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sIDE 

 
Ja så er det ny måned igjen, vi har hatt en 

påskecruising slik en påskecruising skal være. Det 

var knall vær og taket gikk ned i Solli og krøllene 

ble luftet.  Se reportasje i avisa, det er også flere 

bilder som ligger på nettiden der Stig har vært 

fotograf. Rally Ruth har også en del bilder 

http://www.rallyruth.com/ både fra cruisinga og festen, 

Arild har bilder på sin side og Jon Grasto har tatt 

bilder fra Amcar 

http://www.amcar.no/page.asp?ParentID=313&MenuID=417&Do
cID=8122&Order=3 

Festen på kvelden var også en suksess med over 

220 betalende inne, vi som var der hadde det moro. 

Det er moro å gjøre dugnad når vi ser at dette må 

bli overskudd. Kjempebra av festkomiteen.                  
 

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 

 

        
 

 

 

http://www.rallyruth.com/
http://www.amcar.no/page.asp?ParentID=313&MenuID=417&DocID=8122&Order=3
http://www.amcar.no/page.asp?ParentID=313&MenuID=417&DocID=8122&Order=3
mailto:89chevy@online.no


 

 
 

 

 

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 

 

ONSDAG 13. MAI 2009 KL. 18.30 
 

 

Agenda: 

 

- Innkommende saker 

- Evaluering påskecruising / fest 

- Evaluering Østfoldmønstringen 2009 

- Cruise Nights 

- Besøk / demonstrasjon av verktøy fra Verktøyspesialisten 

- Eventuelt  

 
 

 
Fra årets påskecruising 



 

 

 
I år fikk vi igjen en bekreftelse på hvor stor forskjell det er å ha pent kontra dårlig vær når vi 

har arrangement. Tenker først og fremst på påskecruisingen hvor det i 2007 kom 180 biler i 

strålende vær til nedturen i 2008 hvor det i snøværet kom ca. 40 biler.  

 

Etter å ha sjekket de fleste vær prognoser for påsken kopierte Stig opp 180 kart og vei 

beskrivelser til årets cruising. Med fasit i hånd ser vi at det holdt så vidt, vi hadde 3 (!) igjen 

da starten gikk kl. 15.00. Det vil si at det offisielt deltok 177 biler. Turen til Moss ble en 

meget fin opplevelse på stort sett mindre trafikkerte veier. Det eneste jeg kan sette fingeren på 

er at det ble gjort ett par ”forsøk” på burn-outs på p-plassen til Amfi Borg, noe som ledelsen 

der IKKE tolerer!! Skulle dette utvikle seg så kan vi ende opp med at vi blir nektet å bruke 

plassen, PLUSS at vi kan få regningen for ny oppmerking av p-plassene! Og da mener ikke 

Amfi Borg kun den/de plassene hvor det er gjort burn outs, men HELE p-plassen. Det vil si at 

vi til neste år må være meget nøye med å informere ALLE som deltar at slikt ikke tolereres. 

Hva deltakerne gjør langs veien kan ikke vi stå ansvarlige for annet enn å oppfordre til at 

veitrafikkloven følges! Jeg har snakket med flere i ACOC Moss etter cruisingen og de er 

meget fornøyd med at vi tok turen dit i år også. Det så ut til at det var en del både tørste og 

sultne folk som fikk mettet i alle fall disse behovene før ferden gikk videre.  

 

Og etter massiv markedsføring både ved å dele ut flyers, emner på Amcar.no, amcarforum.no 

og på facebook samt ”annonse” i Motormagazinet og info på vår egen hjemmeside kan man 

ikke si annet enn at After Cruise festen ble vellykket. Drøyt 200 betalende + salg av 

drikkevarer og pølser førte til ett greit overskudd til klubbkassa, ett overskudd som kommer 

alle medlemmene tilgode. En stor takk til alle som hadde hendene fulle både i forbindelse 

med cruisingen og festen. Det ligger bilder bl.a på www.detroitcars.net, www.amcar.no og på 

www.rallyruth.com Er det noen som har forslag til hvor neste års påskecruising kan gå, er det 

bare å gi beskjed til en av oss i styret.  

 

Når dette leses så har også årets største klubbtreff blitt avholdt, Østfoldmønstringen. Håper og 

tror at det vil bli minst like bra vær som på påskecruisingen og at det kommer mye biler og 

folk! Selv om dette er ett treff hvor mye går ”på skinner” er det mye som må planlegges og 

ordnes på forhånd. En STOR takk til alle medlemmer som stiler opp, uten dere, ingen 

Østfoldmønstring!! Det vil selvfølgelig bli mer i neste CN om Østfoldmønstringen 2009.  

 

6.mai er det tid for årets første Cruise Night. Turen vil gå fra Lande Senter kl. 19.00 og vi gjør 

en stopp hos Solheim Motor og Rep. før vi ender opp hos Føniks i Halden hvor SCCH 

arrangerer årets første onsdagstreff.  

 

På medlemsmøte 13.mai får vi besøk av Verktøyspesialisten som vil demonstrere verktøy. 

 

Husk samarbeidstreffet Cars on the Farm 12 – 14. juni på Gribsrød gård i Enningdalen. Her er 

det fortsatt behov for hjelp. Har du anledning, gi beskjed til Per G.  

 

                                      Stein E      

http://www.detroitcars.net/
http://www.amcar.no/
http://www.rallyruth.com/


MEDLEMSMØTE 8. APRIL 2009 
 

Tilstede: 25 seniorer og 2 juniorer 
 
1.mai 
Vi rigger til torsdag den 30. april. OBS stenger klokka 22.00, men vi satser for å være på 
plass klokka 20.00. 
 
Burnout-konkurranse 
Finalen vil finne sted hos Aarnes den 7. september. De som vil delta i dette kan melde 
seg på til Arild Schonhowd eller Hans Arild Schonhowd. Meld dere på og se om det er 
noe "tæl" i bilene deres.  
 
Cruisenight 
Her mangler vi fortsatt en som er villig til å ta på seg ansvaret for å finne ei rute å kjøre.  
 
I forbindelse med handikappkjøringen i fjor ble det begått en feil. Brukerne ved Lande 
bosenter utelatt. Derfor er det bestemt at de skal få være med oss på en av de ordinære 
cruisenights. På hvilken, er enda ikke klargjort.  
 
American Drivers 
Det blir arrangert "drive-in-kino" i august. De har 5 rom til leie. Forøvrig er det plass til 
både campingvogner og telt på plassen de har til rådighet ute.  
 
Uvdal 
Dette er helgen 5.-7. juni. For de som vil være med så satser vi på felleskjøring. Dette er 
en koselig tur, og vi møter hyggelige folk fra Route 40.  
 
17. mai 
Husk vår populære frokostbuffé.............meld dere på til Bodil, eget skriv i avisa.  
 
Cars on the farm 
Helgen den 12.-14. juni er det Cars on the farm på Gribsrød gård, Enningdalen, Halden. 
Dette er "verdens" koseligste treff og vi har levende musikk både fredag og lørdag.  
Men husk at vi er en av arrangørene så møt opp og vis deres støtte. Vi trenger også 
noen vakter til. Og de som stiller til vakt har gratis inngang den dagen.  
 
Varberg 
Nok en gang går turen til Varberg og Åkulla. I år er det faktisk jubileum der og det bør jo 
feires. Alltid hyggelig på disse turene så meld dere på til Vidar Aaserød.  
 
17. mai-parade 
17. mai-komiteén vil i år ha en bilparade før russetoget. Det vil bli flere opplysninger om 
tid og sted på neste medlemsmøte.  
 



Neste møte 
Vi får besøk fra Verktygsboden. 
 
Vi avsluttet kvelden med en film fra forskjellige treff fra Wheels.  
 
Ellers var det som vanlig pause med kiosksalg av diverse snadder. Så det er en fin 
mulighet til å prioritere disse møtene og ta kveldsmaten her.  
 

Marita 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



STYREMØTE 14. APRIL 2009 
 
 
Tilstede: Annikken, Grethe, Egil N, Arild, Gjermund, Kjell-Ingar, Stein,  
  Egil B, Bodil, Marita 
 
 
Siste Cruisenews 
Avisa er for tiden veldig bra, både kvalitets- og innholdsmessig.  
 
Siste klubbmøte 
Bra, men ønsker fortsatt at flere medlemmer prioriterer disse møtene.  
 
Økonomiske bevegelser 
Alt under kontroll.  
 
1. mai 
Vi brukte mesteparten av møtet til å gå igjennom fordelingen av arbeidsoppgavene til 
vårmønstringa.  
 
Påskecrusing med påfølgende fest 
Dette må sies å være ett veldig vellykket arrangement. Det møtte opp 175 biler og 
masse folk til selve crusinga som i år gikk til Mosseklubben. De hadde stillt opp med 
salg av mat og drikke.  
 
Festen på kvelden gikk over all forventning. Masse folk og stor stemning, bra musikk og 
fullt på dansegolvet.  
 
En stor takk til alle som bidro til at denne festen ble arrangert. Uten deres hjelp hadde 
det aldri gått, med tanke på både dere som hadde kiosk og inngangsvakter, og dere 
som var med å gjøre klar til festen og ikke minst rydde opp etterpå. Det viser seg at ved 
å dra lasset i sammen og gjøre en innsats så ordner alt seg.  
 

 
 
 

Marita 



 
Detroit Cars ønsker velkommen 

til frokost rett etter barnetoget. 
 

 
Vi dekker vårt koselige frokostbord 

 

50 kr pr. voksen 

30 kr for barn under 16 år. 

 

Påmelding liste på klubben eller 

ringe Bodil på 99550326 før 13 mai 

 

Vi har også  for de som ønsker 

bare det. 
 

 

 

VELKOMMEN 





          PÅSKECRUSING 2009 

Årets første crusing. Startet opp på borg storsenter, Det var 

ca 186 blanke glis som møtte opp på denne solskinns dagen.  



Turen gikk da videre til Moss. Hvor da Mosseklubben hadde åpent lokale med 

grill mat og drikke. 

Etter crusingen var duket får 

fest på Folkvagn. Hvor Wild 

Roosters spilte. Over 220 var 

innom. Det må vi vell si at var en 

kjempe suksess.  



ÅRETS FØRSTE CRUISE NIGHT 

OPPMØTE PÅ LANDE SENTERET KLOKKEN 19:00. 

KJØRER VI TIL HALDEN HVOR FØNIX HAR SESONG-

START.  

TV2 KOMMER MED JAN ERIK LARSEN OG EGET TV-

TEAM FOR Å LAGE REPOSTASJE TIL ”BROOM”. 

 



Varberg 17-18 juli 2009 

 

 

Så er det igjen tid å tenke på Varberg. 

Som tidkligere er det 70 sengeplasser tilgjengelig 

for klubben..  

Fristen for påmelding er 15.mai, etter den tid får 

andre klubber eller ikke medlemmer anledning til å 

bestille plass. 

Har du ikke bestemt deg innen fristen må du selv ta 

kontakt med vertskapet på Åkulla   

tlf. +46 340 362 30. 

For dere som ønsker den samme plassen som 

tidligere må dere tidlig ute med påmeldingen, da det 

er "førstemann til mølla som gjelder".  

Ved påmelding må det være klart om det ønskes 

sengetøy, frokost og middag. 

 

Påmelding til Vidar Aaserud   tlf. 916 78 007. 

 

p.s. i år er det 15-års jubileum for Detroit Cars på 

Åkulla. Ideer til felles  

markering mottas med takk. 

Wheels and Wings har 30 års jubileum  



 

Johnny Thunder and the Fairlanes spiller 

22. mai på Queens pub i Moss. 

Det åpner kl 20.00 og de går tidlig på 

scena, flere band som spiller. 





Det var en gang en norske, svenske og danske som kranglet om 

hvem som hadde høyest hus.  

Først sa Dansken : ”Vi har så høye hus så flyene må kjøre sikk 

sakk mellom husene”.  

Så sa Svensken: ”Vi har så høye hus at vis du skal opp i øverste 

etasje må du ta heisen om morgonen så kommer du opp til kvel-

den”. 

Da tenkte Norsken seg litt om så sa han: Vi har så høye hus att vis 

en liten gutt på ett år faller ut av vinduet, kommer han ned som 

pensonist.  

Ektemannen spurte den blonde konen hvorfor hun alltid 

lot bilnøklene stå i tenningen når hun forlot bilen. 

Hvis jeg tar med meg nøklene, så mister jeg den 

bare, sa hun. 

Ja, det er greit, kjære, men hva hvis noen stjeler 

bilen når du er borte. 

 

 

Åh, det går bra, sa hun. Jeg har alltid reservenøk-

kel i hanskerommet! 

Innvandrer kona var gravid, sto på kjøkkenet og bestemte seg å 

fortelle det til mannen sin.  

”Achmed, jeg er på tjokken.” 

”Javel”, svarte Achmed.”Jeg er i stoa” 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

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 

 

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 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.net 

E-post: post@detroitcars.net 
 

http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

4 mai. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

6. mai. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter Detroit Cars Kl 19,00 

7. mai. Cars on the farm møte Fredrikstad   Kl 19,00 

13. mai. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

17. mai. Frokost på klubblokalet etter barnetoget (påmelding) Detroit Cars   

19. mai. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

21. mai. Bendix treffet, Lunner v/R4 
Bendix / Hadeland Amcar 
Club Kl 0,00 

22. mai. Wild Bunch 10th  Wild Bunch Rock`n Roll  Kl 20,00 

23. mai. Cars and Rock´n Roll Info Tlf. 926 50 209 ACOC Moss   

30. mai. Biltreff Classic sted Litle Ponderosa i  1820 Spydeberg info: 90188058 Dreams on wheels Kl 10,00 

1. jun. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

3. jun. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter Detroit Cars Kl 19,00 

6. jun. 

Viking Run & fun #3 2009 (rundbane løp) "Kala-Raceway"/Ullerøy info +47 
416 44 292 Viken Rod & Custom Club Kl 10,00 

7. jun. Bjerkeflåtetreffet, Uvdal  Route 40 Amcarklubb   

 

 

59 CADILLAC COUPE DEVILLE 

EIER JAN ERIK BERG 

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

Deadline neste klubbavis onsdag 27 mai 

http://www.detroitcars.net/



