.

Gå i banken - fylle ut et skjema fra i fjor, 
det dagligdagse styr tar mere tid enn noen tror. 
Tok jeg pillene i sta? Hvor er brillene blitt a?

Jeg sku’ ta med no fra kjeller’n men jeg husker ikke hva.

Aller mynter er blitt like, ingen synåler har hull. 
Og de folkene jeg snakker med har munnen full av ull. 

Men jeg tar en tur til hytta eller syden når jeg vil, 
om jeg kommer sent tilbake står det ingenting på spill. 
Men har blomstene fått vann? Står huset mitt i brann?

Nei å være lenge borte det går slettes ikke an!
Tok jeg pillene i sta? Hvor er brillene blitt a?

Det var mer jeg skulle nevne men jeg husker ikke hva. 

Om vi sitter lunt om kvelden og lar minner gli forbi, 
om den gang da vi var unge ja, men tenk så sovnet vi. 

Ja vi møter små problemer når det grå mot livets kveld. 
Men vi har hatt mange gleder, det er skjønt allikevel. 

Alle årene som gikk - ga ro og overblikk, 
og vi teller gode dager fra det livet som vi fi kk. 
Tok jeg pillene i sta? Hvor er brillene blitt a?

Kan du huske, kan du huske, husk på alt som gjør deg glad.

Marita





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 Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69 14 12 73 481 03 707
Varamedlem Kjell Frogner frognerfam@hotmail.com 402 03 949
Varamedlem Annikken N. Schander
Varamedlem Tom Vidar Bjerknes 69 16 62 79 905 59 880

Styret 2008
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 
utvalg 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. 
Klubben har også en elefantkran og 
motorbukk som leies ut til medlemmer. Ta 
kontakt med Vidar Elvestad 908 28 557

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 (ikke SMS)

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



Returadresse
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 HafslundsøyB

Deadline neste Cruzinews er 28/4

April 2008
05.04.2008    Lørdagskafé / Åpent hus    Detroit Cars    Kl 11,00
09.04.2008    Medlemsmøte klubblokalet    Detroit Cars    Kl 18,30      
12- 13.04.2008   Motorshow 2008, Kongstenhallen   Amcar Fredrikstad   Kl 10,00
14.04.2008    Old Boys møte hos Ole Trondsen   Detroit Cars    Kl 19,00
15.04.2008    Styremøte befaring Obs!    Detroit Cars    Kl 18,30

Mai 2008
01.05.2008    Østfoldmønstringen Obs! Sarpsborg   Detroit Cars    Kl 10.00
14.05.2008    Medlemsmøte klubblokalet    Detroit Cars    Kl 18,30
20.05.2008    Styremøte klubblokalet    Detroit Cars    Kl 18,30

BAKSIÆ


