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REDAKTØREns
sIDE
Hei igjen årets siste avis, kommer her. November
måned var det mange aktiviteter for de som ønsket.
Vi begynte med filmkveld 5. november, dagen
etter var det lørdagskaffe, medlemsmøte 10 nov,
13. nov reiste 48 av oss til Oslo og 27. nov var
årets julebord med over 60 påmeldte.
Jeg lovet mer fra Danmark i forrige redaktør side,
men det har jeg valgt å utsette og heller tatt med
noe fra månedens arrangement. Det fins flere
bilder i bildegalleri på nettet.
Obs Obs, ang. valget, som dere kan lese i
styremøtereferatet ønsker Tormod Magelsen å
trekke seg som styremedlem. Dette betyr at vi da
trenger 1 styremedlem til på valget som vil bli
valgt for i 1 år, i tillegg til de 2 styremedlemmene
som er på valg.
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
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Det inviteres til julemøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 8. DESEMBER KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Besøk av Verktøy-Spesialisten som kommer med gode tilbud
til oss medlemmer på verktøy og utstyr.
- Salg av Sarpsborg kalenderen 2011. Flott julegave tips!
- Utlodding av mange flotte premier!
- Siste frist for innlevering av nominasjonslister til valget.
- Eventuelt
Vi avslutter i tradisjon tro med gratis kake, kaffe og julegløgg til alle fremmøte.

En god del medlemsbiler i Kulås under Bilens Dag 

JUBILANTER
Det vil også i år bli gitt en liten påskjønnelse til våre jubilanter. Dette er følgende:

25 ÅR
Bodil Hansen
Stein Spetaas
Wenche Skjeklesæter

20 ÅR
John Edgar Hansen
Steinar Johansen

15 ÅR
Grethe Gerhardt
Ronny Marcussen

10 ÅR
Anne Haglund
Egil Nygaard
Christin Eriksen
Terje Holm

5 ÅR
Edel Grønn
Heidi Skaug
Britt Tveter
Terje Olsen
Annikken Schander
Tone Hageengen Ringdal
Vidar Aaserød
Inger-Lisbeth Aaserød
Roger Løkkeberg

JUNIORER
Bussarapa Olsen
Phanuphat Olsen

Endelig er pc’n tilbake med stort sett alle maler og bilder intakt. Takk og lov at det gikk å
reparere den og at det meste fortsatt er tilgjengelige.
Igjen har det blitt desember og tid for årets siste utgave av Cruzinews. Julen har jo allerede
vært i butikkene i lengre tid og vi har alle blitt minnet på at julen er ”like rundt hjørnet”. For
noen er sikkert julen ett lyspunkt, selv om det er mørkt og kaldt ute. For andre kan julen og
vinteren være et ”onde” man må i gjennom før neste sommersesong starter. I 2011 ”starter”
sesongen senere enn det den har gjort tidligere ettersom langfredag er 22.april. Noe
planlegging til påskecruisingen er allerede gjort, og jeg regner med at vi like på nyåret vil
starte for fullt å planlegge både cruising/fest og Østfoldmønstringen.
Jeg har hørt fra flere at turen til Oslo og Buddy Holly var meget vellykket. Det virker som at
alle som var med hadde en bra tur. Håper at det vil bli bilder i CN etter hvert.
I forrige CN var det vedlagt nominasjonsliste til valget i februar. Julemøtet 8. desember er
siste frist for å levere disse. Lever gjerne til valgkomiteen eller i forslagskassa som henger
inne på lokalet. Det er ved bruk av denne nominasjonslista dere medlemmer kan sørge for at
den som dere ønsker, og har nominert, i hvert fall vil blir spurt om å ta ett verv i styret.
Dere som var på siste medlemsmøte fikk høre at vi har blitt kontaktet vedrørende mulig nytt
klubblokale. Selve lokalene og beliggenheten er veldig fin, det er bare så synd at de ligger i
Fredrikstad kommune. Sundløkka tilhører dessverre ikke Sarpsborg  Håper og tror at vi vil
få mer informasjon om dette på julemøtet.
Vi har som tidligere nevnt levert søknad om ”bingo støtte”. Ettersom bingoene er pålagt og
ikke drive med overskudd skal dette eventuelt deles ut til lag og organisasjoner.
Vi har derfor sendt søknad til Connect bingo, som ligger i Doblaug gården, at vi er interessert
i en slik avtale. Hva som kommer ut av dette gjenstår å se ettersom avtalen gjelder fra
1/1-11 til 31/12-11.
Det siste jeg hørte var at det er påmeldt 44 stk til julebordet den. 27/11. Det blir nok en fin
sammenkomst og det skulle ikke forundre meg om Per og Grethe klarer å få inn noen bilder i
denne utgaven av CN.
På årets julemøte vil vi få besøk av Verktøy Spesialisten. Han vil også i år ta med seg noen
gevinster som vil bli loddet ut samt demonstrere og selge verktøy. Det vil selvfølgelig bli salg
av Sarpsborg kalenderen for 2011 (en ypperlig julegave) som er laget av Oddmund Olsen
samt utlodding av mange fine premier! Det er bare å fylle opp lommeboka slik at man kan få
sikret seg enten verktøy, julegaver eller vinne fine gevinster  Julemøtet avsluttes med gratis
kake, kaffe og gløgg til alle fremmøtte.
Jeg vil avslutningsvis passe på å ønske alle medlemmer en god jul og ett godt nytt år!

Stein-E

MEDLEMSMØTE 10. NOVEMBER 2010
Tilstede:

23 seniorer og 2 juniorer

Nytt lokale
Det finnes et egnet lokale på Sundløkka som i første omgang er til utleie. Dette er et stort
verkstedlokale hvor vi vil få alt vi trenger i en bilklubb. Her blir det i tilfelle muligheter for å
mekke på bil. I tillegg er det et stort kjøkken der og egnede innelokaler for vårt bruk. Det er
også ett stort uteareale der som kan benyttes.
Vi får ta opp diskusjonen videre og se hva som må gjøres og hvor stor interesse det eventuelt
er blant klubbmedlemmer til å bytte lokale.
Østfoldsambarbeidsmøte
Per og Stein var representert på dette møte men det foreligger ingen referat der i fra enda.
Cars on the farm
11—13. juni invaderer vi igjen Enningdalen og er klare for årets treff. Dette er for øvrig
pinsehelgen og håper derfor at mange har muligheten for å stille opp og delta på dette
fabelaktige treffet.
Søndag den samme helgen blir det også arrangert nasjonal motordag.
17. mai 2011
Det ser ut til at det også neste år vil bli arrangert paradetog for veteranbiler i forbindelse med
russetoget. Det var i år ingen problemer i forhold til publikum eller russen, alt gikk stille og
rolig for seg.
Bingo
For å kunne drive bingovirksomhet må de dele overskuddet med foreninger. Stein-E. har
derfor kontaktet Connect bingo for å vise at vi ønsker denne støtten. Dette innebærer ingen
vakter eller jobbing, kun ”peng på bok”.
Kalendere i fra Oddmund Olsen
Det vil også i år bli muligheter for å kjøpe kalendere fra Oddmund Olsen. Prisen er kr. 250,pr. stk.
Forslagskasse
Det er nå hengt opp ei postkasse ved inngangen til salen hvor dere kan legge forslag eller bare
rett og slett litt ris eller ros.
Neste møte
Dette blir årets siste møte og da koser vi oss med kaker og gløgg. I tillegg vil
Verktøyspesialisten komme og kanskje får du en idè til årets julegave.
Gamle minner
Kjell-Ingar tok fram pc’n og visste oss mange fine bilder fra svunnen tid. Dette var det mange
som satte pris på og som mimret og fikk seg en god latter i tillegg. En stor takk til han for at
han har tatt seg bryet med å scanne og lagre alle disse bildene.
Marita

STYREMØTE 16. NOVEMBER 2011
Tilstede:

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

Ikke tilstede: Tormod, Arild, Per og Grete.

Kommentar siste Cruizenews
Bra innhold og mye og lese.
Kommentar siste klubbmøte
Et vanlig møte med et klippe av våre mest trofaste medlemmer.
Klubbhus, eiendom, gjøremål og fremdrift
Montering av ekstra varmepumpe er foreløpig lagt på is grunnet muligheter for annet lokale.
Containeren står parkert hos Per og det er ventet at elektrikerne kommer over jul og installerer
det de skal.
Saker i fra styremedlemmer
Fritakelse av verv
Tormod har bedt om å få trekke seg som styremedlem og ber derfor om at denne posten stilles
til disposisjon for et annet medlem.
Lokalet
Hva er fordelen med å leie fremfor å leie?? Klubblokalet er nå kun stort sett i bruk til styre- og
medlemsmøter. Skal vi derfor selge og eventuelt leie et annet og mer egnet lokale som kan dra
medlemsmassen fram igjen?
Som tidligere nevnt er det nå muligheter for et egnet lokale på Sundløkka og vi vil få svar på
pris senere denne måneden.
Det vil bli tatt opp til ny diskusjon når dette foreligger.

Marita

DETROIT CARS ØNSKER ALLE
MEDLEMMER
EN RIKTIG GOD JUL OG
ET GODT NYTTÅR.

FILM KVELD

FREDAG 3. DESEMBER ER ER DET KLART FÅR EN NY
FILM KVELD PÅ KLUBBLOKALET.
VI SNURRER EN BILRELATERT FILM KL 20:00.
ALLE ER VELKOMNE.
KOM IGJEN TA MED DITT GODE HUMØR OG
SÅ TAR VI EN
SOSIAL KVELD SAMMEN
PÅ DETROIT
CARS !!!

FILMKVELD
1. fredag i måneden har vi filmkveld. I november
viste vi filmen fra turen vår i Danmark,
John-Eilert Erichsen var filmskaper.

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.

Det er flere år siden jeg første gang planla en tur til Ed for å se på Monster Race, men det har ikke
passet inn i planene. I år derimot så det bedre ut, og søndag 29. august satte Sara og jeg kursen mot
Sverige og Ed. Vi så noen mørke skyer borte i horisonten, men tenkte at de var enda lengre bort.
Dere kan jo gjette om det regnet eller ikke når vi kom til Ed….? Selvfølgelig regnet det og vi hadde jo
ikke tatt med regntøy. Inn om nærmeste butikk for å finne ”noe mot regn” og det eneste vi fant var
paraplyer. Hva hadde skjedd når vi kom ut fra butikken med ny innkjøpte paraplyer? Jo, det var sol!
Men, det skulle vise seg at det ikke bare var paraplyer som vi egentlig skulle hatt med oss. På tre
sider rundt ”Monsterdalen” er det jord og leire og dette kom i strie strømmer rennende i gjennom
depot og tribuneområdet. Neste gang det blir en tur så blir det og heller å ta med seg litt for mye enn
for lite og bli bløt og leirete. På grunn av at det var så bløtt ble det dessverre ikke de største hoppene
eller de raskeste tidende.
Men, bråk var det nok av og da ikke mellom mennesker! For når f.eks Thor, som er en av de største
monster truckene i Sverige, starter opp sin NEDTRIMMEDE 1400 hesters 540cid Merlin V8 på fri
eksos blir det ”musikk” i Monterdalen! Advarselen fra arrangøren: ”Tänk på barnen – tag med
hörselskydd!” er helt på sin plass! Og det er ikke bare motorene som er store, ALT er stort. Dekkene
til Thor måler 66” x 42”, på norsk blir det 168 x 108 centimeter. Støtdemperne har en slaglengde
foran på 26” (66 cm) og bak på 30” (76 cm)!
Det konkurreres i 3 klasser: Smallsize, midsize and fullsize. Det er jo akkurat som i ”vår” bilverden 
Biler i smallsize klassen er tilsvarende de som vi er vant med å se på Obs 1.mai. Fullsize blir ofte også
kalt ”Bad boys” hvor blant annet Thor og de andre kjører med metanol innsprøytede V8 motorer på
opptil 1500 hester!
På de følgende sidene noen bilder fra racet og parkeringsplassen 

Sara’s favoritt, den hvite og blå Bobla ”Crazy Toy”, ble til slutt svensk mester i sin klasse.

www.neor.com

Only in Sweden: Plymouh Barracuda ombygd til pick up og registrert som A-traktor……..

Er du klar for litt action? Da kan en tur til Ed i slutten av august anbefales på det sterkeste. NEOR
hadde 20 års jubileum i år, og planlegger nok allerede neste års race i ”Monsterdalen”.

Stein E

HUMOR
Det var en bonde som var ute på tur med hesten sin. På veien møtte han
selveste Julenissen. Bonden stoppet og spurte nissen om han vill sitte på
.Etter en stund sa nissen at han skulle av ,men at bonden kunne ønske
seg 3 ting da han var så snill å fikk sitte på .Da sa bonden, jeg ønsker
meg masse penger, masse hår på brystet og samme utstyret som hesten
har. Bonden vel hjemme hos kona ,dro opp lommeboka full av sedler ,rev
opp skjorta å masse hår på brystet og vrengte av seg buksa. . Å fy fan
brølte han ut, det var merra jeg hadde i dag :O))))

Den gode far har en fortrolig samtale med sin lille sønn om den
forestående familieforøkningen.
"Jeg har gjort en avtale med storken om at den skal komme med en liten
søster til deg snart".
"For en tosk", tenker sønnen. "Hele verden kryr av deilige damer, og
fatter'n gjør det med en stork!"

Når man blander mel og vann blir det lim. Men når man tilsetter egg og
sukker blir det kake !! Hvor blir da limet av?? Jo det skal jeg fortelle
dere……….Det er det som får kaka til å sette seg fast i rompa, hoftene
og magen………….god julebakst alle sammen 
I Irak er det en skam å ha sex utenom ekteskap, spise mengder med
grisekjøtt og å drikke mye sprit. I Norge kalles det julebord med
jobben!:))

KLUBBTUR 13.NOVEMBER 2010
Vi var 48 medlemmer som møtte på klubblokalet for å reise til hovedstaden.
Vi skulle på Hard Rock Cafe og spise og så på Folketeatret og se Buddy
Holly. Da vi bestilte billettene var det med litt uro i maven for vi viste ikke
hvor mange som hadde lyst til å bli med, men det var stor interesse og vi etterbestilte også noen flere billetter. Så det var gøy at så mange ble med.

Det som er så hyggelig med klubbtur som dette er at alder har ingen betydning, både de
unge og litt eldre ”unge” trives sammen.
Juel Johansens bilruter stilte med fin stor buss og blid og hyggelig sjåfør.

Stemningen på bussen var god, og det ser ut som reiseleder Per har full kontroll.

Hard Rock Cafe ønsket at vi skulle forhåndsbestille maten, det gjorde vi og sendte listene på
mail i førsten av uken. Listene hadde de, men allikevel tok det 1 1/2 time før vi fikk maten.
Det var ingen god reklame for dem.

Selv om vi begynte å bli veldig sultne holdt
vi humøret oppe. Servitørene fylte på ned
drikke for å hjelpe til, og da maten endelig
kom var det delte meninger om den også, vi
som hadde bestilt BBQ retter var nok mer
fornøyd enn de som hadde bestilt sirlion
steak.
Gjermund har tatt alle bildene, tusen takk til
ham.

Teateret var helt topp, på slutten av forestillingen var hele salen helt med. Morsomt å få
hele historien, som begynte så bra men endte så tragisk for disse unge talentene.
Tilbake i Sarpsborg var klubbhuset oppe for de som ønsket det. Og noen ble et par timer,
noen reiste hjem og noen reiste på by’n.
Takk til alle som var med for en hyggelig tur, alle som var med gjorde at turen ble så bra
som den var.

NOEN SANNHETER FRA BARNEMUNN
Om hår
Noen gamle damer har bart, men det er ingen vits i å si det for de bare reagerer.
- Kjartan, 5 år -

Om gamle jomfruer
Gamle jomfruer vet ikke helt hvordan menn skal brukes.
- Marte, 8 år

Gamle jomfruer er damer som har hornhinna i behold.
- Siw, 10 år

Hvorfor gamle mennesker ikke får barn?
Gamle folk kan ikke lenger få barn fordi de har tørket opp innvendig, og babyer må jo ha
vann mens de gror. Heldigvis, sier nå jeg, for ellers kunne man jo risikere at
besteforeldrene fikk massevis av onkler og tanter som kanskje ble yngre og yngre.
- Martin, 9 år -

Om bestemødre
Bestemødre har veldig store behåer. De er så store at jeg får hele rumpa og to knær inn
i den ene rundingen. I den andre kan broren min sitte.
- Kaja, 7 år

På mormorer er liksom puppene dobbelt så synlige. Det er fordi de har melket så mange
familiemedlemmer.
- Heidi, 6 år

En bestemor er en som hele slekten har kommet ut gjennom. Da er det ikke så rart om
hun blir litt slaskete i skinnet.
- Kristine, 7 år

JULEBORD 2010
Årets julebord er over og vi takker Marita og Bodil med medhjelpere for godt
gjennomført selskap. I år var det over 60 påmeldte festdeltakere og alle kom med
godt humør og feststemning. God mat kom som tidligere år fra Mesanin, og med
maten kom også kjøkken personalet Anita og Bodil og hjalp til med å få maten
på fater. Gjermund tok plass bak prekestolen under trappa og sørget for god
musikk. Etter at vi hadde spist og drukket oss gode og mette var det klart for
gymnastiske øvelser på dansegulvet, noen kaller det også dans. Moro hadde vi
det alle sammen, her er noen av bildene.

Som dere ser så kosær vi oss skikkelig.

I baren var det aldri tomt.

Og så har vi de som jobba.

John Edgar, hva sier du nå???
Gjermund er veldig betenkt

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

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. des.
4. des.
8. des.
13. des.
14. des.
29. des.

Filmkveld Klubblokalet
Lørdagskafé / Åpent hus
Medlemsmøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet
Avismøte klubblokalet

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

1958 BUICK LIMITED
EIER STEINAR OLIVERSEN
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 29 DES

Kl 20,00
Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 19,00
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