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Hei igjen, ja så var mai over, og ute synger fuglene
og gresset gror. Livet er herlig.

FORSIDE
Gjermund Jansen
BAKSIDE
Per Gerhardt

Østfoldmønstringen kunne vel ikke vært mer
vellykket, pent vær og mange biler. Det er
morsomt for alle som stiller opp og tar noen
dugnadstimer, mange blide mennesker og
kassereren var vel den blideste og det betyr mye
penger i kassa.

NYE MEDLEMMER
Stein E. Tveter

17. mai var det igjen lunsj på klubbhuset, populært
og kjekt etter barnetoget.

KJØPT / SOLGT
Stein E. Tveter
MØTEREFERATER
Marita Frogner
FORMANN HAR ORDET
Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

Nå er det Cars on the farm som står for tur, skal bli
spennende og se hvordan det er i år, med knott og
folk. Det er satt opp en nymotens ting som skal
fjerne knotten, slik at vi kan kose oss uten bitt.
Torsdag den 11. Juni blir det tilrigging på Farmen
er det noen som har tid og lyst er de velkomne,
sosialt og fint å bli kjent med medlemmene i de
andre østfoldklubbene. Vi har vært heldig med
været de to første årene så vi krysser fingrene for
at det blir en tradisjonen. Håper vi ser så mange
klubbmedlemmer på Farmen, se plakat i avisa.

GOD SOMMER TIL ALLE
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

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 10. JUNI KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Cars on the Farm
- Wheels and Wings
- Terminliste 2009
- Felles kjøring til treff?
- Eventuelt

Fra årets Østfoldmønstring!

Igjen har vi fått bekreftet hvor stor forskjell det er å arrangere et utendørs arrangement i dårlig
kontra bra vær. Årets Østfoldmønstring slo alle tidligere rekorder når det gjaldt antall
kjøretøy. Vi klarte å få drøyt 550 kjøretøy innenfor portene og vi så at de fleste forandringene
vi hadde planlagt etter mønstringen i 2007 mer eller mindre fungerte som ønsket. I fjor fikk vi
jo ikke behov for noen større forandringer….. Vi skal også til neste år gjøre noen
korrigeringer og da tenker vi spesielt på grøntområdet ovenfor gropa hvor Østfold Offroad
klubb kjører. Litt synd at det er så kupert der, er det noen som kjenner en bonde eller andre
som kan slå området for oss, hadde det vært supert.
Når det gjelder antallet besøkende så ble det et par hundre færre enn i 2007, men selvfølgelig
drøyt 1200 flere enn i 2008. Vi må være meget fornøyd tatt i betraktning at det sikkert var
mange som hadde tatt langhelg. Og i år solgte vi oss tomme på stort sett alt av is, brus etc.
Vi har fått til en mye bedre avtale med Hennig Olsen Is når det både gjelder leie av salgsvogn
og priser på is. Det var sikkert en del som la merke til at vi også hadde en eldre salgsvogn?
Den har vi fått gratis mot at vi ryddet opp litt på området hvor den sto. Og etter et par kvelder
med dugnad hvor det ble vasket og malt ble den veldig fin. Også i år fikk vi litt omtale i
diverse media både i forkant og etterkant av mønstringen. Radio Sarpsborg, Radio Øst, SA,
Bil&Trafikk, Amcar og Sarpsborg-Avisa var noen av de som var tilstede. Det var også
Ronnie Krabberød, men hvem eller hvor han tok bilder for er ikke avklart. Som alltid, en stor
takk til alle som sto på både før, under og etter årets mønstring! Og, en spesiell stor takk til
alle våre juniormedlemmer som gikk på oppgavene fulle av mot! Dere gjorde en SUPER
INNSATS!!
6.mai var det tid for årets første cruise night og vi hadde i utgangspunktet planlagt en tur til
Solheim Motor og Rep i Halden, men det besøket ble utsatt inntil videre. Hovedgrunnen til
det var at Jan Erik Larsen fra ”Broom” var i Halden og laget reportasje i tillegg til at ACOC
Moss ønsket å kjøre sammen med oss fra Lande Senter. Det ble en ganske lang rekke med
biler som cruiset fra Lande kl. 19.00.
Neste arrangement som Detroit Cars er med og arrangerer er Cars on the Farm i Enningdalen,
Halden. Dette er ett samarbeidstreff mellom Amcar Fredrikstad, SCCH og DC. Det vil si at vi
som med arrangør er avhengig av hjelp fra våre medlemmer på samme måte som til
Østfoldmønstringen. Skulle noen være i tvil, så er treffet 12.-14. juni.
Ettersom vi i styret tar ”ferie” i juli så er dette siste CN før vi alle tar ett velfortjent avbrekk.
Som sikkert flere har fått med seg så gifter ”Rally-Ruth” (Ruth Kjærran) og Yngve Abelsen
(formann i ACOC Moss) seg på Lillestrøm 4.juli. I den forbindelse så er det ønskelig med en
”Østfold cruising” til Lillestrøm den dagen. Slik det ser ut i dag så vil vi kjøre fra Solli
kl. 14.00 og møte ACOC (og flere) på Mosseporten før vi kjører samlet derfra. Alle som er
med på listen over sms varsling i klubben vil motta melding 3.juli med mer info. Dere som vil
være med, men som ikke får sms fra klubben, gi beskjed til Bodil at dere ønsker sms.
Ønsker alle en fin sommer, regner med å treffe mange av dere i løpet av sommersesongen!

Stein-E

MEDLEMSMØTE 13 MAI 2009
Tilstede:

25 seniorer og 3 juniorer

Evaluering av påskecrusinga
Dette var et meget vellykket arrangement. Både været og frammøte av biler og folk var
med oss denne dagen. Turen gikk i år til Moss og de stillte opp med salg av mat og
drikke. Vi var fornøyde og mossingene fornøyde :-).
Festen senere på kvelden var helt suveren. Fullt lokale og god stemning.
Har fått positive tilbakemeldinger på dette.....og folk gleder seg allerede til neste år.
Har dere noen forslag om hvor turen neste år vil gå så kom med forslag. Men
endepunktet bør være en plass som kan romme ca 200 biler.
Årets første cruisenight
Vi møtte opp ved Lande Senter og det var bra frammøte. Faktisk mange mossinger som
hadde funnet veien hit denne kvelden.
Turen gikk til Halden hvor det denne kvelden var opptak til "Broom". God stemning og
mange mennesker i byen denne kvelden.
Bilparade 17. mai
Denne ble desverre avlyst.
Østfoldmønstringen
Ja hva kan man si? Et annet ord enn suksess er vel ikke å bruke her.
Vi hadde et strålende vær og allerede før åpningstid sto bilene i kø og ville inn. Derfor
har vi tatt en avgjørelse at til neste år så åpner portenen klokka 0900.
Det var smart å skråstille bilene, det gjorde at vi fikk plass til flere.
Det var også bra mediadekning på årets vakreste eventyr.
Treff framover
Her kan dere gå inn på biltreff.com og sjekke hva som skjer utover.
Cars on the farm
Dette har blitt nevnt noen ganger men en god ting kan ikke høres for ofte. Dette er
helgen 12.-14. juni.
På fredag spiller Rebels Revenge og på lørdag er det Teddybears som spiller opp til
dans.
Lørdag formiddag er det også cruising til "Søta bror".
Minner igjen om at vi er en av arrangørene på dette treffet. Støtt derfor opp om dette og
ta med venner og bekjente og kom en tur.
Fine overnattingsmuligheter her oppe enten du har med telt, campingvogn eller velger å

sove over i bilen.
Vi trenger også flere medhjelpere i kiosken. De som stiller opp på dette har fri inngang
den dagen de har vakter. Kontakt Marita, da blir jeg så glad, skal alltids finne en plass i
kiosken til dere. (mobil 93 43 11 19).
Verktøyspesialisten
Stein-Ove fra verktøyspesialisten hadde med seg masse verktøy denne kvelden og kom
med flotte tilbud til medlemmene. Og det var noen som benytta seg av disse tilbudene.
I tillegg hadde han med flotte premier til utlodning.......drill, kjølebag og håndrens.
Han holdt et foredrag om hvordan de oppsøker kunder for å selge verktøyet. De har
ingen butikk, men de som er interreserte kan ta kontakt med:
stein-ove@verktøy-spesialisten.com.

Marita

STYREMØTE 19. MAI 2009
Siste Crruzinews
Avisa er meget bra både innholdsmessig og utseendemessig.
Men vi bør kanskje gjøre noe med deadline, slik at ting som allerede har skjedd ikke blir
annonsert.
Siste klubbmøte
Dette var et fint møte med Stein-Ove fra verktøyspesilalisten.
Men medlemmer - vi savner dere!!!!
Husk den 2. onsdagen hver måned, bortsett fra juli, så har vi medlemsmøte på lokalet
vårt på Hafslundsøy kl. 18.30.
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift
Nå er tiden inne for å prøve å fornye møblene i lokalet vårt. Et par personer har fått dette
i oppdrag men hold ører og øyne åpne alle sammen hvis det dukker opp et fint tilbud.
Men vi er avhengig av at stolene kan stables i hverandre.
Håper at dugnadsånden inntar dere når sommeren er over og høsten setter inn. Da har
vi planer om å få gjort ferdige toalettene og diverse andre gjøremål.
Nytt på årskalender
20. september er det igjen klart for året kjøring av brukerne på Nygårdshaugen. Frigjør
bilen din til kjøring denne dagen.
Siden påskefesten i år var så vellykket er det allerede bestemt at det blir fest på
Folkvang neste år.
Saker i fra styremedlemmene
Det kom inn forslag om å arrangere en fest for alle som på en eller annen måte er
involvert i vårmønstringen. Dette vil skje etter neste våmønstring.
Ellers kom det positiv tilbakemelding på at SMS utsendelsene er noe som fungerer bra
og at vi derfor fortsetter med dette.
Evaluering
Ellers denne kvelden hadde vi evaluering om vårmønstringa vår og det ble notert ned
ting som kan gjøres annerledes eller til og med bedre til neste år.

Marita

INFORMASJONSTELEFON
Klubben har en egen telefon som blir brukt til å sende ut
meldinger om ting som skjer. Som f.eks diverse
arrangemet, lørdagskafeèn, cruisenights.
Dette er kun en informasjonstelefon og anrop vil derfor
ikke bli svart via den telefonen.
Er det noen der ute som enda ikke får informasjon fra
denne telefonen, og som vil ha det, kan dere sende en
melding på nummer 99 46 27 98 med navn og nummeret
dere vil ha meldingene på.
Er det noen av dere som IKKE ønsker sms fra denne, men
har det pr. i dag må dere også sende melding og si i fra
om dette.

Med vennlig hilsen
Bodil

ØSTFOLDMØNSTRINGEN 2009
Det ligger bilder på nettsiden vår, på amcar sidene, Rallyruth sine sider og på
sidene til cadillacboy.
Så da setter jeg bare inn de få bildene jeg har av noen i dugnadsgjengen, pluss
mange mange flere. Og en stor takk for innsatsen skal alle ha.

Varberg 17-18 juli 2009

Så er det igjen tid å tenke på Varberg.
Som tidligere er det 70 sengeplasser tilgjengelig for
klubben..
Fristen for påmelding var 15.mai, etter den tid får
andre klubber eller ikke medlemmer anledning til å
bestille plass.
Ønsker du å delta 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

CRUISING VARBERG
VÄLKOMNA TILL WHEELS AND WINGS
CRUISING 2009!
Nytt för i år är att vi anordnar en organiserad Cruising. Här följer lite information
om denna.
• Cruisingvarvet är 8.6 km.
• Cruisingen pågår mellan 18.00-24.00.
• Cruisingvarvet kommer endast gå i högervarv, så oavsett var ni kommer in får
endast högersväng göras.
• Alla sidogator i Varberg centrum kommer att vara avstängda med koner och
bommar, dessa får ni som skall cruisa runda för att sedan svänga höger in på
cruisingvarvet.
• Ca 20 st cruisingvärdar kommer att finnas tillhands under kvällen. Vi vädjar att ni
följer deras anvisningar!
• Cruisingpass gäller för alla bilar. Detta får alla som kör in på utställningen. Ni
som inte ställt ut på Getterön kan köpa ett cruisingpass vid Ad-center eller vid
Sparbankshallen.
• Utan cruisingpass blir ni avvisade från varvet.
• Vid Sparbankshallens stora parkering finns toaletter och sopcontainer. Här finns
också servering.
• ”Dansk frukost” (2st røde pølse m. brød, 1 öl och 1 gammeldansk) serveras vid
Monarkrestaurangen.
Detta är ju första året som vi kör en organiserad cruising därför kan det det
fortfarande uppstå problem. Problem som vi hoppas på att kunna lösa under kvällen
tillsammans med er.
Gösta Karlberg, cruisingansvarig

LATTERSIA
Legesjekk
En nittiåring var inne til sin årlige helsesjekk, og legen forsikret ham om at helsen hans var
utmerket for alderen.
– Det gleder meg virkelig, sa gubben. Men jeg skulle gjerne ha sjekket sædkvaliteten min..
– Sjekke sædkvaliteten? sier legen, lett lattermild. Det tror jeg strengt tatt ikke er nødvendig.
Gubben insisterte, så legen gir ham et lite glass til nevnte formål og ber ham komme innom med
en fersk sædprøve neste dag.
Neste dag kommer gubben tilbake - med et tomt glass, noe som slett ikke forbauser legen.
– Hva gikk galt, lurer legen.
– Det skar seg, sier gubben. Først prøvde jeg med høyre hånd. Ikke faen. Så prøvde jeg med
venstre hånd. Plent umulig. Så prøvde kona, først med høyre og siden med venstre hånd. Ikke
snakk om. Til slutt prøvde hun med kjeften, først med tenner, siden uten tenner.
– Og.., lurer legen.
– Ikke faen om vi fikk skrudd av det jævla lokket.

Eieren til en kinarestaurant har akkurat giftet seg. Og bruden er jomfru.
Sannheten er den at han ikke er så veldig erfaren han heller. På bryllupsnatten kryper hun under
dyna mens mannen hennes kler av seg.
Så kommer også han i senga og legger seg ved siden av sin nye kone.
'My dalling' sier han, 'I know dis yo filst time and you velly, velly flighten. I plomise you, I give
you anyting you want, I do anyting, just anyting you want, you say.
Whatchou want?' spør han og prøver å høres erfaren ut, noe han håper skal imponere hans
jomfrubrud.
Enn ettertenksom stillhet følger, og han venter tålmodig - og med spenning på hennes ønsker:
Hun svarer til slutt litt sjenert og usikkert: ' I would like ........ nummbel 69 '
Mer ettertenksom stillhet, denna gangen fra hans side:
' ... You want . beef with bloccoli?

Til salgs
1970 Buick Estate Wagon 9 passenger. 455/TH400, ps, pb, ac. Sjelden bil både i
Europa og USA. Trenger full restaurering, ikke kjørbar. Rust finnes. Eikefelger
følger med, men uten dekk. 99% komplett. Selges kr. 20.000,- eller byttes i
Chrysler Neon, Stratus eller Voyager m/automat. Tlf: 924 58 184 Stein E

KLUBBINFO
KLUBBENS ADRESSE:

HVEM GJØR
HVA I
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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

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
Viking Run & fun #3 2009 (rundbane løp) "Kala-Raceway"/Ullerøy
6. jun. info +47 416 44 292
12-

217

10. jun.
14. jun.
16. jun.
4. jul.
4. jul.
4. jul.
18. jul.
1. aug.
3. aug.
5. aug.
5. aug.
6. aug.

Medlemsmøte klubblokalet
Cars on the farm
Styremøte klubblokalet
Night Cruise Lillestrøm (20th annual)
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter
Power Big Meet , Vesterås
Wheels and Wings Varberg
Power Meet Fredrikstad
Avismøte klubblokalet
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter
Fønix 50´s Cruise Night Fisketorget I Halden info: 91171388
Veng Burn Out Show Sørlie Industrifelt info: 4023290

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Viken Rod & Custom
Club

Kl 10,00
Detroit Cars
Kl 18,30
Felles Østfold
Detroit Cars
Kl 18,30
Midnight Cruisers / ADC Blaker
Detroit Cars
Kl 19,00
Power Magazine
Kl 15,00
Amcar Fredrikstad
Detroit Cars
Kl 18,30
Detroit Cars
Kl 19,00
Fønix/ SCCH
Kl 17,00
Veng Norge/ SCCH
Kl 18,00

1964 CHEVROLET IMPALA CONVERTIBLE
EIER: STEINAR OLIVERSEN
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 29 JULI

