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sIDE

JOURNALISTER

Hei igjen ny måned og ny avis, oktober måned har
kommet og gått nesten uten at vi har merket det.

I CRUZINEWS
REDAKTØR

Alle klubbens medlemmer
FORSIDE
Gjermund Jansen
BAKSIDE
Per Gerhardt
NYE MEDLEMMER

Fredag den 5. november er det filmkveld med
mimring fra Danmark. John-Eilert har lagd film
som vi er spente på å få se. Og Per skal lage bilde
cd med bilder fra Terje og Egil, pluss at skravla
skal gå.
I månedens avis er det også referat og bilder fra 2
treff. Det nærmer seg også nytt årsmøte (i februar)
og da er vi avhengig av at dere fyller inn og leverer
nominasjonslister. Og har dere saker til årsmøte må
det leveres styret senest desember møte.

Stein E. Tveter
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
*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 medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 9. NOVEMBER KL. 18.30
Agenda:
- Referat fra Østfoldsamarbeidsmøte
- Referat fra Østlandsforum
- Søknad om ”bingo støtte”
- Eventuelt

Ryktene sier at det kommer til å bli en ny buss / båttur til ”andre siden” i mars 2011 

Det måtte jo skje før eller siden. I ”alle år” har jeg hørt om personer som har opplevd data kræsj med
uante følger. I begynnelsen av oktober var det min pc som ”takket for seg”. Den er fortsatt hos
”doktoren” og det er usikkert om det som ligger på harddisken kan reddes….. Med lånt pc og ”blanke
ark” både når det gjelder maler og bilder ser man hva man til daglig tar forgitt. Hvis alt går som det
skal, så er det 3 sider med bilder i dette CN fra helgen 4. og 5. september. Dette er bilder som jeg
fortsatt hadde på kameraet og ikke fått lagret på pc’n enda.
Noe annet som beklageligvis skjer i disse dager er at vinteren igjen viser at den er like om hjørnet.
Kuldegradene har kommet om natten og vinterdekkene er allerede på bruksbilene. Buicken er nesten
parkert for vinteren, selv om det fortsatt er håp om en tur eller to til.
Men, det er selvfølgelig andre positive ting i vente også. Tenker først og fremst på bussturen til
Buddy Holly musikalen i Oslo 13. november hvor det nå er påmeldt 48 personer! Håper at dere får en
meget fin og innholdsrik tur. Som nevnt i tidligere CN kan jeg dessverre ikke delta på denne turen.
Og, selvfølgelig julebordet 27. november. Påmeldingsfristen er 23. november og gjøres ved å
kontakte Marita eller man kan skrive seg på listen som henger på klubben. Pris kr. 300,- pr. person og
det er bindende påmelding. Utover dette er det også planlagt flere lørdagsfrokoster og film kvelder.
Det har vært snakk om filmer både fra tidligere sesonger og bilder / film fra ”gamle dager” når
klubben var ganske ung (og en del av medlemmene).
Vet at buss og båt turen til ”andre siden” også er veldig populær og håper at Per og Grethe igjen
arrangerer en tur for oss i februar / mars .
Når dette leses så har både årets siste Østfoldsamarbeidsmøte samt årets Østlandsforum blitt
avholdt. På disse møtene blir bl.a. neste års terminlister gjennom gått for å forhindre att nærliggende
arrangementer kolliderer.
Slik som det ser ut nå så blir det VELDIG hektisk i månedsskifte april / mai 2011 ettersom
langfredagen er 22.april (!) med påskecruising og fest, Borg Motorhistorisk Klubb arrangerer vår
marked 24.april på Obs og søndagen etter er det 1.mai! For oss i DC vil det si at vi på 9 dager skal
arrangere to relativt store arrangement hvor vi er avhengige av hjelp fra klubbens medlemmer. Vi
håper og tror at klubbens medlemmer ser verdien av disse arrangementene og ønsker å hjelpe til.
Det er tross alt dette som holder klubben i drift gjennom ett år og som gjør at vi slipper unna andre
relativt kjedelige dugnader som varetelling og loddsalg. Jeg vet at det er mange medlemmer som
sikkert har sine meninger om hvordan vi best kan få disse arrangementene vel i havn. Kom gjerne på
ett medlemsmøte og del dine synspunkter med oss. Det samme gjelder også fra nye / yngre
medlemmer som kanskje sitter inne med info / løsninger som vi andre ikke ser. Har du ikke mulighet
til å komme på ett medlemsmøte, gi gjerne beskjed til en av oss i styret så kan vi ta det opp.
Da gjenstår det bare for denne gang å ønske alle medlemmer en fin ”innesesong”.

Stein-E

MEDLEMSMØTE 13.10.2010
Tilstede:

24 seniorer og 2 juniorer

Handikappkjøringen
Dette var nok en gang årets høydepunkt for brukere med bistandsbehov. Kjøreturen var
vellykket og mette og gode ble de alle når pizzaen ble fortært på klubblokalet.
Cowboyfest
Dette kan vi!! En festglad og munter gjeng møtte opp på cowboyfesten. Det ble servert god
mat for vår sultne mager og flott musikk som satte fart i danseføttene våre. Nå er det bare å
glede seg til julebordet som er den 27. november.
Vintersesongen
Ja nå står vel de fleste grombilene parkert for vinteren og venter på ”vårsleppen” igjen. Men i
mellomtiden håper vi å treffe våre medlemmer. Er det noen som har noen tips til
foredragsholdere vi kan bruke på medlemsmøtene våre?? Bare til å gi beskjed og det vil
jobbes for å få tak i nettopp den du ønsker. Kom også med forslag om det er noe vi kan gjøre
på klubblokalet for å trekke medlemmer hit. Vi vil fortsette med å snurre film den 1. fredagen
hver måned. Det kan opplyses at dette er en veldig sosial kveld hvor vi varmer pølser og noen
har noe godt i glasset. Det er muligheter for å kjøpe øl og rusbrus på lokalet eller om du har
med noe på innerlomma sjøl, det er tillatt på disse kveldene.
Container
Her trenger vi en elektriker som kan hjelpe med til strømmen.
Cars on the farm
Dette vil også neste år bli arrangert den 2. helgen i juni. Så hold av denne helgen folkens!
Også neste år vil det bli god musikk og stormende jubel. På lørdag spiller Hub Cabs opp til
dans.
Klubbtur
I mars neste år vil det bli arrangert en tur over fjorden. Moss-Horten, Sandefjord-Strømstad.
Planleggingen er i gang.
Det undersøkes også nå muligheten for å ta en tur til England. Det er enda ikke bestemt når
denne turen eventuelt vil finne sted.
I pausen var det salg i kiosken.

Marita

STYREMØTE 19.10.2010
Tilstede:

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

Ikke tilstede: Gjermund, Arild, Tormod

Siste Cruzinews
Avisa er bra for tiden. Hyggelig at dere sender inn repotasjer.
Siste klubbmøte
Det var et helt greit møte.
Økonomi
Den går sin gang og er under full kontroll.
Påskecrusingen
Planlegging og forberedelser er nå i gang. Om det nærmer seg jula så er påska her nesten før
vi vet ordet av det. I år vil det satses på musikk som dekker de fleste ører.
Bingovakter
Per vil undersøke muligheter for dette. I ordet ”vakt” smaker det litt av jobbing, men det skal
visstnok ikke være det. Dere vil bli videre underrettet om dette.

Marita

Den 27. november klokka 1900 har Detroit Cars gleden av å innby til
årets julebord.

Ta med deg partneren din eller kom alene.
Venner og bekjente er også velkomne.

MENY
Det vil bli servert juletallerken, øl og akevitt.
Maten serveres senest klokka 1930.

Prisen pr. person er kr. 300,-.
Det er bindende påmelding.

Påmelding innen den 23. november til
Marita tlf 93 43 11 19
eller
liste på klubben.
MEDBRAKT IKKE TILLATT - BAREN ER ÅPEN

VELKOMMEN

Møte
”Gutta” med grå stenk, ungt sinn
Og bil i ”minne”
Holder møte hos;
BIL GURU—Ole Trondsen
Strand gt. 7 i Sandesund
Dato; 13-12-10 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.

LITT HUMOR
Hvordan lære ungdom grammatikk: Et adjektiv er alle ord du kan sette "drit-"
foran. Dritfin. Dritstygg. Dritbra. Et substantiv er et ord du kan sette "jævel"bak. Kattjævel. Lærerjævel. Et verb (her må vi inn medkraftig språkbruk)
er et ord du kan sette "inn i helvete" bak. Klø inn ihelvete... Kjefte inn i
helvete...Så...nå har vi………………en dritbra måte å få ungejævlene til å inn i
helvete med gramatikk.
###################################################################
Gamlefar
tar på seg frakken og gamlemor lurer på hvor han har tenkt seg hen."Til
legen." "Er du syk?" "Nei, skal ha meg en resept på sånne
Viagra-tabletter alle snakker om." Kjerringa finner fram kåpa og sier:
"Jeg skal være med. Skal du stikke meg med den rustpinnen der, så skal
jeg jammen ha stivkrampesprøyte!!!
###################################################################

Kjerringa var lei av drikkinga til gubben Så en dag han var på puben,
kledde ho eg ut som satan og sto i gangen å venta på gubben. Da han
åpna døra hoppa ho frem å hylte det ho kunne. Gubben bare så på ho å
sa helt rolig: "Du skremme ikke, meg….jeg er nemlig gift med søstra di!!!!

En prest var ute på bjørnejakt. Han var så uheldig og kom brått på en bjørn. Presten
løp av gårde det han kunne, men bjørnen var raskere. Da han kjente bjørnens pust i
nakken, sank han sammen og ba: «Kjære Gud, vær så snill og gjør denne bjørnen
kristen!» Med det samme hørte han bjørnen bak seg: «O, du som mette liten fugl....

Hallo alle Jenter!!!!
Har du noen gang tenkt på alle de ganger vi har blitt trykt ned av
menn fordi de mener at vi er det svakeste kjønn? Men nå skal du høre! Vi kvinner
kan blø en hel uke uten å dø! Vi kan gi melk uten å gå på gress. Vi kan bli våte uten
å røre vann og vi kan få beinløst kjøtt til å reise seg! Er ikke det kvinnemakt?
Hvor mange menn kan det?

RÄTTVIK 2010
Vi har akkurat ”pakket inn” Buicken for vinteren. Da det var gjort kom minnene
med denne amerikanske skjønnhet fram. Det ble ikke mange turene på oss i sommer,
men en vil bli husket godt.
En uke av ferien ble lagt til Rättvik og Classic Car Week. Vi hadde tidligere vært i
Rättvik uke 31, så vi visste at forhåndsbestilling av overnattingsplass nesten var en
nødvendighet. Rättviks båtklubb hadde for anledningen laget en ”campingplass”
idyllisk til rett ved Siljansjøen. Sammen med ca 20 andre ekvipasjer fikk vi her plass
til Buicken og Lillebror.

Lillebror ja, den tiltrekker seg alltid oppmerksomhet – særlig i Sverige.
Amerikanske biler har de mange av i Sverige, men et ”tretelt” som Lillebror finnes
bare i et fåtall i vårt naboland. Kanskje ikke så rart da denne tilhengeren som kan
gjøres om til overnattingsplass er utviklet og produsert i Norge. Vi ble kjent med
mange hyggelige mennesker som stoppet opp og beundret overnattingsplassen vår.
Vi opplevde også at et smil og en latter lå på lur hos enkelte som gikk forbi. Det
syntes vi bare var morsomt.

Før vi dro var vi ekstremt nysgjerrige på hvordan været ville bli. Hvor lenge vi ville
oppholde oss i Rättvik var avhengig av været. Alt blir så mye hyggeligere i oppholdsvær. Vi ble nokså fornøyde med værgudene. Det kom noe regn, men stort sett
var det opphold og sol.
Classic Car Week varer som
navnet sier en uke.Man skulle
tro at det bare dreie seg om
bil, men slik er det ikke. I
løpet av uken kan man velge
og vrake i utallige aktiviteter
og utflukter. For å nevne noe:
tur med dampbåt på Siljansjøen, familietur med
aktiviteter, drive-in movie,
bakkeløp med gamle biler i
slalåmbakken, mopedrally,
konserter, Classic Lady
(orienteringsløp for damer der
bil og antrekk skal være fra samme tiår), ogselvfølgelig cruising. Lørdag er finalen
på Classic Car Week med bedømning av biler og stor markedsdag på Rättviks
Travbana. Se www.classiccarweek.com for fullstendig

Før starten på ”Classic Lady”

Vi dro til Rättvik for å kombinere ferie med hobby. I uke 31 hvert år kommer tusenvis av gamle biler, lastebiler, busser, motorsykler og traktorer til denne byen. Vi er
begge interessert i bil,
så vi passet på at vi
hver dag fikk en dose
med bilrelatert input.
Om man ikke alltid
ønsker å følge det
oppsatte programmet
finnes det andre ting å
gjøre. Nærområdet
rundt Rättvik har
mange muligheter. Vi
besøkte Mora og tok
en tur til Bjørneparken
i Orsa. Tällberg
anbefales også et
besøk. Dette er et
tettsted med særpreg. Alle hus er røde og hvite inngjerdet med skigard. Vi fikk også
flettet inn litt shopping og et besøk til en av fabrikkene som produserer de kjente
Dalahestene. Ellers slappet vi av på den kjempefine badestranden 200m fra sentrum
(det finnes også et innendørs badeanlegg på en av campingplassene). Koselig var det
også å spise frokost
på en av byens
kafeer og se på alle
bilene som rullet
forbi. Det var alltid
noen som var ute
og kjørte med finbilen sin. Selv om
det var kort vei fra
overnattingsplassen
vår til byen ble
amerikaneren ofte
benyttet. Vi kunne
da ikke la være å
bruke Buicken når
vi var i dette
området med så
mange fine biler
(utrolig hvor mange nydelige biler som finnes). Som du forstår hadde vi ikke
problemer med å fylle tiden denne uken, men cruising og drive-in movie var høydepunktene for oss i år. Det er mange av aktivitetene vi ennå ikke har blitt kjent med,
så det blir nok flere turer på oss til Rättvik og Classic Car Week.

Til og med båtene hadde
de riktige linjene

Liten bil trenger liten
campingvogn

Epa-traktor. Fint å være
16 år i Sverige og kunne
kjøre slik bil

Lokalbefolkningen
drar stuen ut under
cruisingen

Hilsen fra
Ingunn og Bjørn

VALG 2011
Vi er nå i gang med forberedelsene til valget i februar. Vedlagt vil du
finne valgregler, liste over medlemmene som er stemme / nominasjons berettigede, samt nominasjonsliste.

Det du skal gjøre er å skrive opptil to forslag til kandidater til to av
vervene. Listen kan leveres til valgkomiteen (Per Gerhardt, Marita
Frogner eller Nina Karlsen). Listene kan også legges i postkassa på
lokalet eller sendes pr. post. De fleste velger derimot å levere disse på
medlemsmøtet i november.

MEDLEMSMØTET 8. DESEMBER ER SISTE FRIST FOR
INNLEVERING !!!
NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER :
**Du kan gjerne nominere de samme personene som sitter i styret i dag
(hvis de er på valg)
**Du kan gjerne nominere deg selv.
**Det er ikke nødvendig å skrive det samme navnet flere ganger på det
samme vervet. Det holder med en nominasjon pr verv for at
vedkommende skal bli forespurt om valgdeltakelse.
**Styremedlemer og varamedlemmer vil bli nominert under ett.
**Alle nominasjonslister er anonyme.

VI HÅPER Å FÅ INN SÅ MANGE LISTER SOM MULIG.

FORSLAG TIL ÅRSMØTE
I FØLGE ÅRSMØTEVEDTEKTENE SKAL ALLE FORSLAG TIL
ÅRSMØTE VÆRE STYRET I HENDE INNEN STYREMØTE I
DESEMBER. ALLE FORSLAG KAN LEVERES TIL EN I STYRET
ELLER SENDES TIL KLUBBEN MERK GJERNE KONVOLUTTEN
MED ”FORSLAG TIL ÅRSMØTE”.

§10. Nominasjoner av personvalg til Detroit Cars styre.
• Nominasjon og valgkomité velges under årsmøtet til bruk for neste årsmøte.
• Denne begynner å arbeide senest november i gamle valgår.
• Denne består av 2 stk. som har vært medlem de 2 siste år, samt sittende
sekretær.
• Komiteen skal være arbeidende og tilrettelegge nominasjon og under
valgprosedyre på årsmøtet.
• Alle medlemmer har rett til å nominere sine kandidater/medlemmer.
• Komiteen plikter å undersøke om den nominerte er villig til å stille til valg,
senest 1 måned før valget.
• Nominasjonslister med forslag bør komiteen i hende senest desember måned.
• Kandidater kan reservere seg, men avbud må skje senest 2 uker etter den
endelige nominasjonen foreligger i desember måned.
§ 11. Årsmøte innkalling.
• Årsmøtet skal avholdes i løpet av februar måned og innkalles av styret med
minst 4 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for klubbens medlemmer
minst 8 uker på forhånd, slik at frister for forslag etc. kan overholdes og
innkomne saker/forslag kan medtaes i den formelle innkallelsen.
•

Med innkallingen skal følge;
- Dagsorden med årsmøtevedtekter og kjøreplan.
- Forslag på årsberetning.
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker og
fremme. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet
senest 6 uker før møtedato. Alle forslag skal publiseres i medlemsavisa.
- Kun innmeldte saker eller forslag kan behandles.

•

Møte og stemmerett har:
- Alle medlemmer som har betalt kontingent innen 31/1 påfølgende år.
Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett størrelse. Spesielt inviterte personer
uten stemmerett kan komme og belyse en sak.

•

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer.
Forhåndsstemmer skal sendes klubbens adresse. Forhåndsstemmene skal
sendes i dobbel konvolutt. Utenpå den ytterste konvolutten skal navn på
stemmegiver være skrevet. Det forhåndstemmes kun ved personvalg.
Forhåndsstemmen skal overleveredes valgkomité og seglet brytes på
årsmøte.

•

Forslag til kandidater basert på nominasjonslister. Disse må være ferdig
redigert av nominasjon og valgkomité og sendes med årsmøte innkalling.

•

Budsjett, regnskap og revisjon beretning kan legges til eget møte, når
regnskapet er avsluttet. Alle medlemmer har rett på innsyn i regnskapet på
møtet. Er regnskapet uklart eller uferdig flyttes det til mars møtet.

DISSE KAN NOMINERES
SVEN HILDING JOHANSEN
BIRGER ANDERSEN
JAN ERIK BERGDAL
PÅL INGEMANN JACOBSEN
EGIL ARMAND BERBY
OLE TRONDSEN
KJELL-INGAR OLSEN
TOR JOHNNY TROMOP HANSEN
ERVIN WOGOWITCH
VIDAR TØNNESEN
TORMOD MAGELSSEN
GORM SKJEKLESÆTHER
TOM VIDAR BJERKNES
HENRIK PEDERSEN
VIKTOR VARGA
GERHARD STAMSÅS
ØYVIND SØRBY
UNO STEEN
CARL NICOLAI EDVARDSEN
RENE SJØBERG
RONNY SJØBERG
PÅL MEIDELL
BJØRN VIDAR JOHANNESSEN
CATO JANSEN
LARS STENE
PETTER WEBERG
BODIL HANSEN
STEIN SPETAAS
WENCHE SKJEKLESÆTHER
NINA IREN KARLSEN
HALVARD LYSAKER
VIGDIS SCHNELL LARSEN
SØLVI SPETAAS
PER WILLY MATHISEN
RUNE KULTORP
LARS EDELL RINGDAL
VIDAR LUDVIGSEN
JON ANDERS LØVÅSEN
UNNI BLAKKESTAD
STEIN ERIK TVETER
ØYSTEIN HASLIEN
GJERMUND JANSEN
GUTTORM FRISELL
VIDAR ELVESTAD
JOHN EDGAR HANSEN

VIDAR JANSEN
TOR MOLTEBERG
ÅGE KRISTENSEN
KJELL A IVERSEN
PER GRINERUD
OLE MORTEN FJELDBERG
ARILD SCHONHOWD
JAN GUNNAR AAGAARD
ØYSTEIN LAUVIK
RONNY OLSEN
SIGURD ENGELSEN
RAGNAR JOHANNESSEN
GEIR HARALD YVEN KNATTERUD
ANITA JANSEN
TRINE JOHANSEN
PER WILLY GERHARDT
TERJE BERG
TROND VIDAR HEIBERG
TOR HALVORSEN
THOR EGIL SIMENSEN
INGER EDVARDSEN
INGER LISE LYSAKER
PEDER ODDVAR ERIKSEN
JAN FREDRIK GERHARDT
MERETE MATHISEN
PER ÅGE BRENNE
SVEIN IVAR JENSEN
METTE-GRO WALTHER
TOR ARNE KOPPEGODT
GRETHE NORD GERHARDT
RONNY INGAR MARCUSSEN
KENNETH NOREN
TOM EINAR KARSTENSEN
ARNE TORBJØRN GLOMSRUD
KENNETH SOLBERG
FRODE FOSBY OLSEN
ANNE KARIN SKJØRHOM
JØRN HARRIDSLEFF
HARALD KNATTERUD
WENCHE JOHANSEN
MAGNE FOTLAND
SVEN ARMAND SVENSEN
ODD-IVAR JØRGENSEN
HEGE JØRGENSEN
TOR-INGE BORGAAS

STEINAR NORMAN JOHANSEN
ARILD OLAI SKAARAAS
TONE LØVÅSEN
EGIL GRØNN
MAY HOLM
STINE KULTORP
KJELL ERIK FROGNER
MARITA DAHL FROGNER
ANETTE JANSEN
JAN THOMAS JOHANSEN
LEIF NIELSEN
DAG BORGE
STIG LYKKEN MOLTEBERG
JOHAN MARTIN SUNDLI
ANNE SUNDLI
HARALD TRYGVE OLSEN
GEIR ERIK LARSEN
STEINAR OLIVERSEN
EVA KRISTIN SUNDÅS JOHANSEN
EDEL GRØNN
HEIDI SKAUG
BRITT A TVETER
TERJE OLSEN
ANNIKKEN NORD SCHANDER
TONE HAGEENGEN RINGDAL
CONNIE HANSEN
VIDAR AASERUD
INGER-LISBETH ØSTLI AASERUD
RONNY GRANSTRØM
ROGER LØKKEBERG
TROND CARLSEN
TORSTEIN LANGMO
INGUNN KRISTIN NYGÅRD
BJØRGE ANDREAS JANSEN
HANS JØRGEN JOHANSEN
TOMMY LERDAHL
JAN GUNNAR LERDAHL
GUNNAR MATHISEN
ANITA MEYER MATHISEN
TERJE STEEN

TORMOD KROGSTAD
JAN EGIL THON
RUNE MARTINSEN
STEINAR WESTGAARD
KENN FREDDY OLAVESEN
JAN ERIK SCHRØDER
ANNE HAGLUND
ALF-GUNNAR NILSEN
EGIL NYGAARD
CHRISTIN ERIKSEN
TERJE HOLM
ANN MARI PETTERSEN
JOHN-EILERT ERICHSEN
ELSE ERICHSEN
DONALD BALISZEWSKI
RUNE BECH
ROGER KRISTIANSEN
JAN ERIK BERG
JOAKIM LARSEN
PER RUNE BRÅTHE
MARTIN WALBERG
ØYVIND AMUNDSEN
TOM ROBERT LILLEBORGEN
KARL FLEMMING SØRLIE
OLA KARLSEN
RENATE OLSEN
LEIF M. MURBERG
PAKAWAN OLSEN
ANDREAS SPETAAS
TROND E GUNDERSEN
MALIN HANSEN
JAN HENRIK SCHONHOWD
ROY STYRVOLD
MICKAEL OLSEN
MARTE JOHANNESSEN
MORTEN FREDRIK GYRING
MORTEN BØRGE JOHANSEN
ELISABETH JOHANSEN
KRISTINE KNOWLES

Helgen 4. – 5. september
Denne helgen ble for min del ganske ”fullpakket” med totalt 4 arrangement. Først på lørdag var det
Stram Vaier med start fra grusbanen i Skjeberg. 408 (!!) stk mopeder deltok, det blir flere og flere for
hvert år. Håpet er at jeg neste år har en av mine 5 mopeder på veien og dermed kan stille til start.
Men, da må det gjøres ett valg. For blir det slik som i år, og tidligere, så arrangerer Årnes Cruise In
samme dag……
På søndag bar det først av gårde til Borg Motorhistorisk klubbs høstmarked på Obs før det bar videre
til Øya Dagen i Tjernsparken hvor Detroit Cars skulle stille med en liten stand. Stig lånte velvillig bort
sin 56 Chrysler til ett godt formål slik at vi fikk 3 biler der. Egil N kom med sin Thunderbird og
”postmann” Bjørn med Buicken.
Bilder fra helgen, først fra Stram Vaier:

Bilde 1 og 2:
Jeg har både Zundapp GTS 50 stående (3 stk) men ingen med vannavkjøling. Når det gjelder Raufoss
moped har jeg ”bare” 2 stående. Håpet er at minst en av Zundappene er på veien neste år.
Bilde 3 og 4:
Blå røken ligger ganske tykk når starten går og over 400 stk 2 takts mopeder starter opp. Og det var
vel noen som hadde vært litt ”uheldige” med blandingsforholdet bensin / olje 

Diverse bilder fra Cruise In hos Årnes:

Drøyt 100 biler hos Årnes denne dagen.

Fra høstmarkedet på Obs:

Fra Tjernsparken:

Mye folk i Tjernsparken

Og som ”Øya folk” må vi jo være tilstede.

Stein-E

NOEN SANNHETER FRA BARNEMUNN

Om overgangsalderen
Damer blir hete i overgangsalderen. Det dampet av mormor da hun kom inn i den.
- Anne Elise, 9 år -

Min farmor ble vrien i overgangsalderen, men hun kom seg igjen en uke før
hun døde.
- Siri, 9 år -

Mannen slutter aldri å lage celler, men kommer i en slags alder han også.
Den kalles panikkalderen.
- Stine, 9 år -

Når man er sånn førti eller femti år, slutter damene å legge egg. Det vil si at de ikke
lenger kan produsere folk. Hekkingen begynner sånn i fjortenårsalderen og varer helt til
middelalderen.
- Johannes, 8 år

Gamle menn klarer ikke å stive opp tissen så mye. Hvis de klarer det, så synker den
sammen igjen med et sukk.
- Ronny Andre, 7 år

Om svigermor
En svigermor er straffen man må ta når man gifter seg med en person man ikke kjenner.
- Pål, 7 år -

DANMARK 2010
Juni var vi 8 biler med til sammen 17 glade sjåfører og passasjerer, vi hadde
som mål USCAR camp i Øster Hurup. Vi hadde planlagt dette som en ferietur og
skulle kjøre til Helsingborg og ferje over til Helsingør.Vi møttes på Høk på
morgenen den 19. juni.

Første overnatting ble i Falkenberg, og ettersom det var prinsesse bryllup i
Sverige hadde jeg forventninger om champagne i innsjekkinga til
campingplassen. Men det var det ikke. Det var nok heller en stressa
campingdriver som skulle organisere oss inn og ta betalt, enda vi hadde meldt
fra på forhånd at vi skulle komme. På kvelden grilla vi og hadde langbord, noen
av de andre ”beboerene” kom bort til oss for å skravle og se på biler.

Dag 2 tok vi ferjen over ved Helsingborg og kjørte vi til, Slagelse der vi
overnattet. Her fikk vi litt bilproblemer som vi slet med i et par dager.

Hva leter du etter Inger Lisbeth???
Neste dag kjørte vi over brua/bruene og gjennom Fyn og parkerte på en
campingplass ved sjøen utenfor Koldense, her skulle vi være i 2 dager. Dagen
etter valgte vi å gjøre litt forsjellig, noen var i Tyskland og kjøpte billige varer,
andre kjørte rundt i Kolding og tittet på byen, jernbanen blant annet.

På kveldene var vi samlet, og alle ble vi imponert av Tor Johnny`s ulike
hodeplagg, utrolig hva han fikk med seg i polettan.

Neste dag kjørte vi til treffplassen i Øster Hurup, der vi kunne komme og
parkere før treffet. På veien ditt kjørte vi bort fra hovedveien og tok noen
veldige små veier, denne gangen kunne vi ikke gi gps’en skylda.Men den som
skrev inn adressa blinka litt feil på veien godt det ikke var langt unna men
samme vei.

Disse bildene har jeg funnet på USCAR camp sine sider, det var noen som så vi
kom på onsdag og tok bildene.

.
Flyfoto over plassen og bilde fra St. hans feiring. Bålet ble tent litt bortenfor
plassen (gangavstand) og på bålet brant de en heks litt annerledes enn det vi
gjør, og selvfølgelig ettersom vi er i Danmark dro de bort en ølvogn så ingen
skulle savne drikke. Og barna kunne kjøpe pinnebrød og steke på bålet.
Neste måned kommer reportasje fra USCAR camp.
Takker Terje Holm og Egil Nygaard for bilder.
Flere bilder fins på bildegalleri på nettsiden.
Grethe

Bil til salgs, 1979 Lincoln Mark V
Karim Faraj Ali [mailto:karommi87@hotmail.com] skal selge en bil for sin far, bilen står i en
garasje på Rolvsøy. Han har hatt bilen 1 år og den forrige eieren (har bare vært 2 eiere,
tidligere eier og faren min) har alltid beholdt bilen i garasjen med en klima på 20 grader og
har passet på den til det grader. Derfor vil man ikke finne et eneste ripe på bilen.
Litt info om bilen:
Registrert i Norge 1981. Bilen er da mob 1979 (den siste utgaven). Så den er veteran ganske
så snart :)
Kjørt ca 41 000 Mil, noe som er ca 65 000 KM.
Motor: 7.8 l
Som sagt, bilen er heeelt strøken.
Om det skulle være en i deres klubb som har en interesse, så la meg gjerne få vite det.
Kan helt sikkert komme med bilen en eller annen gang om det trenges også siden jeg bor i
Sarpsborg og bilen er i garasjen hos faren min i Rolvsøy.
La det gis en bud om det finnes noen interessante ;)
Mange takk på forhånd!!!
Her er noen bilder, flere fins.

NOS energi drikk!
Kr. 30,pr. stk

Kr 25,pr. stk ved
kjøp av
helt brett
(24 stk).

Vi har nå NOS energi drikk i 473ml bokser for salg til våre
medlemmer! Kjøp av enkeltvis kan gjøres i kiosken på klubben.
Ta kontakt med Stein-E på: 924 58 184 hvis du ønsker og
kjøpe helt brett (eller flere).

Advarsel:

Ikke anbefalt for barn, gravide kvinner eller mennesker som er
sensitive for koffein.
”Manufactured for high performance”

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
5. nov.
6. nov.
6. nov.
10. nov.
13. nov.
16. nov.
27. nov.
29. nov.
4. des.
8. des.

Filmkveld Klubblokalet (Film fra Danmark)
Østlandsforum Lillestrøm
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Klubbtur til Oslo Buddy Holly Konsert
Styremøte klubblokalet
Julebord, Klubblokalet
Avismøte klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Amcar Lillestrøm
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

1965 CHEVROLET IMPALA
EIER TERJE STEEN
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 24 NOV.

Kl 18,30
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 16,00
Kl 18.30
Kl 19,00
Kl 18,30
Kl 11,00
Kl 18,30

