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REDAKTØREns
sIDE
Hei er det noen som så noe til april måned? Jeg
synes jeg akkurat har satt kalenderen på april og så
er den borte og vi skriver mai måned.
I dag er det søndag 2. mai, sola skinner fra en
nesten skyfri himmel deilig å se ut, men ute er det
fortsatt en kald vind som blåser rundt oss.
Gårsdagen på Obs!!! var både kald og vindfull,
men det gikk liksom an. Vi prøvde å sette opp et
partytelt i B porten for beskyttelse mot vind og
hvis det skulle komme noen regndråper. Det holdt
en liten stund, men så lettet det og styrtet i bakken
og det var det.
I kioskvognene solgte vi masse kaffe, pølser, vafler
og lappskaus mens isen ble liggende i fryseren.
Men når de første regndråpene kom litt etter
kl 13.30 var det liksom slutt, det tok ikke lang tid
før plassen var tom for biler og publikummere og
da var det bare å pakke sammen.
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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 12. MAI 2010 KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Evaluering Østfoldmønstringen 2010
- Cruise Nights
- Cars on the Farm
- Andre treff som Varberg, Danmark etc.
- Eventuelt

Klubbstand Motorshow 2010 i Kongsten hallen.

Igjen har en ny sesong startet, selv om det hender at jeg må skrape is av frontruta før jeg
kjører på jobb.
Den ”offisielle” starten for mange er påskecruisingen. I år deltok 125 biler og turen gikk i år
til Skipstadhavn før vi fortsatte videre til Kjølberg Ind.område og klubblokalet til Amcar
Fredrikstad. De hadde forberedt seg godt med mye god mat og drikke (av alle slag) og sørget
for at det var plass til alle innendørs. Det hele ble avsluttet med en ”After cruise” fest på
Folkvang hvor Shotgun Whalers fra Holmestrand spilte. Antallet biler må vi være fornøyd
med ettersom det regnet både på formiddagen OG på kvelden!
Helgen 24-25.april var det arrangement både på lørdag og søndag ettersom Amcar Fredrikstad
arrangerte Motorshow 2010 i Kongstenhallen, Borg Motorhistorisk arrangerte marked på Obs
25.april og Askim klubben hadde treff på Obs Slitu. Jeg har foreløpig ikke hørt noe ”resultat”
fra Fr.stad, men det var ca. 150 biler på Slitu når Sara og jeg reiste derfra litt før kl. 13.00. Det
var dessverre overskyet, kaldt og surt på Slitu.
Når dette leses så har også Detroit Cars største årlige arrangement litt avholdt:
Østfoldmønstringen. Håper at været var bra og at det kom masse biler og folk. Regner med at
det vil bli mer om Østfoldmønstringen både i senere CN og sikkert på medlemsmøte den 12.
5.mai starter vi igjen opp med Cruise Nights første onsdag i måneden. I den anledning er det
ønskelig fra Detroit Cars at 4 personer melder seg frivillig til å være ”cruisegeneraler” for
hver sin onsdag. Den største utfordringen er som regel å finne ett sted å reise til hvor det er
plass til en del biler. Utfordringen er gitt, hvem tar den? Håper at noen tenker på dette og at vi
kan få på plass 4 stk på medlemsmøte den 12. Start er som vanlig på Sportscafeèn på Lande
kl. 19.00.
8.mai er det Ekeberg markedet, 9.mai Oslomønstringen på Ekeberg, 15.mai Swap meet hos
Aarnes, 22.mai Cars & Rock n Roll i Moss, 29.mai Biltreff Classic i Spydeberg og 4-6.juni
arrangerer Viken Rod & Custom treff. Dette vil si at programmet for mai ser veldig fullbooket
ut allerede 
Litt lengre utover sommeren vet jeg at det er snakk om felles arrangementet Car on the Farm,
en felles tur til Danmark i tillegg til Varberg. Har fått noen innspill om disse treffene og
oppfordrer alle som ønsker å delta på disse å komme på medlemsmøte den 12.mai.
Jeg har mottatt ett par tips om mulige nye klubblokaler. Pr. dags dato er det alt for tidlig å si
noe om verken det ene eller det andre. Kanskje jeg vet mer den 12.? Er det noen som vet om
mulige lokaler er det bare å gi meg beskjed for en slik prosedyre er både lang og tidskrevende.
Ønsker alle en meget fin forsommer med mange fine cruising mil. Nå er det ikke lenge til det
blir ”ærmen i kærmen” 
Stein E

MEDLEMSMØTE 14.04.2010
Tilstede:

25 seniorer og 1 junior.

Evaluering av busstur
Ca. 45 personer var med på denne turen. Stor stemning fra vi møttes på klubblokalet og
den gode stemningen fortsatte under hele turen. Det beviser at det var en vellykket tur
og at alle var fornøyde.
Påskecrusingen
Det var bra oppmøte og turen gikk til Hvaler. Ønske om at det kunne vært en større
parkeringsplass men med så mange oppmøtte. Så det får vi faktisk ta som et
luksusproblem. Turen ble avsluttet hos Amcarklubben i Fredrikstad hvor vi ble tatt godt i
mot og de sto for salg av mat og drikke til sultne mager og tørste ganer.
Påfølgende fest må også sies å være vellykket. Det var ca. 170 betalende innom og det
var fin musikk og folk dansa og kosa seg.
Pause med kiosksalg.
Varberg
De vil gjerne ha beskjed om bestillinger så fort som mulig da det i år er stor pågang fra
andre også. Dere finner opplysninger på nettsidene våre og det er nok en egen info i
månedens papirutgave.
Cars on the farm
Her nærmer det seg nå med raske stormskritt. Det er som tidligere nevnt et samarbeide
mellom klubbene i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg.
I denne forbindelse trenger vi forskjellige vakter, blant annet til porten, parkering,
streifvakter og kioskvakter. Meld dere på som vakter og kom gratis inn den dagen du tar
vakt.
1. mai
Her ser det ut som vi har det meste under kontroll, så får vi bare håpe at værgudene er
med oss i år og gir oss sol fra skyfri himmel hele dagen.
Ellers ble møtet denne gang ledet av Per og Gjermund etter formannens fravær. Dere
var så flinke så og klubba var et kapittel for seg sjøl:) Man tager det man haver enten det
er et gammelt bordben eller noe annet rart.

Marita

STYREMØTE 20.04.2010
Tilstede:

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

Ikke tilstede:

Per, Tormod og Arild.

Kommentar siste Cruzinews
Avisa var grei nok, men annonsen til treffet i Varberg var uteblitt. Den ligger
forøvrig på våre nettsider.
Kommentar siste klubbmøte
Ønskelig om flere hadde tatt turen hit, ellers var det et koselig møte.
Økonomiske bevegelser
Stabil og god men en vellykket vårmønstring er et kjærkomment
arrangement i klubbkassa.
Klubbhus, eiendom, gjøremål og fremdrift
Dugnaden er i gang og håper å bli ferdig med toalettene i løpet av
måneden. Det vil ikke bli satt opp ekstra dør på herretoalettet, og det vil
heller ikke eksistere skillevegger.
Dugnaden har vært nevnt ved flere anledninger men er ikke mange som
har dukket opp. Men en kjempetakk til de som har stått på!!
Cruisenights
Den første onsdagen i mai starter vår årlige cruisenight opp igjen. Vi møter
også i år på Lande Senter og tar utgangspunkt der i fra.
1. mai
Vi startet møtet i dag med befaring på OBS. Resten av møtet ble viet til den
siste finpussen i forbindelse med vårens vakreste eventyr.
Marita

Varberg 16-17 juli 2010

Så er det igjen tid å tenke på Varberg.
Fristen for påmelding er 15.mai, etter den tid får
andre klubber eller ikke medlemmer anledning til å
bestille plass.
Har du ikke bestemt deg innen fristen må du selv ta
kontakt med vertskapet på Åkulla
tlf. +46 340 362 30.
For dere som ønsker den samme plassen som
tidligere må dere tidlig ute med påmeldingen, da det
er "førstemann til mølla som gjelder".
Ved påmelding må det være klart om det ønskes
sengetøy, frokost og middag.
Påmelding til Vidar Aaserud

tlf. 916 78 007.

Det er viktig å melde i fra så raskt som mulig fordi
det er et stort arrangement der og mange andre som
også ønsker plass.
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live musikk på Låven!
LIVe musikk på låven!

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

A Man's Grill
Now this is a man's BBQ!!!!

BBQ RULES :
We'll be entering the BBQ season in a few months. Therefore it
is important to refresh your memory on the etiquette of this
sublime outdoor cooking activity. When a man volunteers to do
the BBQ the following chain of events are put into motion:
Routine...
(1) The woman buys the food.
(2) The woman makes the salad, prepares the vegetables, and
makes dessert.
(3) The woman prepares the meat for cooking, places it on a tray
along with the necessary cooking utensils and sauces, and takes it
to the man who is lounging beside the grill - beer in hand.
(4) The woman remains outside the compulsory three meter

exclusion zone where the exuberance of testosterone and other
manly bonding activities can take place without the interference
of the woman.
Here comes the important part:
(5) THE MAN PLACES THE MEAT ON THE GRILL.
More routine...
(6) The woman goes inside to organize the plates and cutlery.
(7) The woman comes out to tell the man that the meat is looking
great. He thanks her and asks if she will bring another beer while
he flips the meat.
Important again:
(8) THE MAN TAKES THE MEAT OFF THE GRILL AND
HANDS IT TO THE WOMAN.
More routine...
(9) The woman prepares the plates, salad, bread, utensils,
napkins, sauces, and brings them to the table.
(10) After eating, the woman clears the table and does the dishes.
And most important of all:
(11) Everyone PRAISES the MAN and THANKS HIM for his
cooking efforts.
(12) The man asks the woman how she enjoyed
' her night off ' and, upon seeing her annoyed
reaction, concludes that there's just no pleasing some women!

Litt oppklaring i kulda!
Kulde er relativt..
20 grader:
Italienerne sover med to laken

-15

grader:
Tyske biler starter ikke

19 grader:
-20 en)
grader:
Spanjoler tar på seg varm genser (hvis de kan finne
Oslofolk klynker uavbrutt
Svenske biler starter ikke
18 grader:
Spanjolene opphører å eksistere
Franskmenn slår på varmen
Trøndere måker snø av taket
Nordlendinger prøver å slikke på metallobjekter
15 grader:
Trønderne spiser is
Spanjoler planlegger ferie i Australia
10 grader:
Trønderne drikker utepils
5 grader:
Italienere skjelver ukontrollert
3 grader:
Nordlendinger bader
Italienske biler starter ikke
2 grader:
Nordlendinger går på utekonsert
0 grader:
Vannet fryser
Du kan se pusten din
Nordlendinger tar på T-skjorte
-5 grader:
Du planlegger sydentur
Vannet fryser i Nord-Norge
Franske biler starter ikke

-25 grader:
Øynene dine fryser fast når du blunker
Katten insisterer på å sove inne i pysjen din
Politikerne gjør faktisk noe for uteliggerne
Nordlendinger lukker baderomsvinduet
-30 grader:
Du kan kappe pusten din i biter og bygge en iglo
Franskmenn forsvinner
Nordlendinger knepper den øverste knappen i skjorta
-35 grader:
For kaldt til å tenke
Du planlegger et to uker langt varmt karbad
Japanske biler starter ikke
Nordlendinger tar på seg en varm genser
-40 grader:
Helvete fryser
Isbjørnene drar på sydenferie
Nordlendinger bestiller kakao på fotballkamp

-10 grader:
Politikerne begynner å snakke om uteliggerne
Katten insisterer på å sove i sengen sammen med deg
Amerikanske biler starter ikke

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
3. mai.
5. mai.
9. mai.
9. mai.
12. mai.
15. mai.
17. mai.
18. mai.
22. mai.
29. mai.
31. mai.
2. jun.
5. jun.
5. jun.
6. jun.
6. jun.
9. jun.
13. jun.

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Avismøte klubblokalet
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter
Spring Nats Gardermoen
Oslo Mønstring, Ekeberg
Medlemsmøte klubblokalet
Swap Meet Aarnes as
Frokost på klubblokalet etter barnetoget (påmelding)
Styremøte klubblokalet
Cars and Rock´n Roll Klubblokalet Moss
Biltreff Classic Spydeberg
Avismøte klubblokalet
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter

Detroit Cars
Detroit Cars
NDRG
ACSN
Detroit Cars
Aarnes as
Detroit Cars
Detroit Cars
ACOC Moss
Dreams on wheels
Detroit Cars
Detroit Cars

Viking Run & fun 4 2010

Viken Rod & Custom Club

All Over Again treffet Ørje, bilutstilling, live rockabilly musikk på scenen, rebusløp og mye mer
Hunderfossen
Lillehammer & Gjøvik
Borretreffet
Horten Amcar
Medlemsmøte klubblokalet
Detroit Cars
Felles Østfold
Cars on the farm

1983 PONTIAC TRANS AM
EIER: SVEN HILDING 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 26 Mai.

Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 9,00
Kl 18,30

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

Kl 18,30

