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Ønskes til dere alle, håper jul og nyttårs helgen har
vært som forventet. Og er det ikke flott å tenke på
at vi har et nytt og ubrukt år foran oss? Vi kan
bruke det til hva vi vil, spennende ikke sant.
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Deilig med snø og kuldegrader også, det blir så
lyst og pent ute. Så kan vi heller velge om vi vil
nyte det ute eller fyre og se innefra, eller begge
deler og litt av hvert.
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 klubbhuset i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 13. JANUAR -10 KL. 18.30
Agenda:
-

Innkomne saker
Tur til Ringstad brothers
Festkomité
Påskecruising / Østfoldmønstringen 2010
Eventuelt

Vi avslutter møtet med å vise Gjermund og Anita sin film fra 57 Heaven museet
i Branson. Alle biler og utstyr er nå solgt. Det ser ut til at også Harry Kjensli fra
Amcar kommer for å se på filmen.

Fra medlemsturen til Solheim Motor og Rep. i Halden.

Da er igjen julefeiringen overstått for denne gang og det er kun få dager til ett nytt år
begynner, 2010. Alle som ønsket seg, og fikk, akebrett / ski etc. til jul har virkelig fått brukt
det utstyret som de fikk. For egen del kunne jeg klart meg med de 5 cm med snø som kom før
jul, men må ærlig innrømme at det ser mye renere og lysere ut med snø i stedet for slaps og
svart regnvåt asfalt som har vært vanlig de senere årene. Jeg fikk for øvrig en julehilsen fra
bekjente i Washington, DC om at de i løpet av 24 timer hadde fått 24 tommer snø, eller sagt
på norsk: 2,5cm pr. time!
Og til de av oss som ser fram i mot en ny sommersesong kan jeg med glede opplyse at solen
har snudd, dagene blir igjen lengre og om kun ”noen” måneder er det klart for å ta ut bilen
igjen 
Men, før en ny sesong starter er det forskjellige ting som skjer i klubbsammenheng også.
Først og fremst er det valg / årsmøtet i februar. På årsmøtet vil vi bl.a. stemme ja eller nei til
de nye statuttene som vi kunne lese i ett tidligere CN. Husk også å avgi din stemme til de
vervene i styret som er på valg i 2010.
Det jobbes med klubbturer både til Ringstad brothers og busstur til ”andre siden” av fjorden,
noe tilsvarende den vi hadde i vinter. Vet at vi har snakket om den ”berømte” turen til
Ringstad flere ganger, men nå ser det ut til at utbyggingene og de andre tingene til Ole er i
orden. Mer info. om disse turene på klubbmøte 13. Januar.
Videre så er planleggingen av både påskecruisingen / festen og Østfoldmønstringen 2010
påbegynt. Regner med at det vil bli fortgang i disse prosessene så fort nytt styre er valgt.
Men, det vi trenger uavhengig av styret, er en festkomité. Uten en festkomité spøker det for
festen etter påskecruisingen. Derfor ønsker vi at 2 – 3 personer melder seg frivillig til å være
med. Det høres sikkert verre ut enn det som er tilfelle. De festene som festkomiteen har
ansvaret for er den etter cruisingen og julebordet. Og med Marita som ”sjef” skulle alt ligge til
rette for en godt fungerende festkomité. Interessert, men ønsker å vite mer først? Ta kontakt
med Marita (info på klubbsiden i CN) eller snakk med henne på møtet den 13. Januar.
Oddmund Olsen ønsker seg bilder fra Sarpsborg fra 50 til slutten av 70 tallet. Gjerne med
bilder av biler, hus etc. Vi som har sett bl.a. akvarellene i Bil&Trafikk samt i Sarpsborg
kalenderne vet hvilke motiver som er ønskelige. Ta gjerne kontakt med Oddmund på
oddmund.olsen@sa.no eller ting 970 17 157. Vi har fortsatt ett lite antall Sarpsborg kalendere
for 2010 som vi vil selge på januar møtet.
Som dere kan se annet sted i dette CN så avslutter vi januar møtet med å vise filmen som
Gjermund og Anita har laget fra 57 Heaven museet. Jeg har snakket med Harry Kjensli fra
Amcar og det er stor mulighet for at også han kommer. Har du spørsmål til han eller Amcar
har du igjen en gylden mulighet til stille disse.
Da er det bare å ønske godt nytt år og så ses vi vel på januar møtet?

Stein-E.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 09.12.09
Tilstede: 28 seniorer og 1 junior.
Denne kvelden bar preg av at det var julemøte og vi kosa oss med kaker, kaffe og
gløgg.
Det var forøvrig salg av Oddmund Olsens kalendere med hans fantastiske akvareller.
Og for ikke å glemme Verktøyspesialisten som var på besøk. Han visste fram masse
flott verktøy og kom med fine tilbud. Det ble solgt en del som sikkert noen vil finne under
juletreet også.
Vi hadde utlodning denne kvelden og det var vel ny rekord på mengden av premier. Og
ikke minst flotte premier. Var nok noen som gikk glade og fornøyde hjem etter å ha hatt
ett vinnerlodd eller flere.
Ellers var det siste frist for innlevering av nominasjonslistene og det kom inn noen. Så
nå gjenstår det å se hvem det nye styret vil bestå av. Den avgjørelsen blir tatt på vårt
årsmøte i februar.

Marita

Referat fra styremøte 15.12.09
Tilstede:
Egil N., Bodil, Kjell-Ingar, Grethe, Per, Egil B., Stein, Stig, Marita
Ikke tilstede: Arild, Hans Arild, Annikken, Gjermund.

Siste cruisenewz
Avisa er veldig bra for tiden. Men vi ønsker fortsatt stoff i fra dere medlemmer. Er alltid
interresant å lese om hva som skjer rundt omkring og hvordan dere opplever ting og
tang.
Siste klubbmøte
Dette var ett tradisjonellt julemøte med kaker, kaffe og gløgg. Veldig koselig for de som
var der, og vi håper at flere finner veien til møtene neste år.
Han i fra verktøyspesialisten var meget fornøyd med salget og kommer gjerne på besøk
igjen.
Økonomiske bevegelser
Kasserer har alt under kontroll og løpende utgifter går sin vante gang.
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift.
Angående den gamle containeren som vi ønsker å bruke som lagringsplass bak lokalet,
er nå søknader sendt ut i tillegg til at naboer har blitt varslet om vårt ønske. Nå gjenstår
det bare å vente på responsen fra de respektive som har med denne saken å gjøre.

Dugnad
Vi har nå satt av hele aprilmåned til å få gjennomført de oppgaver som skal gjøres med
lokalet vårt. Blant annet oppussing av toalettene. Håper at mange av dere har noen
kvelder og avse til dette. Det er ikke bare hardt arbeid på disse dugnadene. Her har vi
masse humor og glede som innebærer mye latter og morro også. Så det er verdt turen
:).

Økning av pris på utleie av lokalet
Vi vil fra 01.01.10 øke prisen på leie fra kr. 1700,- til kr. 2000,- pr. utleie. Dette er med
vask og er fortsatt billig når vi sammenligner oss med andre utleielokaler. De som
bestillte leien før denne dato går får fjorårets pris.

Marita

28-11-09 var det atter en gang duket for julebord for medlemmene i Detroit Cars.
Som så mange ganger før ble også dette også ett meget vellykket arrangement.
Så en stor takk til Cafe Mesanin for maten, og til de som tok seg av pynting og oppryding.

Karoline passet på så ingen tørstet.

Marita stod for pynting og rydding.

Gjermund stod for musikken.

Litt usikker på hva Formann (midten) drev med.

To blide Fruer i fra Høysand.

Jag trodde englarna fanns bara i, osv osv….

Julebord 2009
Forts……...

Blide guttær.

Ingunn og Bjørn så ut til og trives.

Her tipper jeg Olsen drømmer om og være kasserer for
Norges Saueavlslag.
De nye stolene var ikke bare gode og sitte på

Svendsen var blid å.

Ekteparet Erichsen, blide som vanlig.

Trine var der også. Kommentar overflødig.

Gjermund

NYTTÅRSFORTSETTER
I år er jeg smart og setter opp kun nyttårsfortsetter jeg vet jeg kan klare å holde.
Røyking
Jeg skal røyke så mye jeg synes er nødvendig.
Alkohol
Jeg er ikke redd for alkohol og skal kose meg skikkelig. Omgivelsene må påregne en del
snøvling og kanskje ett snev av taling i tunger.
Mat
Jeg skal spise det jeg har lyst på og bare unntaksvis det folk påstår er sunt. Velvære er
mye bedre enn vonde grønnsaker og kokt torsk.
Penger
Jeg skal være akkurat like uvøren med lønningen som jeg pleier. Bråkjekk de første
dagene, og siden i kronisk angst hver gang jeg taster inn VISA-koden i butikken.
Snill
Jeg skal være snill mot dem det lønner seg å være snill i mot. Bare idioter er snille mot
dem det ikke lønner seg å være snille mot. Å være snill mot arbeidsgiveren din f.eks er
like smart som å tru du kan bli kompis med en sulten isbjørn.
Bilen
Drivhuseffekten og miljøvern kommer ikke til å ha noen innvirkning på min bilbruk. Jeg
skal bruke den hele tiden, overalt. Det er nok av andre som begrenser seg og dermed
kan jeg egentlig kjøre litt mere.

GODT NYTTÅR ALLE SAMMEN
Marita

Svendsen Eksos
Merkelig dette når gradestokken kryper ned mot og spesielt under minus hvor lett det er å sette seg
foran pc’n og se på andre ”ønske biler” i stedet for å begynne å jobbe på det man allerede har. Takk
og lov så var de få 1970 Buick Estate Wagon’s som jeg fant denne gangen ikke i bedre stand enn den
som allerede står her i garasjen. Hvis jeg da ikke var villig til å kjøpe den som var annonsert til
$32.500,‐…….. noe som var helt utenkelig. Så det var bare å begynne på den som står i garasjen
allerede. Etter å ha fikset litt småtteri var det på tide å tenke på eksosanlegg, og da er jo vi så heldige
at Svendsen Eksos ligger like i nærheten. Etter en telefon til Pål var time bestilt og ettersom Buicken
ikke er registrert ordnet Stig transport både til og fra Råbekken.

Originalt når det gjeldt eksosanlegg på Estate Wagon var kun enkelt, så ettersom den må vises før
registrering ble det kun enkelt anlegg som var aktuelt. Dobbelt anlegg får eventuelt komme etter
hvert. Resultatet ble veldig bra, så bra at nå høres lekkasjen i mellom eksosmanifolden og toppen
enda bedre på den ene siden ☺ Planen videre er å ta ett ”teknisk raid” i mars og april slik at det er
håp om å få vist og registrert før sesongen starter for fullt. Kosmetisk får vente til en annen gang ☺

Varme og løftebukk i garasjen hadde vært fint

Opplastet og klar for transport

”Snik reklame”:
Har du behov for eksosanlegg, helt eller delvis, anbefaler jeg en tlf. til Pål og Jørn hos Svendsen Eksos
på 69 39 95 55
Behov for å få fraktet en bil? Ring Stig på 911 69 219

Stein E

Referat Østlandsforum
Olavsgaard Hotell, Hvam 07.11.2009

Åpning
Møteleder Tom Pettersen. Sekretær Jon Ingar Holtet fra arrangørklubben ADC Blaker.
Kommentar: Møtet neste år kan starte kl 11.00
Godkjenning av referat fra Østlandsforumet 2008. Ingen merknader.
Klubb runde, fra året som er gått:
Brumunddal Amcarclub.
Kjører streetlegal sammen med Amcar Hønefoss, Våler banen stiller opp med lav baneleie,
Noe som har gjort at arrangementet går i null. Klubben tror ikke det blir noe arrangement neste år.
Ny webside: www.brumunddalamcar.com
Amcar Lillestrøm
4. Juli gikk fint, og i år telte de forholdsvis nøyaktig 3300 biler. Klubben har et godt samarbeid med
handelsstanden i Lillestrøm. Nytt i år kjøretur var en kjøretur«Øyeren rundt». Klubben har økt fra
22 til 72 medlemmer på ett år.
ACC Tønsberg
Klubben arrangerte Us Car and Bike Show, et stort løft. De har mistet klubblokalet sitt, fjøset ble
for fint og utleier ville ha det tilbake. Nytt klubblokale er under oppbygging. Klubben er en familie
klubb og legger vekt på familie aktiviteter.
Amcar Sandefjord
Endret på årsmøtet navnet til Amcar Sandefjord. Teller nå ca 100 medlemmer, og samarbeider med
flere klubber i Vestfold og Grenland. Dette har gitt aktivitetsnivået et løft.
Klubben meldte seg på sommeren inn i ”Grasrotandelen” og det har ført til at det i september kom en
hyggelig utbetaling fra Norsk Tipping på kr. 2 807,70.
”Grasrotandelen” utbetales 4 ganger pr år og beløpet som utbetales avhenger av hvor mange klubben
har klart å verve som ”grasrotgivere” blant de som spiller Lotto/Tipping.
Her kan alle verves uansett om de er med i klubben eller ikke; svigermor, tante i Bergen, naboen,
kollegaer på jobben osv.
For å kunne bli med må klubben ha et organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret.
Mer informasjon om ”Grasrotandelen” kan finnes ved å gå inn på hjemmesidene til Norsk Tipping.
Detriot Cars Sarpsborg
180 medlemmer, Østfoldmønstring, Påske-cruise, Cruise nights, Halloweenfest m.m
Klubben samarbeider med Fredrikstad og Halden om Cars on the farm. Hvert år kjører de
handikappede barn som et populært tiltak.
ACDC Vestfold
De etablerte seg 1974, men har et synkende medlemstall og teller nå 58. Nå holder de på å utvide
klubblokalet i Sem. Selv om de ikke arrangerer noe selv, deltar medlemmene på mange
arrangement.
USCC Jessheim
Jessheim-treffet satte ny deltakerrekord i år. Opplever en medlemsøkning og teller 43 medlemmer.
Onsdagstreffene på McDonalds på Jessheim.

NDRG
Arrangørklubben jobber med å omorganisere løpsavviklingen. De har avviklet 5 egne stevner og er
teknisk arrangør for andre på Ringbanen. Mange løp ble ødelagt av regnsommeren i juli og august.
Årets Race-Pub har ikke gitt negative opplevelser. Klubben forhandler om ny leieavtale for 40år,
det gir søknadsrett til offentlig støtte. Jobber også videre med teknisk oppgradering av banen, og ny
asfalt koster ca 1 mill. Det er planer om å etablere en fører forening, for å videreutvikle racewayen.
Det knytter seg usikkerhet vedrørende videreføring av Legal racing konseptet.
ACC Eidsvoll
Har nå 40 medlemmer. Klubben er med på 1. mai mønstringen i forbindelse med Mjøsa rundt.
www.acceidsvold.com
Amcarklubben Horten
Klubben arranger treff på Borrestranda i Horten, og klubbhuset er åpent fredager og søndager. De
teller 28 voksne og 22 barn. Klubben skal feire 10 års jubileum i 2010.
Amcar Fredrikstad
er med sine 210 medlemmer en av de største. Klubben står for Power Meet Norway i august, men
pga av regn måtte treffet i år arrangeres på annet sted enn planlagt. Flyttingen gikk fint. Arrangerer
fredagstreff på en lokal kaffe.
Norsk Mustang Club
Liten medlemsvekst til 1070 medlemmer. Årsmøte med årsfest skal holdes på Huysman Karting.
Klubben er organisert med lokallag og egne arrangement. (www.norskmustangclub.no ). Klubbens
medlemmer får en Mustang kalender i stedet for julekort. Klubbladet kommer ut fire ganger i året.
Klubben fører register over Mustanger i Norge og har pr dato ca 3400 biler registrert.
Amcar Hønefoss
Klubblokale i Hen mølle, lokalet som de eier med mekkeplass til 10 biler lager til ca 20. Klubben
innreder nå møtelokale i tredje etasje. De samarbeider med Brumunddal om steet legal. Foruten eget
treff på Røssholmstranda og onsdags cruisinger, møtes de den første torsdag i måneden.
Amcar Follo
Startet i 2005 som Ås Amcar klubb, men har skiftet navn til nåværende. Medlemsvekst på 30 det
siste året og er nå 60 medlemmer. God aktivitet på klubbmøter, med foredragsholdere o.l Klubben
prøver å ivareta familieaktiviteter. De ikke har eget klubblokale, men låner møtelokale av en lokal
MC klubb. Vurderer å prøve seg på et «Street legal» stevne.
ASC Askim
Ca 200+ medlemmer og arbeider videre med oppussing av klubblokalet. De arrangerer mønstring
på OBS! Slitu, sommerfest på Halsnes, og American Day på Momarken. Klubben har en god
nettside; www.asca.no
Amcar Grenland
178 medlemmer og tilvekst det siste året. Klubben er 10 år 5. januar 2010. De arrangerer Amcar
cruise nights med premiering av «cruiser of the month.» Klubben har vært involvert i showet «Let’s
Rock» som har gått landet rundt. Samarbeider med lokale MC klubber om et Street Run der
inntektene går til et veldedig formål. To klubbmøter i måneden, første onsdag og siste torsdag.
www.accgrenland.com
ACSN
En av Norges eldste klubber, med klubbmøter siste torsdag i måneden. De arrangerer Oslo
mønstring og cruising i fra Youngstorget, Grombil på Ekeberg åpent for alle. Klubben har ca 60
medlemmer.
AD Sandefjord
Klubben leier lokaler av kommunen med både garasjeplasser og overnattingsmuligheter. De har ca
100 medlemmer. Klubbmøte holdes første søndag i måneden. Arrangerer Torp summer meet i juli,
og to «driv in» kinoer i august. Sankthansfest, årsfest, Halloween party og julebord. Medlemmene
har en buss som andelslag. Klubbladet ”Drivers news”, ellers: www.americandrivers.no

ACC Glåmdal
Ca 40 medlemmer men har ingen arrangementer De holder klubbmøter med vekt på det sosiale,
med full oppslutning om julebordet.

Terminliste. Se vedlegg.

AMCAR v/Jon Grasto, Vice President.

Amcar er Norges nest største bil organisasjon med over 16.000 medlemmer. De ser fortsatt
potensial for ytterligere medlemsvekst, både enkeltpersoner og klubber.
AMCAR er høringsinstans for vegdirektoratet, behandles seriøst og blir hørt. De er også
alliansepart for den Amerikanske ambassaden, og sitter i handelsorganisasjonen AmCham.
Internett er en viktig informasjonskanal for AMCAR, se: www.amcar.no
De jobber med å utvikle medlemsfordeler, og flere av disse vil bli gjort tilgjengelig på lukkede
medlemssider på internett, for eksempel prisguiden. De nye sidene gjenspeiler at veteranbil er en
internasjonal handelsvare.
AMCAR har inngått sponsoravtale med 10 hovedsponsorer og omfattende samarbeidsavtaler med
disse på medlemmenes vegne. Amcar har 11 heltidsansatte som server medlemmene.
AMCAR
forlanger ikke navnbytte ved innmelding av klubber. Rutinene er forenklet og det skal ikke være
noe pes å bli eller være medlem. Klubben må ha ett valgt styre, årsmøte og revidert regnskap.
Lovverket må være i tråd med Amcars formålsparagraf. Minst 15 medlemmer i klubben må være
direktemedlemmer i Amcar. Det er ingen avgift for klubbmedlemskap, klubben får tilsendt bladet
AMCAR Magazine.
Amcar ønsker ikke å være noe kontrollorgan over klubbaktivitet i Norge.
Forsikring og lån.
Forsikringsavtalen med IF er videreført, de gir den beste totalpakken. Avtalen åpner også for
forsikring av ikke-amerikansk klassiske personbiler eldre enn 30 år. Biler med verdi inntil 250.000,kan forsikres med egen besikting. Digitale bilder er godkjent.
Ved finansiering av hobby kjøretøy må tre krav må oppfylles: 1. Medlem av Amcar. 2. Besiktet av
Amcar besiktningsmann. 3. Kasko forsikring.
Gratis annonsering av US-made produkter på www.amcar.no
Tre store treff støttes spesielt av Amcar.
Hunderfossen, 4. juli i Lillestrøm og Hot August Nights i Trondheim.
Klubben bruker mye ressurser på teknisk medlemsstøtte, 2,5 årsverk jobber med dette. Nesten et
årsverk brukes til å støtte medlemmer i konflikt med biltilsyn og vegdirektorat.
Toll- og avgiftsdirektoratet er i ferd med å akseptere CO2 måling utført av tredjepart. Det er ingen
godkjent måleinstitusjon for C02 utslipp fra kjøretøy i Norge.
Nytt ombyggings regelverk er i støpeskjeen. Amcar mener at en av bilens tre hoveddeler må være
tilnærmet originalt; karosseri, ramme eller motor.

De jobber for å bli godkjent til å utstede vektdokumentasjon for kjøretøy inntil lett lastebil, basert
på teknisk dokumentasjon utgitt av kjøretøyprodusent.
Amcar vil utvide medlemstur konseptet sitt. Amcar har fått inn forslag om en nasjonal ”motor
hobby dag”.
Amcar Magazine skal speile det medlemmene holder på med, men også gi inspirasjon. De er derfor
avhengig av tips og nyheter som er under oppseiling i Amcar miljøet. Lag gjerne egne reportasjer
fra klubber, garasjer og treff. Kom gjerne med innspill til de tekniske sidene.
Klubbene må melde inn til Amcars terminliste på egenhånd skriftlig på epost eller på
amcar.no. Navn på kontaktperson MÅ være med.
Tips til bladet
amcar@amcar.no
Tips til klubben
club@amcar.no
Tips om Bilsport og Amcar v/ Ole Dalbye Kristensen amcarone@online.no
Tilbakemelding til Amcar fra deltakere på Østlandsforum:
Terminlisten som ligger på www.amcar.no, ikke slett måneden når den er over, god å ha tilgjengelig
også i ettertid. Terminlisten bør også kunne lastes ned og/eller skrives ut.
Street legal 1/8 mile vs. Legal racing ¼ mile
Ole Dalbye Kristensen har sittet i bilsportsforbundet sin street legal gruppe. Omfanget av løp på øst
og vestlandet er for lite til at det kan godkjennes som cup. Minimum tre løp må inngå i en cup.
Ønske om egen klasse for sportcompact. Drifting biler er ikke godkjent på Street Legal.
Tom Pettersen hevet møtet 17.50
En stor takk til ADC Blaker som stod for god tilrettelegging av forumet i år!
Østlandsforum 2010: Amcar Lillestrøm, arbeidsdato 6. November.

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
9. jan.
13. jan.
19. jan.
20. jan.
1. feb.
6. feb.
10. feb.

Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Styremøte klubblokalet
Cars on the farm møte Fredrikstad
Avismøte klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Årsmøte / medlemsmøte klubblokalet

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Østfold
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

1966 CADILLAC DE VILLE
EIER ARILD SCHONHOWD
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 Jan.

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

