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NYE MEDLEMMER
Stein E. Tveter

REDAKTØREns
sIDE
Jippi, tenk at på bare et par uker så har snøen
krympet og blitt borte. Herlig, vi begynte å bli
bekymret for påskecruisingen og helt uten grunn
for snøen ble bare borte. Sola klarte ikke å komme
igjennom men hva gjorde vel det? Cruising blei
det, hvor mange er litt usikkert men det ble delt ut
102 lapper og vi vet at det kom flere etter. Og når
vi snudde på Hvaler var det veldig mange plutselig
på den lille plassen. Og siden Elvira ikke lenger
finnes men har blitt et privat hus var det lureste å
kjøre til Fredrikstad klubbens lokaler så snart alle
hadde kommet fram. Hos våre venner i Fredrikstad
var det muligheter for å få kjøpt lappskaus, pølser
og kaker med valgfri drikke til. Hyggelig å kunne
besøke hverandre sånn.

Marita Frogner

Festen på kvelden var også veldig vellykket, må jo
si at jeg hadde en litt uggen følelse i maven når kl
var halv 11 og det var ca 70 betalende. Men så
kom det en gjeng fra forspill og en buss fra Moss
da var det bare glede. Fin musikk var det og ca
160/170 betalende inne.

FORMANN HAR ORDET

Cadillacboy og Rallyruth har lagt biler ut på nettet,
fra årets arrangement.

KJØPT / SOLGT
Stein E. Tveter
MØTEREFERATER

Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer

Og dagen etter kom påskeværet vi skulle hatt, men
pytt pytt da fikk vi det da i stedet. Deilig med sol
og varme.
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 .

NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen

Grasrotandelen
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper

*b

Grethe

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 14. APRIL 2010 KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Evaluering buss / båttur
- Evaluering påskecruising / fest 2010
- Østfoldmønstringen 2010
- Cars on the Farm
- Eventuelt

Snart er det Østfoldmønstringen 2010!!

Denne vinteren har vært særdeles kald og med mye snø, men endelig ser det ut til at både snø
og kulde må gi tapt. De siste ukene har vært relativt fine og snøen har smeltet raskt. Det er
ikke lenge siden at vi lurte på om all denne snøen virkelig klarte å tine før påskecruisingen,
men det har den!
Når dette leses så er årets påskecruising vel i havn og jeg håper at det ble ett vellykket
arrangement. En stor takk til alle som var med på å arrangere cruisingen og festen. Jeg vil
også rette en takk til Amfi Borg som lar oss få låne p-plassen. Regner med at vi vil se bilder i
en senere utgave av CN og sikkert på websiden vår.
Per og Grethe arrangerte i mars en meget vellykket buss / båttur over til Vestfold. Jeg har
ikke fasit her, men mener å huske at det var 44 personer med på turen. Første stopp var i år
bilmuseet i Horten. Det er mange år siden jeg var der sist, og museet holder nå kun til i under
etasjen. Flere av bilene har stått der i flere år og som ”Buick mann” var det fint å se at merket
var godt representert både med 30 og 50 talls utgaver  På museet har de også en
modelljernbane, men det skal vi komme tilbake til litt senere. Etter besøket i Horten bar det av
gårde til American Dreams i Sandefjord før ferden videre gikk til klubblokalet til American
Drivers Sandefjord. Bortsett fra litt problemer med bestilling av mat var besøket hos ADS
meget koselig og vellykket. Videre gikk turen til ferjekaia i Sandefjord og båt til Strømstad
med biff buffè, godt drikke og taxfree shopping.
Hvis vi går litt tilbake til dette med modelljernbane så oppdaget jeg at flere medlemmer også
har interesse for dette. For egen del så er vel kanskje ikke togene det som opptar meg mest,
men alle detaljene rundt. Det er utrolig hva de som bygger slike modelljernbaner legger ned at
tid på omgivelser og detaljer, det gjaldt også i Horten. I våres besøkte jeg verdens største
modell jernbanemuseum som ligger i Hamburg (Tyskland). Utrolig mange timer må ha gått
med til omgivelser og detaljer i tillegg til autentiske tog, biler, båter etc. Anbefaler dere som
har interesse å se: http://www.miniatur-wunderland.com/ samt å se videoklippet
http://www.miniatur-wunderland.com/exhibit/video/4-minutes-wunderland/
For dere som ikke ønsker å reise så langt finnes det en liten modelljernbane utstilt på Stopp
hvor det er mulig å putte på en 10èr for å se at toget går 
18 stk av oss reiste i februar en tur til Ringstad brothers. Regner med at det blir ett par sider i
en senere utgave av CN.
Snart er det Østfoldmønstringen og det er uten tvil det største årlige arrangementet som
klubben vår arrangerer. Vi i styret har holdt på å planlegge dette i flere måneder allerede, men
trenger selvfølgelig også i år hjelp fra klubbens medlemmer. Håper at de fleste sier ja når de
mottar en henvendelse vedrørende vakt eller lignende 1.mai. 30.april fra kl. 18.00 vil det også
være tilrigging på Obs, håper og tror at det også i år stiller opp mange medlemmer slik at dette
er ”fort gjort”.
Da ses vi i hvert fall på Østfoldmønstringen og jeg ønsker samtidig alle medlemmer en riktig
Stein-E
god vår!

MEDLEMSMØTE 10.03.2010
Tilstede:

32 seniorer og 1 junior

Årsberetningen
Den ble godkjent.
Østfoldsamarbeidsmøtet
Det blir ikke Street Legal i år og vi mister dermed inntekten vi har hatt som
parkeringsvakter.
Det blir Power Meet 1. august på Kongsten.
Grasrotandelen
Den begynner nå å bære frukter, fortsett å vær ivrige tippere!
Organisasjonsnummer
Nordea Bank er ikke helt fornøyd enda. De vil ha gamle dokumenter fra 8 år tilbake, da
vi kjøpte lokalet. Men det regner vi med snart er i orden når vi får sendt det avgårde.
Påskecrusing
2. april møtes vi tradisjon tro på Amfi Borg. Møt opp og ta med dere grombilen, godt
humør og fint vær.
Husk også "after-crusing" festen senere på kvelden. Dørene åpnes klokka 20.00 og vi
håper på fullt "trøkk" i år også.
Pause med salg fra kiosken.
Varberg
Ja nå nærmer tiden seg for påmelding til Varberg. Det vil stå en nærmere infor om dette
i klubbavisa.
1. mai
Også dette nærmer seg fort nå! Vi merker at våren er i anmarsj og at ting begynner å
skje.
Klubblokalet
Denne kvelden hadde vi en diskusjon rundt det om vi skal prøve å få et annet lokale
eller om vi skal beholde det vi har nå. Noen konklusjon kom vi ikke fram til men det
frisker opp med en diskusjon.
Cars on the farm
Vi minner nok en gang om at det er helgen den 11.-13. juni.
Danmark
Noen av medlemmene var i fjor på et fabelaktig treff i Danmark. De reiser igjen i år og
håper at flere av dere har muligheten til å ta en tur også. Kontakt Per for mere
informasjon eller gå inn på våre nettsider.
Marita

STYREMØTE 16.03.2010
Tilstede:

Inger-Lisbeth, Kjell-Ingar, Stein, Bjørn, Bodil, Marita, Egil,
Grethe og Per.

Ikke tilstede: Arild, Tormod og Gjermund.

Kommentar siste cruzinews
Vi var fornøyde med månedens utgave.
Kommentar siste klubbmøte
Ok at det ble en liten diskusjon rundt et eventuellt bytte av lokale. Lufte litt meninger er
bare sunt.
Økonomiske bevegelser
Regnskapet er nå godkjent av revisor.
Gammel container
Vi har fått svar på vår søknad om å benytte den gamle containeren som lagringsplass
og den ble innvilget. Så fort det lar seg gjøre er den på plass og vi får en fin mulighet til å
rydde og sette ting ut der.
Nytt på årskalender
15. mai er det SwapMeet hos Aarnes.
1. mai
Vi jobbet mye med ansvarsfordelingen denne kvelden og det er nå avklart.
Fra klokka 20.00 den 30. april kan vi begynne å rigge til på OBS.
Vi håper at så mange som mulig har anledning til å hjelpe til denne kvelden.

Marita

FILM KVELD

FREDAG 9. APRIL ER ER DET KLART FOR 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 !!!

##E#% $,#,

live musikk på Låven!
LIVe musikk på låven!

Hub Caps spiller på fredag og 4pm på lørdag
Godfrey spiller også i teltet På lørdag

REFERAT FRA ØSTFOLD SAMARBEIDSMØTE 04.03.2010
Sted : Amcar Fredrikstad klubblokale
Tilstede : Østfold Veteranvogn klubb ( ØVK ) - ACOC Moss - Detroit Cars Borgmotorhistorisk klubb - NAF Sarpsborg - Østfold Van & Truck - SCCH
Halden - Amcar
Norge ( Jon Grasto ) - Amcar Fredrikstad.
SCCH ( Halden ) : Antall medlemmer ved årsskifte ca 400
Klubblokalet blir aktivt benyttet bl.a til motorbygging og
linedans.
Medlemsmøte siste tirsdag i måneden.
Ingen utstilling i år , deltar i arrangementet av Cars on
the Farm
Nyoverhalt Chevy motor skal loddes ut i år også.
På vei til å melde seg inn i Amcar Norge.

ØVK :

Antall medlemmer ved årsskifte : 423
2 medlemsmøter i måneden og på sommeren 1 - 2 turer i
måneden ( tirsdager )
23.03 tur til Moss industrimuseum , Kambo
Østfoldløpet ( Halden - Ørje ) arrangeres 05.06

ACOC Moss :

Antall medlemmer ved årsskifte : 93
Klubben feirer 30 års jubileum i år.
Skal arrangere jubileumstur , ikke bestem hvor ennå.
Arrangerte Swap Meet 27.02 og var meget fornøyd

med frammøte.
Ny festkomité er valgt
Treffet i fjor trakk 180 biler
Detroit Cars :

Antall medlemmer ved årsskifte : 225
Møte 1 gang i måneden
Påskecruise kl 15 fra Borg Storsenter 02.04 , med fest
på Folkvang kl 20.00
01.05 treff på Obs , Sarpsborg , prøve å utvide plassen
i år.
Deltar i arrangementet av Cars on the Farm
Årlig tur med Nygårdshaugen 2 helgen i september ,
populært både for medlemmene og pasientene.

Borg Motorhistorisk : Antall medlemmer ved årsskifte : 60
Klubben stiftet september 2009
Medlemsmøte første tirsdag i måneden på klubblokale
i Torsbekkdalen
Både for europeiske , amcars og 2 hjulinger
Arrangerer delemarked på Obs , Sarpsborg vår og
høst
Deltar på Bilens Dag , Sarpsborg
Arrangerer treff hver torsdag.
NAF Sarpsborg :

Antall medlemmer ved årsskifte : 5.500
5 frittstående avdelinger i Østfold
Samarbeider med Borg Motorhistorisk om Bilens Dag.
Konsentrerer seg mer om bil og motorsport igjen.
Driver Høysand Camping.

Østfold Van & Truck :Antall medlemmer ved årsskifte : 4
Generalforsamling 1 gang i året
Fellesmøte i Norden ( samt Tyskland ) , Vantinget
Mange van klubber i Østfold , noen sammenslåinger
?
Deltar på Cars on the farm i år.
Amcar Fredrikstad : Antall medlemmer ved årsskifte : ca 200
Møte første tirsdag i måneden
Arrangerer Motorshow i Kongstenhallen 24.04 - 25.04
Iver cruise Kr. himmelfartsdagen ( grilling og
klubbmesterskap i hesteskokasting )
Tur med yrkesskolen , Fredrikstad 05.05 ( Aarnes Magnus Motor - klubblokalet )
Power Meet flyttes i år tilbake til Kongsten 01.08 (
klubblokalet som reserveplass )
Felles kjøring til Fønix , Halden hver onsdag
Treffes på Flora , Fredrikstad sentrum hver fredag
kveld fra mai til november.
Amcar Norge :

Antall medlemmer ved årsskifte : 16.438
( Jon Grasto ( nestleder i Amcar Norge og medlem i
Amcar Fredrikstad ) hadde innlegg vedr motorhistorisk dag.)
Medlemstallet har stagnert , men opplaget for bladet
Amcar har økt.
Motorhistorisk dag skal markeres som en nasjonal
motordag 12.06

Enighet blant Amcar klubbene , henvendelsen til LMK
om samarbeid er ikke besvart pr dags dato.
Lokale klubber lager lokale arrangementer.
Ønsker at Cars on the Farm markerer dagen , da det
arrangeres samme helgen.
Lokale klubber må gjøre jobben selv , Amcar Norge
har laget plakater og " oppskrift " på forslag til arrangement.
Amcar har kommet med forslag til Vegdirektoratet om
nye bilskilt ( amerikansk størrelse 12 x 6 " ) som alternativ. De nye skilta
er for
dårlig da laminatet ofte sprekker.
Corvette klubben er blitt tilsluttet Amcar og Halden
klubben blir kanskje også tilsluttet.

Møtet ble avsluttet med pizza og neste møte blir 21.10
på Amcar Fredrikstad sitt klubblokale

for Amcar Fredrikstad
Johnny Gressum

KLUBBTUR 2010
13. mars møtte 44 personer på klubblokalet for å være med på tur. Vi hadde leid buss med
en blid og hyggelig sjåfør, og skulle i når som i fjor reise over fjorden med Bastø-fosen.

Stemningen på bussen var god fra første stund, fotograf var Leif Murberg. Vi hadde med
tørstedrikke så ingen skulle gå tørre.

I år var første stopp ved Horten bilmuseum, det er et akkurat passe stort museum, og det
var mye forskjellig å se. Han som tok imot oss og var der for oss, var også en godt voksen
mann (og han var imponert at vi var så mange og at det var damer med).

Nei Per vi skal ikke ha.

Modelljernbanen hadde mange detaljer å studere.

Store og små motorer fanger alltid interessen til store og små gutter. Alltid noe å studere,
kommentere og diskutere.

Etter museumet gikk turen til American Dream i Sandefjord, her ble vi møtt av innehaver
som loset oss fram til butikken og loset oss til klubblokalet til American Drivers etterpå.

På Sandefjord klubbens lokaler fikk vi mat og drikke før turen gikk hjem med SandefjordStrømstad båten.

Takk til dere for at vi fikk komme tilbake i år igjen, bare så synd at tiden går for fort (eller
kanskje er det bra for med så godt utvalg i baren kan det fort bli litt ”skummelt”/fuktig)

På båten er det mat for alle og god mat mmm, og drikka er ikke så verst den heller, her fikk
vi det vi ønsker oss.

Og så var turen over, mange poser inn og ut av bussen. Noen hadde fortsatt litt til å gi og
tok en dans før de tok kvelden. ,mens reiselederen kunne slappe av fra all telling og ansvar.

Og til alle som var med takk for en hyggelig tur.
Grethe

HUMORSIDA
Jeg har hørt at en flytur vil gå mye raskere hvis man snakker med sine medpassasjerer, sa sidemannen til
blondina. Så hvorfor ikke benytte anledningen til å snakke litt...
Blondina, som akkurat hadde åpnet ei bok, la den forsiktig fra seg og
spurte:
- Hva vil du snakke om?
- Njaaa, jeg vet ikke helt, sa mannen smilende....... Hva med kjernekraft?
- Ok, sa blondina. Det kunne være et interessant emne. Men la meg spørre deg om en ting først. En hest,
ei ku og et reinsdyr spiser alle det sammme, nemlig gress. Likevel er reinsdyrets avføring små pellets,
kua lager ei flat ruke mens hesten produserer noe som ser ut som en tørket muffins.
Hva kan det komme av?
Mannen blir litt forbløffet, men svarer til slutt:
- Jeg har ikke den fjerneste anelse!!!
- Fortell meg da, sa blondina, hvordan kan du da tro at du er kvalifisert til å diskutere kjernekraft når du
ikke vet en dritt??
En mann skulle holde foredrag på et gamlehjem om spøkelser og gjenferd. Han spurte så om noen hadde
sett gjenferd eller spøkelser. Jo da, flere svarte bekreftende på det. Men så spurte han: er det noen av
dere som har elsket med et spøkelse noen gang da? Ja, je svarte Klara på 87. Oi, har du virkelig elsket
med et spøkelse? Åååå nei, je syns du sa spekepølse je.
En eldre velstående herre eide en storfarm i Florida med eple og ferskentrær, stall, picnicbord og en stor
badedam.
En dag ruslet han ned til dammen, hvor han ikke hadde vært på flere år.
Han tok med seg en bøtte for å plukke litt frukt på veien tilbake.
Da han nærmet seg dammen,hørte han glade rop og plasking, og han så en flokk unge kvinner som
nakenbadet i dammen hans.
Da de fikk øye på han, svømte de ut i den dypeste enden av dammen og ropte:-Vi har ikke tenkt å
komme i land før du har gått din vei.
Den gamle mannen løftet bøtten sin og sa:-Jeg er ikke intressert i å se dere nakenbade eller komme
nakne opp av dammen.
Jeg er her for å mate alligatoren.......
Moralen er:Gamle menn kan fortsatt tenke kjapt....................

På besøk til Ringstad Brothers
13.februar var det endelig klart for en tur til Ringstad Brothers på Båstad. Vi var 18 stk fra DC som
reiste. Første stopp ble hos RATS som overhaler automatgirkasser. Ole tok seg god tid til å forklare og
vise oss hvordan girkassene virker og det var flere enn meg som dro derfra med mye nyttig
informasjon. Men, det var ikke bare girkasser som det ble snakket om hos Ole. Omega’en som jeg har
nevnt flere ganger var det nå ikke mye igjen av….. kun ett tomt karosseri uten gulv. Det er nå snakk
om for og bakstilling fra Corvette C5 og rammevanger i karbon! Her skal det spares kilo der det er
mulig. Skal bli spennende å se den tilbake på hjula igjen. Ja, hvis noen lurte så støper og former Ole
og gutta ”selvfølgelig” karbon selv. Men, det værste vi så var vel kanskje en nyere Ford F-serie pick up
med 6,0TD motor…… Ikke at det gikk så ille, men karosseriet / hytta var løftet av for ett
toppakningsbytte! Det er i følge Oleog Anders lettere å løfte av karosseriet for å bytte toppakningene
enn å prøve å gjøre det med hytta på plass!
Hos Ole / RATS:

Sånn ser det ut når man må bytte toppakninger på nyere Ford med 6,0TD

Live, Ole’s samboer, hadde for anledningen bakt hvete snurrer (??) til oss. Skal love deg at de fikk
”ben å gå på”. Rykende ferske med enten en varm kopp kaffe eller ett glass brus smakte veldig godt.

Her er det full fart på hvete snurrene 

Ikke mye som minner om en bil som var god for over 300km/t

Broren til Ole, Anders, driver stort sett med motorer og bremsing av disse, selv om det også hender
at de restaurer biler. Ved vårt besøk hadde dessverre Anders ingen motor i benken som kunne
bremses, men vi fikk se flere grafer og søyler på div. bremsinger.
Hos Anders / ARP:

Anders forklarer hvordan den rullende landeveien fungerer.

Hvor mange forgassere??

Challenger under restaurering.

Helt riktig, 2 Edelbrock 4 portere  Meget spesielt innsug!

Fra butikken til Anders, masse Russell koblinger og annet race utstyr.

Som firmabil kjører Anders en nyere Ford Van med 6,0TD motor, og den er jo litt ”frisert”. Anders er
ikke skremt av det og har i følge ham selv hurtigkoblinger på karosserifestene slik at toppaknings
byttene går fortere  Ja, det er akkurat samme prosedyre på Ford van som på Ford pick up,
karosseriet må løftes fra ramma!
Ønskes mer info om Rats er det bare å sjekke ut www.rats.no og ARP’s hjemmeside finner du
på: www.andersringstad.no

Stein-E

Møte
”Gutta” med grå stenk, ungt sinn
Og bil i ”minne”
Holder møte hos;
BIL GURU—Ole Trondsen
Strand gt. 7 i Sandesund
Dato; 19-04-10 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

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 2010
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

Arild Schonhowd

ari-scho@online.no

99400713

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Tormod Magelsen

VARAMEDLEM

tantepen@yahoo.no

9505269

VARAMEDLEM

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Bjørn Vidar Johannessen

bjoer-vi@online.no

93490841

VARAMEDLEM

Bodil Tromop Hansen

fjatlebrok@hotmail.com

69154176 / 99550326

90692782

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.
Grasrotandelen
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper
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
9. apr.
10. apr.
14. apr.
17. apr.
19. apr.
20. apr.
24. apr.
25. apr.
1. mai.

Filmkveld Klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Swap Meet, Tyrigrava
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte befaring Obs!
Smaalenene mønstring / Parkering Morenen Slitu
Kongstenhallen Utstilling
Østfoldmønstringen Obs! Sarpsborg

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Norsk Mustang Klubb
Detroit Cars
Detroit Cars
ASCA
Amcar Fredrikstad
Detroit Cars

77 CHEVROLET IMPALA 4D SEDAN
EIER NICK EDVARDSEN
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 28 APR

Kl 18,30
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 10,00
Kl 19,00
Kl 18,30
Kl 10,00
Kl 11,00

