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Ja da skriver vi oktober alt, tiden bare flyr av
gårde. Denne sommeren har vært altfor kort syns
jeg, vi har hatt mange fine turer men ikke alle store
planer jeg hadde tenkt hjemme har ikke blitt
gjennomført. Pytt pytt det går vel bra allikevel.
Vi har hatt en kjempe fin Cowboyfest, takk til dere
som arrangerte, her var det god mat og musikk var
helt topp.
Bussturen til Oslo ble fulltegnet ganske raskt, og
det er bra. Vi var litt redd vi skulle sitte igjen med
billetter, men vi måtte bestille flere i stedet.
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 13. OKTOBER KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Evaluering Nygårdshaugen turen
- Foredrags holdere?
- ”Inne sesong”
- Eventuelt

Fra årets tur med de fra bl.a. Nygårdshaugen.

Nå er det ikke mye igjen av årets sesong, høst og vinter er ikke langt borte. Bladene har
begynt å skifte farge til ”høstbrun” og snart har vi jobben med å fjerne dem fra bakken. Når
dette leses så har også årets Viken Rod & Custom’s høst dirt track race på Kala, Late Summer
Meet i Moss, det siste Fønix treffet i Halden og Høstarrangementet hos Magnus Motor blitt
avholdt. Disse fire treffene var de siste utendørsarrangementene som i hvert fall jeg hadde
notert i min terminliste.
Dessverre så har det av forskjellige grunner vært stille når det gjelder presentasjon av nye
medlemmer i klubbavisen i lengre tid. Vi skal ikke gå inn på de forskjellige, annet enn å love
at det i dette CN vil være en side med nye medlemmer for 2010. Hvis det er noen som føler
seg uteglemt (spesielt kanskje fra 2009), gi meg beskjed så skal vi rette opp i det.
Årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter ble også i år en gledens dag. Årets tur
gikk fra Nygårdshaugen langs rv111 til Fredrikstad. Derfra kjørte vi Oldtids veien mot
Skjeberg hvor vi stoppet på Solberg tårnet. Det var flere som ikke hadde fått vært der enda, og
fikk dermed oppleve stedet for første gang. Videre gikk ferden over Bøegata, Haugeveien og
opp til klubblokalet hvor det var servering av pizza og brus. Også i år var det nok noen som
satt like mye pris på å få spise pizza som selve kjøreturen  Før årets tur så hadde vi fått litt
forhåndsomtale i Sarpsborg Tidende. Petter Gilbert fra Radio Prime var med og nå i etterkant
er det meningen at det skal bli en reportasje både i ST og Bil&Trafikk. En stor takk til alle
medlemmer som stilte opp denne dagen! Uten dere hadde vi ikke hatt mulighet til å gjøre
dette.
For temmelig nøyaktig ett år siden så skrev jeg på denne siden at jeg egentlig angret litt på at
jeg hadde solgt den -93 Voyageren som vi hadde. Jeg skrev også at neste gang måtte det bli en
-96 og nyere Voyager med bensin motor og automat. I sommer ble savnet for stort og vi gikk
til anskaffelse av en -98 Dodge Grand Caravan 7 seter med 3,3L V6 og automat. Bilen viste
seg å være ett god kjøp og den tok oss bl.a. trygt til Danmark og Tyskland. Videre har vi vært
og hentet en -90 Chevrolet Starcraft G30 med 6,2D og høyt tak som vi håper at skal overleve
neste års russefeiring. Den har allerede ett års ”fartstid” som svart russ og har fått sin dose av
den kjente rustsykdommen til Chevy van, spesielt i bunn av dørene. Litt jobb med denne, litt
sparkel og noen liter med rød samt hvit maling blir det nok ”bra” 
Nå som vintersesongen er like om hjørnet har vel de fleste begynt å forberede ”kjæledeggens”
vinterdvale? Selv prøver jeg å få gjort så mye som mulig nå på høsten når det gjelder smøring,
oljeskift etc. Da er det nesten bare er å vri om nøkkelen når solen igjen titter frem like før
påske til neste år.
Vi har en lang og relativt kjedelig tid foran oss og i den forbindelse er det ønskelig med tips
om hva vi kan gjøre i klubbsammenheng i denne perioden. Noen synes at det skjer for lite,
kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre. Per og Grethe arrangerer klubbtur til Buddy
Holly musikalen i november. Håper at de også vil arrangere den ”tradisjonsrike” bussturen i
februar. Noen som har forslag til andre ting? Gi beskjed til en av oss i styret!
Jeg ønsker alle en fortsatt fin høst.

Stein-E

Medlemsmøte 09-09-10
Tilstede 27 medlemmer og 3 juniorer
Stein ledet møtet
Handicapkjøring
42 påmeldte fra Nygårdshaugen + 6 fra Lande bosenter
Mangler et par biler, 2 biler møter på Lande
Teatertur 13. november
1 billett igjen, plass på bussen hvis flere ønsker.
Klubblokalet er ledig, så det er muligheter for å gå inn når vi kommer
tilbake
Cowboyfest
Krasjer med Ekeberg
Vanskelig å få til så det passer for alle
Strømstad
Treff annenhver torsdag, på kaia (lik uke)
Container
Stål er kjøpt inn, må ta en dugnad snart, før vinteren
Noen må ta ansvar, prøver en onsdag 15. september
Planlegge hvordan den skal være inni så alt er klart før dugnaden

Kiosken er åpen, med muligheter for mat og drikke.

Grethe

STYREMØTE 14.09.2010
Tilstede:
Bjørn, Arild, Per, Egil, Kjell-Ingar, Stein, Bodil, Inger-Lisbeth,
Grethe, Gjermund, Marita.
Ikke tilstede:

Tormod.

Kommentar siste cruizenews
Det er flott at dere sender inn repotasjer og deler opplevelser med oss andre.
Fortsett sånn så blir avisa utfyllende og interresant.
Kommentar siste klubbmøte
Det var et bra møte og håper at flere av dere kommer utover høsten og vinteren.
Økonomiske bevegelser
Nå begynner vi å få inn en del via grasrota.
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift
Nå er begge toalettene ferdig.
Tok opp til diskusjon om vi skal investere i en til. Priser vil bli innhentet.
Saker i fra styremedlemmer
Det kom inn et forslag på ”garasjestafett”. Vil gjerne at dere sender inn og
skriver litt om hva dere gjør i garasjen i løpet av året som går. Dette er en fin
måte å formidle at det faktisk foregår litt rundt om i garasjene til medlemmene
og det kan være mye av interesse å dele med andre.

Marita

Lørdag 2. oktober 2010
Var høstens første lørdagsfrokost. Marita serverte omelett og vafler,
veldig godt for oss som var der.

Mye mat, sosialt samvær og se på Andreas nye bil, bedre kan vel ikke
en lørdag formiddag bli ????
Grethe

Møte
”Gutta” med grå stenk, ungt sinn
Og bil i ”minne”
Holder møte hos;
BIL GURU—Ole Trondsen
Strand gt. 7 i Sandesund
Dato; 18-10-10 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

FILM KVELD

FREDAG 5. NOVEMBER 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 !!!

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

Medlemsoppdateringer
Som nevnt så har det av forskjellige årsaker ikke blitt oppdateringer vedrørende nye medlemmer etc.
på en stund. Hvis noen føler seg ute glemt eller forbigått, gi meg beskjed så skal vi rette opp i det.
Gjelder kanskje spesielt nye medlemmer og oppdateringer for 2009.

Nye medlemmer
Morten Børge og Elisabeth Johansen bor i Sarpsborg og eier en 1967 Pontiac Grand Prix Conv.

Illustrasjonsfoto

Roy Styrvold bor også i Sarpsborg og eier en 1968 Chevrolet Chevelle Conv.

Illustrasjonsfoto

Trond Gundersen bor på Greåker og eier en 1956 Ford Sunliner
Morten Gyring bor på Torp og eier en 1966 Ford Fairlane, 1965 Chrysler New Yorker og 1980
Chevrolet Caprice Brougham.

Illustrasjonsfoto

Michael Olsen / Marte Johansen bor på Borgenhaugen og eier etter det jeg vet ingen amcar i dag.

Tidligere juniorer som har tegnet senior medlemskap
Jan-Erik Schonhowd , Andreas Spetaas og Malin Hansen.

Utvidet til familiemedlemskap
Kjell Ingar Olsen og Pakawan samt barna Bussarapa og Phanuphat

Bilder fra kjøring med brukere fra Nygårdshaugen 2010.
I år kjørte vi til Fredrikstad og så til Solberg tårnet og avsluttet på klubblokalet med pizza og
brus. Det var ca 55 brukere og hjelpere med.

Det er en blid og fornøyd gjeng vi har med oss.

Selv om det er september så skal taket ned ja, ingen pingler her nei.

Så var det pizza og brus på klubblokalet.

Og så var festen slutt, takk Gjermund for fine bilder.
Grethe

NOEN SANNHETER FRA BARNEMUNN
Hva er staten?
Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi staten sa det og presten mente det var
best. I dag kan man slenge seg sammen med den ene samboeren etter den andre uten
at staten så mye som letter på lokket.
- Turid, 7 år -

Taushetsløfte
Når man gifter seg, gir man hverandre et taushetsløfte. Hvis man ikke holder det, blir
man skilt, og da må man dele på lampene og knivene, og som regel blir man ikke enige
om hvem som skal ha barna. De som ikke blir enige om det, må gå til en børsmegler.
Han bestemmer at den ene skal ha barna, så får heller den andre et spisebord ekstra.
- Regina, 7 år -

Umoderne prester
I gamle dager brukte de foldeskjørt. Nå er det gått av moten, men presten bruker det
fortsatt rundt halsen.
- Mona, 6 år -

Livets gang
Først blir man celle, så blir man barn, så blir man mamma, så blir man bestemor, så blir
man oldemor og så blir man tippoldemor. Til slutt blir man gjørme.
- Trine Marie, 6 år -

Rubbel og bit
Bestefar fikk en kjæreste da han var 70 år. Hun var innmari liten og sikkert 80 år mindre
enn han. Hun arvet rubbel og bit.
- Ludvig, 5 år -

VINTERLAGRING
Temperert vinterlagring av biler. Vi har plass til 50-60 biler(3000m2) i
Rakkestad i ca 6 mnd. Fram til omkring påske.
Kr. 3000,- pr bil.
Ta kontakt med
Hans Olav Kirkeng
Tlf 69 22 98 55

Vinterlagring av biler, båter og campingvogner på Sundløkka tilbys.
Kr. 2000. pr. bil. Båter og campingvogner etter nærmere avtale.
Ta kontakt med
Roy Styrvold
Tlf. 909 81 578.

GRENSETREFFET HALDEN 2010
Grensetreffet i Halden har vokst og blitt over flere dager, det begynner nå på
onsdag utenfor Phønix og avsluttes søndag på festningen.
I år har vi vært campingturister og lagt på campingplassen på Festningen.
Vognene ble satt opp på torsdag noen ble, mens vi andre vanlige som må jobbe
kjørte hjem for å komme tilbake fredag.
Her er noen bilder fra campingen

Og her er noen fra festningen på søndag, takk til Gjermund for bildene.

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
13. okt.
18. okt.
19. okt.
21. okt.
1. nov.
5. nov.
6. nov.
6. nov.
27. nov.

Medlemsmøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet
Østfold sammarbeidsmøte (Møtested Amcar Fredrikstad)
Avismøte klubblokalet
Filmkveld Klubblokalet
Østlandsforum Lillestrøm
Lørdagskafé / Åpent hus
Julebord, Klubblokalet

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

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

2006 HUMMER H3
EIER SVEN JOHANSEN
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 OKT

