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Tja, det var november grå og trist med noen vakre
soldager innimellom. Og nå kommer desember
ventetiden, der vi kan lyse opp tilværelsen og
mørketiden med mye lys og varme. Drømmen er
vel et par kuldegrader, ser jo litt lysere ut da enn
gråværet som er nå.
Husk å levere nominasjonslister og eventuelle
forslag til årsmøte, julemøte er siste frist. Det er
nå/der dere har mulighetene å påvirke hvordan
klubben skal drives og hvordan neste års styre skal
bli.
Har dere noe å dele med andre om det er et
treff/arrangement, eller en reportasje dere har lest
eller hva bare noe dere vil dele med andre. Skriv
og send til meg på e-mail 89chevy@online.no .

Grethe

Da er det igjen desember og tid for årets siste utgave av Cruzinews. I butikkene har vi i lengre
tid allerede blitt minnet på at julen er ”like rundt hjørnet”. Synes at det blir feil å kjøpe den
første julebrusen / ølen allerede i slutten av oktober. Men, det er vel slik det blir når det er
penger og næringslivet som styrer?
Som dere kunne lese i forrige Cruzinews så deltok Britt og jeg på årets End of season
arrangement i Trondheim. Siden den gang har det blitt deltagelse både på Østfoldsamarbeids
møte og på Østlandsforum. Hovedformålet med begge er å prøve å forhindre at flere klubber i
samme område har arrangement samme dag / helg.
Østfoldsamarbeidsmøtene har i 2009 blitt avholdt i vårt klubb lokalet på H.øy. Møtene i 2010
vil bli avholdt hos Amcar Fredrikstad. Ingen store forandringer når det gjelder arrangementer
for 2010, bortsett fra at det er Amcar Fredrikstad sin tur å arrangere utstilling i slutten av april
og at det ikke er sikkert at det blir Street Legal på Øra. Under årets siste møte ble det fra vår
side også tatt opp ønske om at alle klubbene undersøker om det er flere bilklubber / stiftelser
som kan / bør inviteres til å delta. På bakgrunn av dette har Detroit Cars invitert 4 klubber,
hvorav 3 har gitt beskjed om at de ønsker å delta fra og med 2010.
Østlandsforum er på mange måter det samme, men her samles representanter fra alle klubbene
på Østlandet. Årets møte ble avholdt på Olavsgård Hotell ved Hellerudsletta. På dette møte
deltok også i år representanter fra Amcar, Jon Grasto og Ole Dalbye Kristensen.
Etter at alle klubbene var presentert og terminlisten for 2010 gått gjennom med alle de
forandringene som det medførte, var det tid for siste nytt fra Amcar. De kunne fortelle at
Amcar nå er landets nest største bilorganisasjon med sine 16.200 medlemmer, det er kun NAF
som er større. Nytt på websiden er ”Members only” hvor det er tilgang til gratis annonsering
på Amcar.no, Amcar garasjen, prisguide og besiktningsskjema for forsikring. For, det med
forsikring er det også gjort en forandring på. Alle med bil med verdi inntil 250.000,- kan nå
vurdere sin egen bil i henhold til skjemaet.
Amcar er medlem i noe som heter Amcham som er en interesseorganisasjon for alle som
handler med varer / produkter fra USA. Blant annet på bakgrunn av det fiendtlige forholdet
som Norges regjering har til amerikansk bil er det nå ansatt en representant i Europa som skal
se på dette med forskjellsbehandling / mottakelse av produkter / varer på det europeiske
markedet. Håper at dette vil få konsekvenser for det norske markedet også!
Vi håper nå at problemene med at kloakken tetter seg er løst. Med Kjell Ingar i spissen har nå
kloakk og vannrørene fra kummen og inn til lokalet nå blitt gravd opp og byttet. Tusen takk til
dere som var med og fikset dette!
Nå er det ikke mange dagene igjen til årets julemøte hvor vi bl.a får besøk av Verktøy
Spesialisten. Det vil bli salg av Sarpsborg kalenderen 2010 (ypperlig julegave) og utlodding
av mange fine premier! Julemøtet avsluttes med gratis kake, kaffe og gløgg til alle fremmøtte.
Vil passe på å ønske alle en god jul og ett godt nytt år.

Stein-E

Det inviteres til julemøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 9. DESEMBER KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Besøk av Verktøy-Spesialisten som kommer med gode tilbud
til oss medlemmer på verktøy / utstyr.
- Salg av Sarpsborg kalenderen 2010. Julegave tips!
- Utlodding av mange flotte premier!
- Siste frist for innlevering av nominasjonslister til valget.
- Eventuelt
Vi avslutter i tradisjon tro med gratis kake, kaffe og julegløgg til alle fremmøte.

”Racerbilen” til Renè Sjøberg i depoet på Kala Raceway 

Referat medlemsmøte 11. november 2009
Tilstede 27 seniorer og 2 junior medlemmer

Nye møbler er montert og tatt i bruk.
Nye regler som var med i siste avisa, styret syns de er ok skal godkjennes på
årsmøte.
Kloakk og vannrør er byttet fra huset til kom, bra jobbet av de som var med.
På østlandsforum møte var Brit og Stein E. Tveter.
Det var ønske om klubbtur til våren, som vi hadde i fjor med båt tur hjem.
Oddmund Hansen fortalte om 2010 kalenderen, og det er muligheter for å
kjøpe den på julemøtet.
Per
Utklipp fra Sarpsborg Arbeiderblad

REFERAT STYREMØTE 17 NOVEMBER 2009
Tilstede: Gjermund, Kjell Ingar, Stein, Arild, Egil B, Egil N, Stig og Grethe
Frafall: Marita, Per, Annikken og Hans Arild

Cruiznews
Kommentar til formann har ordet - vi vil fortsatt ønske nye medlemmer
velkommen, men vi driver ikke med aktiv verving.
Fortsette med tilbakemeldinger om styreoppmøte.
Får besøk av verktøyspesialisten i desember, han har med mye til utlodning,
dette lover bra.
Harry Kjensli kommer på medlemsmøte i januar(?) bl.annet for å se film fra
museet ”57 Heaven” i Branson.
Økonomi
Den er bra, stoler og bord er betalt, Halloween festen gikk med et lite
overskudd, faste utgifter går ut.
Rørarbeid
Kloakk og vannrør er byttet fra kum til hus, men snakk om en luke, vannrøret
var veldig dårlig. Teste hvordan det fungerer over nyttår, det var mye lappverk.
Begynne med klosettene etter jul, litt snakk om ulike løsninger alt (det meste)
er kjøpt inn/anskaffet.
Ønske om å male inne i salen svart og hvitt (eller andre farger)
Olsen går i tenkeboksen
Container
Står hos Jan Erik vi får den til våren, Egil B hadde med noen brosjyrer på
hylleinnredning, han tar vare på disse for å på når tiden kommer.

Post
Noen blader
Snakket om at vi skal forespørre Brønnøysund om reglene vi har lagd er ok.
Saker fra styremedlemmene
Egil B tar kontakt med Unni Blakkestad, hvilke saker er aktuelle å ta opp, hva
ønsker vi.
Kalendere er bestilt samme pris som sist, de kommer på julemøtet.
Grethe

ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG

ÅRETS JUBILANTER
På vårt julemøte vil vi tradisjon tro gi våre 25, 10 og 5 årsjubilanter en liten
påskjønnelse.
I tillegg vil våre nye juniormedlemmer få utdelt diplom.

25 ÅR
Lars Stene
Petter Weberg
Cato Jansen

10 ÅR
Ken Olavesen
Jan Erik Schrøder

5 ÅR
Harald Olsen
Steinar Oliversen
Geir Erik Larsen
Eva Sundås Johansen

JUNIORER
Adrian Knatterud
Dennis Jansen
Erik Andrè Lunde
Andreas Olsen
Amalie Olsen
Adele Olsen
Sofie Solberg
Sander Andre 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; 14/12 .

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.

Viken Rod & Custom’s Dirt Track på Kala raceway.
2 ganger har det i 2009 blitt arrangert Dirt Track race på Kala Raceway. Jeg har
fått med meg begge gangene og her følger ett lite utvalg av bildene som jeg
tok. Etter det jeg har hørt så blir det igjen race første lørdag i juni 2010.

Stein E

Official Kala Raceway pace car!

ÅRETS JULEGAVETIPS
Her er den perfekte julegave til den bilinteresserte og/eller
lokalpatrioten som varer hele året, og gjerne enda lenger.
Kalendere inneholder 12 stk fantastiske kopier
av akvareller signert av Oddmund Olsen.
Du får kjøpt kalenderen på julemøtet, eller ta kontakt med
Stein E. på 924 58 184.

VI TOK FROKOSTEN PÅ KLUBBEN 7/11-09

HUMORSIDA

Må nok mere en fløytespill her.............

Klokka tre en natt kom gubbende vaklenden hjem, og kona ropte til ham:
"Har du drekki igjen nå Jens??
"Jeg nei" sier han.....
"Ok, men så si 10 ganger Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster ....."!!!!
"Er greit kjerring, jeg sover i stua i natt"

Detter er fra en av klubbens golfturer.....................
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BALLSPILL
Yndlingssporten til :
- de fattige og arbeidsledige er basketball.
- "gutta på gølvet" er bowling.
- kontorfunksjonærene er fotball.
- avdelingsledere er baseball.
- underdirektørene er tennis.
- konserndirektørene er golf.
Konklusjonen:

- Jo høyere opp i systemet du kommer, desto mindre
BALLER får du.

MARITA

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
KLUBBEN

Edvard Strandsvei 46
1734 HAFSLUNDSØY
TLF. 99 46 27 98
Web: http://www.detroitcars.net
E-post: post@detroitcars.net

STYRET ÅR 2009
FORMANN

Stein E. Tveter

buickowner@online.no

69167702 / 92458184

VISEFORMANN

Gjermund Jansen

gjjanse@online.no

69336996 / 99264922

KASSERER

Kjell Ingar Olsen

kjell-io@online.no

91646035

SEKRETÆR

Per Gerhardt

57merc@online.no

69140075 / 91777514

HJELPESEKRETÆR

Marita Frogner

marita-dahl@hotmail.com

93431119

STYREMEDLEM

Bodil Tromop Hansen

fjatlebrok@hotmail.com

69154176 / 99550326

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Arild Schonhowd

ari-scho@online.no

99400713

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

VARAMEDLEM

Annikken Nord Schander

indusas@online.no

91120187

VARAMEDLEM

Stig Molteberg

mopar56@online.no

69970900 / 91169219

VARAMEDLEM

Egil Berby

fossengen@online.no

90041576

VARAMEDLEM

Hans Arild Schonhowd

hans1980_3@hotmail.com

46844062

Klubbtelefon
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon for å bli registrert.
Også viktig å melde ifra når en får nytt telefonnummer, eller ikke ønsker å få flere meldinger. Send en
melding til 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer.
Utleie av klubblokale
Vårt klubblokale kan leies til møter, konfirmasjon, bryllup eller en fest.
Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer.
Pris: 1700,- inkludert vasking
Det er også muligheter for barneselskaper på hverdag. Pris kr. 500,- vasking etter avtale.
Kontaktperson Bodil Tromop Hansen mob 99550326(ikke sms)
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietaker ordne selv.
Utlån av verktøy
På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.
Verktøy og lånelister finner du i andre etasje.
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann.
Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557

B
5. des.
9. des.
14. des.
15. des.

Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

1973 FORD MUSTANG CONVERTIBLE
EIER KARLSEN OLA
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 30 Des

Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 18,30

