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Nå snør det mye mer enn før
tidelibom og huttemegtu.
Rart jeg tenkte på den sangen nå, når jeg ser ut av
vinduet, hmm.
1mnd til påskecruising, hmm, 2 mnd til
Øsfoldmønstringen, jaja, helt sikkert er det jo at vi
går lysere tider i møte. Vi merker det godt om
kvelden at det er lengre lyst, og med den pene
hvite sneen ser det jo også mye lysere ut.
13. mars blir det i hvert fall en klubbtur med buss
over på den andre siden. Og det er fortsatt noen
ledige plasser, så har dere lyst til å være med ring.

FORMANN HAR ORDET
Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter

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 .

TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen
*b

Grethe

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 10. MARS 2010 KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Tur til andre siden fjorden
- Påskecruising / fest
- Østfoldmønstringen 2010
- Klubblokalet, ønsker om hva vi skal gjøre?
- Eventuelt

Fra besøket hos Ole Ringstad, RATS.

Da har vi igjen hatt årsmøte med gjennomgang av både regnskap, årsberetning og ikke minst
valg. Jeg vil benytte anledningen til å takke for fornyet tillitt slik at jeg ble gjenvalgt som
formann for de neste 2 årene. Veldig hyggelig å se at så mange stiller som kandidater til verv
både som styre og vara medlemmer. Detroit Cars har godt av at det kommer inn nye personer
i styret som har andre synspunkter, meninger og forslag. Styret fikk også godkjennelse for de
nye statuttene som er utarbeidet slik at de nå er gyldige.
Det nye styret startet umiddelbart arbeidet med å planlegge årets påskecruising og
Østfoldmønstring. Det gjenstår fortsatt en god del, spesielt i forbindelse med
Østfoldmønstringen. Ikke uventet vil vi også i år ha behov for hjelp fra våre medlemmer både
før, under og etter disse arrangementene. Jeg er veldig takknemlig for alle som stiller opp og
gjør en innsats for å få disse arrangert på en forsvarlig og god måte. Uten dere medlemmer har
ikke klubben VÅR hatt anledning til å arrangere dette!!
Ikke for å skremme noen, men når vi først snakker om hjelp så har vi satt av hele april til å
prøve å få gjort de tingene som trengs med klubblokalet. Vi har to toaletter som skulle vært
fikset, kjøkkenvifte som skal byttes og litt maling i salen som bør gjøres. Regner med at
nærmere info vedrørende dager etc. vil komme i senere CN. Veldig fint hvis noen kan ta turen
inn om, om ikke annet for det sosiale 
Den 13.februar var vi 18 personer som reiste på tur til Ringstad Brothers på Båstad. Håper og
tror at de fleste fikk en innholds og lærerik tur til de ”dype skoger” i indre. Skal prøve å få tid
til og lage en side eller to med bilder fra turen i dette eller neste CN.
Videre har Per og Grethe som dere kunne lese i forrige CN igjen planlagt en buss / båttur for
oss medlemmer til andre siden av fjorden. Ryktene går om at det blir ett par besøk før vi også
i år ”invaderer” lokalene til American Drivers Sandefjord! Også i år vil det bli båt fra
Sandefjord til Strømstad med biff buffè med MYE mat og drikke inkludert! Maks prisen er
satt til kr. 500,- pr. person. Mat og drikke utover det som er med i buffeen på båten må betales
av hver enkelt. Dato er lørdag 13.mars med avreise fra klubblokalet kl. 09.30 PRESIS! Vi er
vel tilbake på lokalet rundt kl. 20.00 - 20.30. Påmelding til Per eller Grethe, se tlf / epost på
nest siste side i CN.
2.april er det igjen klart for årets påskecruising. Etter mine beregninger så er det i år 15. gang
cruisingen arrangeres. Vi håper i år igjen på strålende vår vær og tør vi håpe på flere biler enn
i 2007 og 2009? Klarer vi å passere 200 biler til start? Turen vil også i år gå rundt på mindre
trafikkerte veier i Østfold og det hele avsluttes med en ”after cruise” fest på Folkvang i
Skjeberg. Vi kjører som vanlig fra Amfi Borg Storsenter kl. 15.00.
Solen har så vidt begynt å varme litt, fuglene har tinet såpass at de tør komme med noen små
kvitter og dagene er allerede flere timer lengre enn på det mørkeste. Med lysere og varmere
dager kommer også ønsket om V8 ”muller” og som Jan Grøsfjeld skrev: ”Ærmen i kærmen”!
Det kan ikke bety annet enn att en ny sesong er like rundt hjørnet!
Da ses vi på buss / båtturen og påskecruisingen!

Stein-E

MEDLEMSMØTE 10.02.2010
Tilstede:

38 seniorer og 2 juniorer

Æresmedlem
Vi har pr. dags dato ett æresmedlem i klubben vår. Det har kommet inn forslag om at
flere bør hedres med den tittelen. Ved forslag på kandidater bør det stilles krav til at de
har vært aktive og medlemmer i noen år.
1. mai
Det ser nå ut til at det er i orden at gresset ved Slorer blir klippet, slik at vi i år får
utvidet området vårt. En krattknuser vil "gjøre rent bord" der.
Forøvrig vil vi gjøre oppmerksom på at Johnny thunder and the fairlanes står for
musikken der i år.
Brønnøysund
De er nå fornøyde med opplysningene de har fått og vi er nå registrert i
Frivillighetsregisteret. I den forbindelse så kan dere nå gi deres "grasrotandel" til klubben
når dere legger inn en tippelapp eller to. .
Klubbtur 13. mars
Her begynner det å bli en del påmeldte men er du fortsatt interresert i å være med, er
det bare å ringe Per eller Grethe Gerhardt. Det er blitt satt en maxpris på kr. 500,00 pr.
person og dette gjelder for hele turen inkl. buffèt på ferja fra Sandefjord.
Påskecrusing
Den er nå under planlegging og som vanlig blir det også i år oppmøte på Borg Amfi hvor
vi er klare til å starte crusingen klokka 15.00.
Om kvelden åpner dørene på Folkvang kl. 20.00 hvor vi innbyr til vår årlige
"aftercrusing-fest".
12.juni
Denne dagen er det motorhistorisk dag over hele landet. Det gjelder alle slags motorer
og ikke bare bilrelaterte.
Pause med kiosksalg og loddsalg.

Marita

ÅRSMØTE

Egil Berby åpnet tradisjon tro årsmøtet denne kvelden.
Han informerte om at nå har vi blitt en mere "offentlig" klubb siden vi har registrert oss.
Årsmøte skal inneholde følgende:
•
Årsberetning
•
Regnskap
•
Valg

Årsberetningen ble vedtatt med noen justeringer som vil bli lagt fram på neste
medlemsmøte.
Regnskapet godkjennes ikke før det er revidert. Revisjonsrapporten må foreligger først.

Vedtekter til Brønnøysund
Disse ble justert og ble lagt fram for årsmøtet og godkjent.

VALG
Stemmeberettigede:

35 medlemmer

Styret består nå av følgende:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Hjelpesekretær:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Stein Tveter (gjenvalgt)
Gjermund Jansen (ikke på valg)
Kjell-Ingar Olsen (gjenvalgt)
Per Gerhardt (ikke på valg)
Marita Frogner (gjenvalgt)
Egil Nygård (gjenvalgt)
Grethe Gerhardt (ikke på valg)
Arild Schonhowd (ikke på valg)
Tormod Magelsen (ny)
Bjørn Johannessen (ny)
Bodil Hansen (ny)
Inger Lisbeth Aaserød (ny)
Marita

STYREMØTE 16.02.2010
Tilstede:

Grethe, Kjell-Ingar, Gjermund, Stein, Bodil, Bjørn, Egil, Per og
Marita.
Ikke tilstede: Arild, Inger Lisbeth og Tormod.
Siste Cruzinews
Vi er fornøyd med avisa men send gjerne inn repotasjer, da blir redaktøren ett eneste
stort smil.
Kommentar siste klubbmøte
Dette var årsmøte og vi hadde valg og det ble noen nye i styret.
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift
Som dere sikkert har lest før så er det dugnad i april måned. Da vil lokalet få en
"makeover" og først og fremst toalettene. Det er også ønskelig at kjøkkenvifta blir bytta
ut.
Ellers har vi luftet tanken om å kjøpe ei varmluftpumpe til, da den vi har ikke klarer å
varme opp lokalet når det er som kaldest.
Innkomne saker
Egil Berby har forespurt styret om han kan fortsette å jobbe med saker han allerede er
involvert i. Styret stiller seg positiv til dette.
Saker fra styremedlemmene
Forslag om å gjøre lokalet mere brukervennlig for medlemmer. F.eks. få til et biljardbord.
At vi rett og slett skal lage et lokale rettet direkte mot brukere av lokalet og eventuellt
slutte med å leie ut. Men medlemmer vil fortsatt ha denne muligheten.
Vi har jo også snakket om å komme inn i andre lokaler, så dere må gjerne snuse litt
rundt omkring.
Østfoldsamarbeidsmøte
4. mars er det østfoldsamarbeidsmøte og vi får nok et referat fra det senere.
Påskecrusing
Nå er det igjen tid for å ta fram grombilen og møte opp på Borg Amfi. Vi håper at
langfredagen gir oss flott vær slik at dere dukker opp og at vi kjører i samlet flokk klokka
15.00.
Husk også at det er fest på Folkvang Skjeberg senere på kvelden og dørene der åpnes
klokka 20.00.
1. mai
Forberedelsene til dette har nå så vidt startet slik at vi nok en gang kan oppleve vårens
vakreste eventyr.
Marita

DETROIT CAR’S
ÅRSBERETNING 2009
Antall medlemmer ved årets slutt var 177 senior medlemmer og 42 juniormedlemmer.
Det har vært avholdt 11 styremøter og 11 medlemsmøter. På medlemsmøtene har vi hatt
forskjellig underholdning som besøk av Egil Nordengen fra Statens vegvesen,
demonstrasjon av verktøy fra Verktøyspesialisten, Oddmund Olsen som har kåsert og vist
akvareller, Harry Kjensli fra Amcar har vært her, vi har vist filmer og først og fremst hatt
sosialt fellesskap.
Cruizinews, klubbavisa som holder medlemmene orientert om hva som har skjedd og vil
skje, har kommet med 11 nummer i løpet av året, denne gjøres på dugnad.
Vi leier ut lokalet fast til NMK, Østfold gatebil, en bladgruppe, Tjernspark foreningen og ellers
barnedåp, konfirmasjon og andre arrangement.
Vi har hatt jevnlige dugnadskvelder der vi blant annet har vasket og malt en eldre salgsvogn,
som Kjell Ingar Olsen skaffet mot at vi ryddet litt i området der den stod. Vi har flyttet
ytterdelen til varmepumpen. Vannrør og kloakkrør er gravd opp og byttet fra kummen og inn.
Vi har ryddet og vasket både ute og inne på klubblokalet.
Vi har kjøpt en ny brukt 20 fots container da denne skal være litt lettere å forflytte, den gamle
jobber vi med søknad til kommunen om å få plassert som lager bak klubblokalet. Vi har kjøpt
nye stoler og bord til klubblokalet.
Vi har arrangert Amcar Cruise Nights 6. mai, 3. juni, 4. juli, 5. august og 2.september. På
Cruise kveldene i sommer har vi vært samlet på Landesenter, derfra har flere kjørt sammen
til Halden, Feriehjemmet og Lillestrøm, til Solikroa og McDonalds.
Vi har arrangert 5 filmkvelder på klubblokalet, der vi har vist gamle klassiske filmer.
Det har vært arrangert formiddagstreff for hele familien første lørdagen i måneden 8 ganger,
her er det muligheter for å kjøpe kaffe samt noe og bite i. Pluss at det har vært mye prat og
sosialt samvær.
14. februar hadde vi busstur der 36 klubbmedlemmer var med, vi reiste over fjorden og
besøkte Øyvind Henriksen Hot Rod service i Horten, innom ”American dream” (butikk med
importerte amerikanske småting) og Sandefjord klubbens lokaler som stilte med bevertning
av mat og drikke og avsluttet med Sandefjord - Strømstad ferje hjem. Veldig populært av de
som var med.
28. februar ble det arrangerte vi danseaften på klubblokalet ca 40 personer deltok, her ble
det servert gryterett og DJ Martin Kristiansen sto for musikken.
16. februar / 20. april / 17. august / 19. oktober/ 14. desember var det Old boys møte hos Ole
Trondsen, her er det mye sosialt samvær, bilprat, blader, bøker og bilder.

10. april var dagen for årets påskecruising. Turen gikk fra Amfi Borg Storsenter med knallvær
var det ca 185 biler med på turen. Turen gikk til ACOC Moss der det ble en pause og
mosseklubben stilte med bevertningfør turen gikk hjem igjen. Festen på kvelden var på
Folkvang der Wild Roosters spilte det var bra med folk og fin fest.
Østfoldmønstringen på OBS!! 1. mai, ca 2300 publikummer og 550 biler. Vi hadde fram
visning av biler, off-road kjøring, Østfold gatebil og ”girls go fast”, og det var stands der det
var mulig å få kjøpt alt fra musikk, blader og klær ved siden av at vi hadde salg av mat og
drikke.
17. mai var det åpent hus på klubblokalet etter barnetoget for hele familien. Husstyret hadde
dekket frokostbord og det var 30-40 fornøyde medlemmer innom.
12 – 14. juni var årets samarbeidstreff ”Cars On the Farm”. Dette er ett treff som Amcar
klubbene i Askim, Halden, Fredrikstad og Sarpsborg samarbeider om. I år gikk cruisingen på
lørdag til Strømstad. Det var kjøring med ATV for barn og voksne på lørdag ettermiddag og
når det gjaldt musikk så spilte ”Rebels Revenge” på fredag og på lørdag var det ”The
Teddybears” som sto på scenen, så dette var noe for alle. Vellykket arrangement.
17. og 18. juli kjørte vi til Varberg, Vidar Aaserud sto for innkvartering av rundt 30
medlemmer på Åkulla fritidssenter. Her deltok vi på ”Wheels & Wings” der det var ca 2000
amcars og flyoppvisning.
23. august arrangerte Halden og Fredrikstad klubbene Street Legal på Øra ind. område, vi
hadde også i år ansvaret for parkeringen.
En onsdag i august dro en del biler på tur til Solheim Motor i Halden, her fikk vi omvisning i
lokalene og kunnskap om hva de drev med. Etterpå cruiset vi til Phønix i Halden.
20. september gikk årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter. 60 brukere og
pleiere var med, 22 biler stilte opp. I år kjørte vi til Storedal anlegget i Skjeberg og så en
runde mot halden og Rokkeveien og så til klubblokalet for bespisning. Deltakerne var
fornøyde, ingen klager fra denne gruppen her nei bare glede.
31. oktober ble det arrangert Halloween fest på klubblokalet, ca 30-40 ”ukjente”medlemmer
kom mange morsomme kostymer fin fest.
28. november var årets julebord, dette ble i år som i fjor arrangert på klubblokalet ca 30 var
påmeldt og det var som vanlig et vellykket arrangement. DJ var Gjermund Jansen og nydelig
mat kom fra Cafe Mesanin, Østfoldhallen.
14. desember var årets julemøte med utdeling til 5, 10 g 25 års jubilanter, og diplomer til alle
nye juniormedlemmer. Det var også gratis kaffe og kake til alle, som avslutning viste vi film
fra egen projektor.
Vi har vært med på møter både i Østlandsforum for Amcarklubber i Østlandsområder,
Østfoldsamarbeidsmøter med Amcar klubbene i Østfold og deltatt på Amcars End of
seasons i Trondheim. Og det har vært flere samarbeidsmøter ang. Cars on The Farm og
Street Legal. Vi har deltatt på Øyadagene og på bilens dag i Sarpsborg.
Vi har også hatt jevnlig medieomtale i løpet av året i lokale aviser.
Klubblokalet er åpent for medlemmer og familier søndag, onsdag og fredag.

FILM KVELD

FREDAG 5. MARS 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 !!!

KLUBBTUR
13. mars blir det busstur som i fjor.
Buss er bestilt og vi blir hentet på klubbhuset kl. 9.30(?), og bussen kjører til Moss
for å ta Bastø Fosen over fjorden.
Per jobber litt med hva vi skal besøke og se på i år.
Hjem blir med Sandefjord – Strømstad der vi kan både få i oss mat og drikke.
Styret har satt en maks pris på kr. 500,- pr pers og som sist så er det billigere jo flere
vi blir.
Påmelding Per mob 91777514 eller Grethe mob 97181618 eller 69140075.
Ved påmelding må vi ha navn og årstall pga ferja.

TRADISJONEN FORTSETTER OG VI
STARTER CRUISINGEN FRA
BORG AMFI KL. 15.00.
VI KJØRER EN RUNDE I ØSTFOLD
SOM VIL TA CA 2 TIMER.
PÅ KVELDEN ER DET FEST PÅ
FOLKVANG, DØRENE ÅPNES KL. 20.00

SHOTGUN WHALERS SPILLER
PÅ LANGFREDAG
2 APRIL PÅ FOLKVAGN SKJEBERG
DØRENE ÅPNES KL 20:00

Winter track race på Kalabanen
21.februar arrangerte Viken Rod & Custom det de kaller Winter track race på Kala ”raceway”.
Og vinter kan man trygt si at det var. I bitende kulde og snøvær tok Sara og jeg en liten tur for å
sjekke begivenheten. Gøy å se alle ”race” bilene skodd med skikkelige is pigger og klare til dyst. Som
dere kan se på noen av bildene så var det ganske kaldt i ”depoet”.
Foto:

Sara
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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

KJØP OG SALG
Vi har klubbens gamle stoler til salgs, det er ca 50 stk og det er halvparten
brune og røde stoler, og 2 bord.
Pris kr. 50,- pr stol.
Kontakt Kjell Ingar
Tlf 91646035

HUMORSIA

Er det dette som kalles galgenhumor?????? :))))
###########################################################################
Jane hadde lenge vært på jakt etter Tarzan for å få et ekslusivt intervju til magasinet sitt. Men da hun
endelig kom over han i jungelen, milevis fra andre mennesker, sto han foran et tre og utnyttet et hull med
dyrisk engergi.
Overveldet av hans primitive mandighet gikk Jane ut på lysningen og visste at hun var villig til å stå til
rådighet. Ikke før hadde hun lagt seg i gresset, før Tarzan sparket henne hardt i skrittet.
- "Au,!!!!!!!! Hva pokker gjorde du det for?? " skrek hun sint.
-"Tarzan sjekker alltid om det er ekorn i hulla først" svarte han.
##########################################################################

En liten pike på 4 år skulle sove hos sin mormor.Da klokken ble 22.00 sa mormoren at de skulle
gå i seng. Det var piken med på, men hun ville at de skulle sove uten klær på. Mormoren ville
ikke skuffe henne så hun sa ok. Klokka 3 voknet mormoren av hun lå å lyste henne i rompa med
en lommelykt. - "Hva gjør du?", spurte mormoren. Piken svarte: - "Mor og far sier at du har ræva
full av penger, men det stemmer jo ikke!"

GOLFSKADE.
To kvinner er ute og spiller golf en solfylt søndag, da en av dem uheldigvis "slicer" slaget sitt inn
blant en gruppe med 4 menn.
Til hennes skrekk ser hun at en av mennene faller om i smerte mens han holder begge hendene i
skrittet.
Hun løper beklagende over til han, og sier at hun er fysioterapaut og kan hjelpe han å lette på
smerten.
"Nei takk, bare gi meg et par minutter, så går det bra", svarer han, mens han fortsatt holder
hendene trykket mot skrittet.
Kvinnen syns allikevel hu bør hjelpe mannen, og fjerner hendene hans, åpner smekken, og
begynner å massere ham mellom bena. "Føles ikke dette bedre?",spør hun.
"Vel, jo. Det føles veldig bra", innrømmer han, "men det gjør fortsatt sinnsykt vondt i tommelen
min".
###########################################################################

Musa ramla opp i vinglasset. For ikke å drukne, drikker den opp innholdet. Den stakkars musa
kommer seg ikke ut, men akkurat da går en katt forbi...
"hei pus (hikk).... kan du være så snill og hjelpe meg opp av glasset, så skal du få spise meg
etterpå."
Det syns pusen var en god plan og hjelper musa opp..
Da musa så kommer fri, piler den til hullet sitt og gjemmer seg...
" men du lovte jo at jeg skulle få spise deg! " sa katten skuffet..
"åh, man sier så mangt i fylla" sa musa :)

Bech’s Bilpleie og Rep utvider og kommer til å flytte fra Hafslundsøy, YX stasjonen, til mye større
lokaler på Sellebakk. Samme byggning som Magnus Motor.
I tillegg til avansert bilpleie, soting/solfilm, Chipping/tuning, Dekk/felg osv så setter vi i gang følgende:
Vi kommer til å kjøre i gang Rust Check, rustbehandling av kjøretøyer. Videre starter vi opp med
dekkhotell, da med Megahjul som samarbeidspartner.
Her kommer vi også til å kunne tilby dekk/felg spa (polering eller en spesiel felgbeskyttelse). Vi selger
også dekk og felg som før.
Vi har også varmt lager og kan tilby lagerplass til bil, båt, motorsykkel osv...
Vi har også annen type lagerplass som kan tilpasses i kvadrat for leietaker. Det kan være du har liten
plass hjemme og trenger noe ekstra eller mindre firmaer som må lagre noe.
Mvh
Bechsbilpleie
Rune
Tlf: 47677399
www.bechsbilpleie.no
tefcar@bechsbilpleie.no

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

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

Inger Lisbeth Aaserød

VARAMEDLEM

Bjørn Vidar Johannessen

bjoer-vi@online.no

93490841

VARAMEDLEM

Bodil Tromop Hansen

fjatlebrok@hotmail.com

69154176 / 99550326

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
5. mar.
6. mar.
10. mar.
12. mar.
13. mar.
16. mar.
24. mar.
2. apr.

Filmkveld Lokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Neil Wild Elverhøy
Klubbtur busstur til Horten Sandefjord Strømstad, mer info kommer
Styremøte klubblokalet
Cars on the farm møte Halden / Føniks
Påskecruising m/ Fest

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
AD Sandefjord
Detroit Cars
Detroit Cars
Felles Østfold
Detroit Cars

1951 FORD F-100
EIER DONALD BALISZEWSKI
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 31 MARS

Kl 20,00
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 0,00
Kl 10,00
Kl 19,30
Kl 19,00
Kl 15,00

