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Hei til dere alle, her er månedens avis med mange
opplysninger og ulike tilbud.
Husk årsmøte viktig at mange kommer, det er valg
og nytt styre skal velges det er nå dere har
muligheten til å påvirke hvordan klubben skal
drives.
Det er mye som skjer i disse dager, vi har blitt
registrert i frivillighetsregisteret og
Grasrotandelen.
Vi skal på tur til Ringstad brødrene og busstur til
den andre siden av fjorden, det er formiddagskaffe
og old boys hos Ole Trondsen.
Det skal være dansefest pluss at våren og
sommerens arrangement blir planlagt. Noe av det
som vi er deltakere i selv er Påske cruising,
Østfoldmønstringen, Cars on the farm og tur til
Varberg.

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
*b

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 ÅRSMØTE på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 10. FEBRUAR 2010 KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Klubbturer / arrangement
- Grasrotandelen
- Årsberetning
- Regnskap
- Valg
- Eventuelt

Passer denne Chrysler motoren i Stratus’en tro….??

VALG 2010
DISSE STILLER TIL VALG
FORMANN

STEIN ERIK TVETER

KASSERER

KJELL - INGAR OLSEN

HJELPESEKRETÆR

MARITA DAHL FROGNER

STYREMEDLEMMER

INGER - LISBETH AASERØD
EGIL NYGAARD
BODIL HANSEN
TORMOD MAGELSEN

VARAMEDLEMMER

INGER LISBETH AASERØD
EGIL NYGAARD
BODIL HANSEN
TORMOD MAGELSEN
EGIL BERGBY
BJØRN JOHANNESSEN
HARALD OLSEN
TERJE HOLM
EGIL GRØNN

FORSLAG TIL ÅRSMØTE
Styret har endret og justert noen av klubb reglene. De stod i Cruizin News
nr 9 2009, og det har ikke kommet noen tilbakemeldinger på ønske om
endringer. Og vi trenger nå årsmøte godkjennelse på de reviderte lover.

Nå er det igjen tid for årsmøte og valg av nytt styre i Detroit Cars. En av de tingene som vi
skal gjøre er å stemme ja eller nei til de nye klubbstatuttene som Egil B har utarbeidet for oss.
Statuttene kunne dere lese i oktober utgaven av Cruzinews.
Videre er det som de fleste har fått med seg valg av nytt klubbstyre. Det skal bli spennende å
se hvem som vil sitte i styret for 2010. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å komme på
årsmøtet for å si din mening og for å avgi din stemme i valget.
Endelig har vi funnet en dato for turen til Ringstad brothers som ser ut til å passe. Turen blir
13.februar og dere kan lese mer om den ett annet sted i dette Cruzinews.
Dere kan også ett annet sted i dette Cruzinews lese at Viken Rod & Custom i år arrangerer ett
Winter Race den 20.februar på ”Kala Raceway”. Dermed ser det ut til at det blir 3 ”race” på
Kala i 2010.
27.februar er det dansefest på lokalet, og til dere som savner en ny ”Cowboy fest” så vet jeg at
det jobbes med å arrangere en i løpet 2010.
4.mars er det tid for ett nytt Østfoldsamarbeidsmøte, denne gang hos Amcar Fredrikstad.
Spesielt for dette møtet er at, etter invitasjon fra Detroit Cars, så ønsker Østfold
Veteranvognklubb, Borg Motorhistoriske forening, Viken Rod & Custom samt NAF også å
delta.
Per G og Grethe har videre booket buss for en tur til andre siden av fjorden den 13.mars.
Styret har bestemt at prisen pr. person settes til maks kr. 500,-. Jo flere som blir med, jo
billigere blir det. Skulle det mot formodning bli så få som blir med at prisen vil bli over
kr. 500,- vil klubben sponse det som er over. Regner med at Per G / Grethe vil informere mer
om turen på årsmøtet.
Endelig så ser det ut til at Brønnøysund registret er fornøyd med søknaden vår og snart er det
forhåpentligvis mulig for medlemmer og andre å gi sin grasrotandel til Detroit Cars 
Planleggingen av årets påskecruising og påfølgende fest er også godt i gang. På bakgrunn av
at vi mangler en fungerende festkomité har styret bestemt at de skal stå ansvarlige for festen.
Det vil si at de som blir valgt inn i styret for 2010 må belage seg på å gi en liten håndsrekking
for å få dette i land.
Også planleggingen av Østfoldmønstringen 2010 er godt i gang og det ser allerede ut til at
bandet er booket  I år blir det igjen live musikk og ikke en DJ. Vi håper å få klippet gresset
mellom Slorer og Obs og på den måten kunne utvide treffområdet drastisk. Regner videre
med at det vil bli ett møte med Obs og YX så fort nytt styre er valgt slik at formalitetene er i
orden også for 2010.
Da er det bare å håpe på en fortsatt ”mild” vinter og ønske alle velkommen til årsmøtet.

Stein-E

MEDLEMSMØTE 13.01.2010
Tilstede:

39 seniorer og 1 junior.

Tur til Ringstad
Nå er det endelig bestemt at turen går av stabelen lørdag 13. februar.
Se nærmere info om avreise annet sted i avisa.
Festkomitè
Her var det dårlig respons gett........men det er ikke fali'. Egentlig veldig gøy å gjøre klar
til fest men vi trenger å være flere. Så kom igjen, tenk igjennom det og si i fra hvis du har
lyst. Det er ikke så mye jobb men kjekt å kunne fordele det litt.
Påskecrusing
Den nærmer seg nå med stormskritt og det hadde vært kjekt om vi klarer å gjenta
suksessen fra i fjor. Crusingen blir den 2. april med start fra Amfi Borg. Tradisjonell tro vil
vi ha en aftercrusing fest på kvelden og ut i de lyse morgentimer.
Film fra 57 heaven
Dette var en fin film fra Anita og Gjermund sitt besøk der. En stor takk til dere for at dere
delte den med oss.
Harry Kjensli fra Amcar Norge kom ens ærend for å se denne filmen, i tillegg hadde han
med seg noen venner.
1. mai
Her også går det fort unna nå.
Vi har muligheten til å bruke området utenfor Slorer også men trenger noen som kan
eller vet om noen som kan slå gresset der. Gi beskjed til formann hvis du har mulighet
selv eller vet om noen som kan hjelpe til med dette.
Vi vil da få utvidet området vårt betraktelig.
Valg
Husk at på neste møte vil det bli avholdt årsmøte med valg av nytt styre. Det er den 10.
februar klokka 18.30.
13. mars
En etterlengtet og etterspurt tur lik den vi hadde i fjor er nå på trappene. Mere info om
dette kommer i eget skriv.
Grasrotandel
Når vi får organisasjonsnummer har vi muligheten til å søke om grasrotandel. Det vil si
at du som tipper kan bestemme hvilken forening/organisasjon du vil at dette skal gå til.
Det koster ikke deg noe ekstra men 5% av det du tipper for vil gå til den foreningen du
bestemmer og da forhåpentligvis Detroit Cars.
Marita

STYREMØTE 19.01.2010
Tilstede:

Egil N., Bodil, Annikken, Kjell-Ingar, Stein, Stig, Egil B.,
Arild, Per, Grethe og Marita.

Ikke tilstede: Gjermund, Hans Arild.

Kommentar siste Cruzinews
Avisa var helt grei den, men vi blir fortsatt glad om dere medlemmer sender innlegg til redaktøren.
Kommentar siste klubbmøte
For en knallstart på året...........rundt 40 personer hadde funnet veien denne kvelden. Fortsett sånn så
blir det mange bra møter utover i året.
Økonomiske bevegelser
Den er det fortsatt fin balanse på.
Klubbhus, eiendom, gjøremål og fremdrift
Vi har nå fått ei skyvedør til herretoalettet. Som tidligere nevnt er hele april satt av til dugnad, og da er
det fint om nettopp DU kan komme.
Brønnøysundregisteret
Vi har nå fått positiv tilbakemelding der i fra og regner nå med at organisasjonsnummer snart er på
plass.
Evaluering av igangsatte saker
I forhold til den gamle containeren så hadde vi gjort en liten glipp i søknaden til kommunen. Når den
blir rettet opp er det store muligheter for at det går i orden. Vi har som tidligere nevnt at vi har søkt om
å få plassere den på tomta vår og bruke den som lager.
Nytt på årskalender
5. februar trår vi til med en filmkveld igjen.
13. februar blir det besøk til brødrene Ringstad.
27. februar inviterer vi til danseaften på klubblokalet.
13. mars blir det en ny busstur lik den som ble arrangert i fjor.
Se mere informasjon om alt dette i avisa.
Påskecrusing med påfølgende aftercrusing fest
Dette er den største festen vi arrangerer i løpet av året. Det ble vedtatt at vi skal ha den på Folkvang
også i år så sant lokalet der er ledig.
Hele styret skal ha ansvaret for denne festen, men på grunn av dens omfang trenger vi også dere
medlemmer til å stille opp denne kvelden. Vi trenger i hovedsak noen som vil påta seg vakter i
inngang og kiosk. Det er 2 timers økter og jo flere vi er jo bedre og lettere drar vi lasset.

Marita

Hei
Nå er vi kommet med i norsk tippings Grasrotandel, og håper at medlemmer støtter klubben
når/hvis dere tipper. Org. Nr vårt er 893 036 172
Jeg har sakset litt fra hva som står om Grasrotandelen på norsk tippings nett side, kanskje dere
som lurer blir litt klokere på hva det er.

Velkommen til Grasrotandelen
Det første året med Grasrotandelen er forbi, og frivillige lag og foreninger i Norge fikk
utbetalt tilsammen 210 millioner kroner via Grasrotandelen i 2009. Til nå har over 520 000
spillere funnet sin grasrotmottaker. Har du funnet din?
I 2010 vil det bli generert grasrotandel fra den dagen du som spiller tilknytter deg. Fremdeles
er det mange spillere som ikke har valgt sin mottaker, men er aldri for sent å bestemme hvem
som skal motta støtte for det du spiller for. Husk også at du kan bytte grasrotmottaker når som
helst - og så ofte du vil.
Er du spiller og lurer på hva Grasrotandelen betyr, kan du lese mer om det på disse sidene.
Husk at Grasrotandelen ikke koster noe. Den påvirker verken innsatsbeløp eller eventuell
premie.
Dersom du allerede har bestemt deg for hvem som skal motta din grasrotandel, og har
kortleser, kan du trykke her for å tilknytte deg.

Om Grasrotandelen
Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål.
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet
skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din
spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din
grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!
Ved spill på Multix tilfaller halvparten av overskuddet Grasrotandelen. Hver dag beregnes
Grasrotandelen ut ifra forskjellen mellom innsats og gevinster, og fordeles til spillernes
grasrotmottakere.
Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra. Dette fordi alt
overskuddet i Extra allerede går til stiftelsen Helse og Rehabilitering og Flax spilles
uregistrert.

For å delta i Grasrotandelen trenger du et Spillerkort fra Norsk Tipping.

Tilknytte/Endre
Etter at du har tilknyttet deg Grasrotandelen vil din grasrotmottaker få generert midler hver
gang du spiller. Grasrotandelen beregnes på ulike måter:


Lotto, Viking Lotto, Joker, Oddsen, Tipping og Keno :
Din grasrotmottaker vil motta 5 prosent for alt du spiller for.



For Multix-spill går halvparten av overskuddet til Grasrotandelen. Dette betyr at
Grasrotandelen beregnes daglig ut ifra forskjellen mellom innsats og gevinster, og
fordeles til spillernes grasrotmottakere.

Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuelle premie.
Din tilknytning gjelder frem til du endrer mottaker eller sletter denne. Du kan bytte din
grasrotmottaker når som helst og så ofte du måtte ønske.
Slik tilknytter du deg en grasrotmottaker: For enkelt å knytte deg til en grasrotmottaker
kan du benytte strekkode eller organisasjonsnummer.
Internett
Du må logge deg inn med spillerkortet ditt. Deretter søker du opp ønsket lag eller forening og
knytter deg til - her . Følg instruksjoner på skjermen.
Hos din kommisjonær
• Har du strekkode kan kommisjonæren lese inn denne
• Dersom du kjenner mottakerens organisasjonsnummer kan kommisjonæren taste inn dette
• Alternativt kan kommisjonæren søke seg frem til din grasrotmottaker på terminalen
Mobiltelefon
• SMS: send GRASROTANDELEN organisasjonsnummer
til 2020 (tjenesten er gratis)
Norsk Tipping Mobilspill
Du kan knytte deg til via mobilapplikasjonen på din mobiltelefon. Denne kan lastes ned ved å
skrive kodeord SPILL til 1960. Du må ha versjon 1.7 eller nyere for å få denne til å fungere.
Har du en eldre versjon, må du oppdatere denne ved å sende Spill til 1960 på nytt.
Norsk tipping Spillterminal
Du kan også knytte deg til ved Norsk Tipping Spillterminal. Sett inn ditt spillerkort, oppgi
PIN-kode og følge instruksjonene på skjermen.

Endre
Du kan endre grasrotmottaker med samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor.

FILM KVELD

FREDAG 5. FEBRUAR ER ER DET KLART FÅR EN NY
FILM KVELD PÅ KLUBBLOKALET.
VI SNURRER EN BILRELATERT FILM KL 20:00.
ALLE ER VELKOMMENE.
SÅ KOM IGJEN TA MED DITT GODE HUMØR
SÅ TAR VI EN
SOSIAL KVELD SAMMEN
PÅ DETROIT
CARS !!!

Klubbtur til Ringstad brothers!
Endelig ser det ut til at alt klaffer og vi kan reise på klubbtur til Ole og Anders Ringstad på Båstad.
Ole driver som mange vet Ringstad Automatic Transmission Service (forståelig nok forkortet til RATS).
Ole startet det hele i 1988 som et enkeltmanns foretak og har i løpet av årene utviklet seg til at de i
dag er 5 personer ansatt. En av grunnene til at det ikke ble noe av turen forrige gang var at de var
midt i utvidelsen av verkstedet.
RATS er kjent over hele landet for å overhale automat girkasser med gode resultater og god service.
Men det som kanskje ikke alle vet er at Ole også har bygd en -94 Opel Omega B med Lexus V8 motor
med 895hk? Omega’n ble testet på bane og bilen var god for over 300km/t! Tenk deg for en fin
”Porsche killer”….. Forbikjørt i 250km/t av en gammel Omega B. Bilen er en studie i kunsten å lage
holdbare modifikasjoner og nytenking. Regner med at vi får mulighet til å se nærmere på bilen ved
vårt besøk. For dere som vil se bilder fra byggingen, se: http://rats.no/omega_tg.html
For generell info om RATS, se www.rats.no
Anders, som er Ole sin bror, driver ikke med girkasser, men konsentrerer seg om motorer. En del har
sikkert hørt om Anders tidligere og kanskje vært og fått bygd / bremset en motor hos han. Tror helt
sikkert at Anders hadde en finger med i byggingen av motoren i Oles Omega. Firmaet til Anders heter
Anders Ringstad Produkter, forkortet til ARP.

Dato for turen er satt til lørdag 13. Februar. Vi kjører fra klubblokalet
senest kl. 11.00
Transportmessig så tenkte jeg at vi fyller opp noen privatbiler og tar en ”kronerulling” for å dekke
bensinutgiftene til de som kjører. Det snakker vi mer om på årsmøte den 10. Februar.
Vi kjører først til Ole for å se og lære alt om automatgirkassens hemmeligheter og forhåpentligvis se
nærmere på Omega’n før vi reiser til Anders hvor det vil bli motorbremsing samt kanskje også en
demonstrasjon av rullende landevei. Hvis noen har en motor med ”litt gamp” som det gjerne skulle
ha bremset eller en ”frisk” bil som de gjerne ville ha testet i den rullende landeveien, gi meg beskjed
så fort som mulig så skal jeg høre med Anders hva vi kan få til……. 

Stein-E

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; 15 - 02-10 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.
Alle bil-interesserte er velkommen

DANSEAFTEN
27.02.10

Er det noen som trengs å tines opp etter denne kalde vinteren? Da tar du på deg danseskoa og blir
med på ett realt danseparty den 27. februar. Med andre glade og dansende mennesker rundt deg kan
vi love at du tines opp:)

Vi starter kvelden klokka 19.30 og det vil bli servert noe ganen vil nyte. Av den grunn må vi som
vanlig ha påmelding til festen og en liten sum må du også betale. En femtilapp koster det, og da får
du en matbit, flott musikk av vår egen DJ Gjermund og forhåpentligvis full fart og svingom uti de små
timer.
Påmeldingen kan du ta ved å skrive deg på liste på klubben eller ringe Marita på tlf. 93431119.
Frist for påmelding er 24. februar.

Håper at mange finner veien hit denne kvelden, baren er åpen så medbrakt
er ikke tillatt. Vi sees vel?

HUMORSIDA
En mann kom hjem fra jobben og fant sine tre barn ute i hagen, fremdeles i pysjamas, lekende i gjørme og søle,
med matpakkepapir og leker strødd utover hele plenen.
Konas bildør var åpen, det samme var døren inn til huset og ingen tegn til hunden...
Når han kom seg inn i huset fant han enda verre tilstander. En lampe var veltet, et bilde hadde falt og knust,
Tv'n sto på fullt volum på "Cartoon Network" og det lå skitne og rene klær om hverandre i hele stuen og
oppover trappen. På kjøkkenet fløt det over av skitne tallerkner, knuste glass, frokostrester lå spredd utover hele
gulvet, kjøleskapet stod på vidt gap, hundemat var klint oppover veggen og det lå sand i vaskemaskinen.
Han løp opp trappene til andre etasje, snublet i flere skitne og rene klær, nå desperat etter å finne sin kone. Han
var livredd for at hun var blitt syk eller at noe grusomt hadde skjedd.
Han tittet inn på badet, som var oversvømt med vann, såpebobler og toalettpapir... og speilet var smurt inn med
tannpasta og lebestift. Han løp inn på soverommet og fant sin kone i sengen, hvor hun koste seg i pysjamas med
en god bok. Hun så opp på han og smilte, spurte hvordan dagen hans hadde vært.
Han så vantro på henne og sa "Hva i all verden har skjedd her i dag??"
Hun smilte og sa: "Du vet, hver dag når du kommer hjem fra jobb og lurer hva i all verden jeg gjør dagen
lang...?"
"Ja...?" svarer mannen. "Vel, i dag gjorde jeg ikke det!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

En kveld satt jeg sammen med noen og diskuterte over et glass øl.
En av karene påsto da at øl inneholder kvinnelige hormoner. Dette syntes noen av oss hørtes lite sannsynlig ut,
og vi besluttet derfor, rent vitenskapelig, å undersøke saken til bunns. Derfor drakk hver av oss, utelukkende for
vitenskapen, 10 halvlitere hver.
Etter at de 10 runder var gjennomført fastslo vi følgende:
1. Vi hadde økt i vekt.
2. Vi snakket en hel masse uten å si noe.
3. Vi kunne ikke lenger kjøre bil.
4. Vi greide ikke å tenke det minste logisk.
5. Vi greide ikke å innse at vi tok feil, selv ikke når det var helt åpenbart.
6. Hver og en av oss trodde at vi var verdens navle.
7. Vi hadde hodepine og ikke lyst på sex.
8. Våre følelser lot seg ikke kontrollere.
9. Vi holdt hverandre i hendene.
10. Og på toppen av det hele måtte vi på toalettet hvert 10. minutt, og vi måtte gå sammen.
Ytterligere undersøkelser er vel overflødige: Øl inneholder kvinnelige hormoner!

KLUBBTUR
13. mars blir det busstur som i fjor.
Buss er bestilt og vi blir hentet på klubbhuset kl. 9.30(?), og bussen kjører til Moss
for å ta Bastø Fosen over fjorden.
Per jobber litt med hva vi skal besøke og se på i år.
Hjem blir med Sandefjord – Strømstad der vi kan både få i oss mat og drikke.
Styret har satt en maks pris på kr. 500,- pr pers og som sist så er det billigere jo flere
vi blir.
Påmelding Per mob 91777514 eller Grethe mob 97181618 eller 69140075.
Ved påmelding må vi ha navn og årstall pga ferja.

TRADISJONEN FORTSETTER OG VI
STARTER CRUISINGEN FRA
BORG AMFI KL. 15.00.
VI KJØRER EN RUNDE I ØSTFOLD
SOM VIL TA CA 2 TIMER.
PÅ KVELDEN ER DET FEST PÅ
FOLKVANG, DØRENE ÅPNES KL. 20.00

11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!

UsCarCamp 2010
Hei
Det er ikke så mye vi vet om treffet i år, ikke annet enn at det er
flyttet. Men vi som var der i fjor har allerede begynt å tenke på å
bestille ferjebilletter, (i hvert fall hjem på søndag).

Velkommen
UsCarCamp 2010
Ja vi er godt igang med at planlægge næste år´s træf

Fruerlundparken har lavet en fejl og dobbelbooket parken, Men nu har vi
endelig en dato....
Træffet bliver afholdt den 24-27 Juni i 2010 ( Begge dage inklusiv)
Og vi er næste år lovet en FAST dato, fremover... Vel mødt
Sted: Fruerlund Parken
Gade: Fruerlundvej 5
By: Øster Hurup, Denmark

Telefon: 0045 40199173
E-mail: dan-tek@mail.dk

Pris: Hele træffet: 200,- + evt strøm 50,- |Endagsgæster: 65,-

Mere info kommer løbende............. :)
Så er der styr på musikken:
Fredag: Back In Black
Lørdag: Charlie Dee & The Twisters

KJØP OG SALG
Annonse 1:

4 stk alufelger til Chrysler Stratus.
2 nye dekk. 224/45-17. Selges kr 2500,00
Kontakt Svein Jensen
Tlf 92066848

Annonse 2:

Deler 1983 Chevrolet G 30 van
Komplett 350 motor og 350 gearkasse
Kontakt Kjell Ingar
Tlf 91646035

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

sttve@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: 2000,- inkludert vasking
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. feb.
6. feb.
10. feb.
13. feb.
15. feb.
16. feb.
27. feb.
27. feb.
1. mar.

Filmkveld Klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Årsmøte / medlemsmøte klubblokalet
Klubbtur til Ringstad brothers lørdag vi kjører fra klubben 11:00
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet
Swap Meet Værftsgt 3, acocmoss lokaler
Danseaften på klubblokalet
Avismøte klubblokalet

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
A.C.O.C Moss
Detroit Cars
Detroit Cars

1965 FORD GALAXIE XL CONVERTIBLE
EIER MARCEL KJÆR
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 25Feb.

Kl 20,00
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 11,00
Kl 19,00
Kl 18,30
Kl 0,00
Kl 20,00
Kl 18,30

