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Ønsker alle en GOD SOMMERFERIE håper sola
vil skinne og at dere alle får noen varme gode
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Vi er klare for nok et treff i Enningdalen ”Cars on
the Farm”, 4. året det arrangeres dette er et treff
som har kommet for å bli. Sist år var det regn og
kaldt, men til tross for det var folk var fornøyde da
de reiste hjem på søndag. Vi krysser fingrene for
bedre vær i år.
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Stein E. Tveter
MØTEREFERATER
Marita Frogner
FORMANN HAR ORDET
Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDL/ NYE BILER
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen
*b

Fredag 13. mai var vi flere som var samlet på
klubblokalet og snakket om sommerens treff. Om
hvem som hadde lyst til å dra hvor og når. Referat i
avisa.
Det har blitt lagt ut flere bilder på nettsiden vår i
bildegalleri. Har dere bilder som gjelder klubben
og dere ønsker å dele med oss, kom med de og vi
legger de ut.

Grethe

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 8. JUNI KL. 18.30
Agenda:
- Innkommende saker
- Evaluering 17. Mai frokost / bilparade
- Cars on the Farm
- Cruise Nights, hva gjør vi?
- Vidar Andersen fra Mr. Wizard kommer for å fortelle om
”Waterless car protection” bilpleie.
- Eventuelt

Nå er snart mai måned over og med unntak av noen få perioder så har ikke sommeren vist seg
frem enda. Men, vi skal vel ikke klage ettersom det var bra vær under begge våre
arrangementer 
For å gå litt tilbake til langfredagen så vil det nok bli forandringer til neste års påskecruising.
Etter tilbakemeldingene både i fra medlemmene på siste medlemsmøte og fra styret så ser det
ut til at ”After Cruise” festen nå vil gå over i historiebøkene. Det virker som at det er bred
enighet i at all innsats i form av den jobben som kreves for å skaffe band, overnatting til disse,
leie lokalet, tilrigging, selve festen og ikke minst oppryddingen etterpå ikke svarer seg til det
vi sitter igjen med når vi oppsummerer arrangementet. Selve cruisingen derimot vil nok
sikkert fortsatt bestå. Mulig at det fra og med 2012 vil bli krevd en liten start kontingent i
form av eks. kr. 50,- pr. bil som vil dekke de faktiske utgiftene samt noen premier. På
cruisingens endestasjon vil det da bli en trekning blant de betalende ”bilene”. Kanskje det
også kan bli aktuelt å lage diverse cruising ting som pins, t-shirts etc? Kom gjerne med
forslag!
Årets Østfoldmønstring gikk veldig bra. Smekk fullt av biler, men kanskje ikke så mange
besøkende som vi hadde håpet på. Noe av grunnen til dette skyldes nok at 1.mai var på en
søndag og folk var opptatt med andre ting. Men, 500 biler og 1700 besøkende må vi være
fornøyd med. Økonomisk ble det ett greit resultat. Bilder ligger ute på bl.a:
www.detroitcars.net under bildearkivet og på www.rallyruth.com
17.mai var det både nasjonaldag, frokost på klubben og veteranbilparade i byen. Frokosten på
klubben var også i år godt besøkt etter som det var over 60 personer inn om. All ros til alle
involverte i frokost arrangementet. Årets bilparade var den andre i sitt slag her i Sarpsborg og
det virker som at det kan bli en tradisjon. I år hadde også kommunen engasjert seg og laget
bl.a skilter til å ha på bilene. Det var 45 stk forhåndspåmeldte biler samt at det kom noen
ekstra.
Neste ”klubbarrangement” er Cars on the Farm i Enningdalen 10-12. juni. Som de fleste vet
så er dette et samarbeidstreff mellom Amcar klubbene i Fr.Stad, Sarp og Halden. Regner med
at det vil være mer info annet sted i dette CN. De som har sagt seg villige til å ta vakter,
kommer gratis inn den aktuelle dagen 
Jeg vet at jeg nevnte det en gang i fjor også. 2. og 4. torsdag i måneden er det ”treff” på kaia i
Strømstad. Ikke den store kaia, men den hvor bl.a Koster båtene går fra. Til å begynne med
ble disse treffene arrangert på onsdag, men ettersom det kolliderte med cruisingene i Halden,
valgte svenskene å flytte til torsdag i stedet. De ønsker gjerne at flere nordmenn tar en tur, og
muligheten til å kombinere en ”Harry-tur” med ett ”treff” er jo helt ypperlig.
Jeg ønsker alle en stålende sommer og mange fine cruising mil.
Stein

E

MEDLEMSMØTE 11.05.2011
Tilstede:

33 seniorer og 1 junior.

Påskecrusing
Med solen skinnende fra klar blå himmel hadde mange funnet veien til Borg Amfi denne
langfredags ettermiddagen. Ca. 270 biler møtte opp og ble med på crusinga som endte
på Feriehjemmet. Der var betjeningen godt forberedt og stilte opp med salget og fikk det
unna i en fei.
After cruisfesten
Det var forholdsvis lite folk, til tross for at vi kunne by på to band i forskjellige sjangere.
Ca. 120 personer innom og vi gikk i et lite pluss. Vi må spørre oss selv om det er verdt å
arrangere påskefesten med tanke på all jobben som ligger bak dette og hva vi får igjen.
Vårmønstringen 1. mai
Ca. 1700 personer og 480 biler var innom på vårens vakreste eventyr. Det må vi si oss
veldig fornøyd med.
Etter at vi flyttet porten var det i år ikke antydning til kaos. Vi bør få ei vakt oppe ved
bensinstasjon da folk går inn der av gammel vane.
Det var 3 ganger så mange gatebiler der i år i forhold til i fjor.
Flotte repotasjer i både Sarpsborg Arbeiderblad og Fredrikstad Blad om både
påskecrusinga og 1. mai.
Cruisenight
Vi møtes som vanlig på Sportskafeèn ved Lande Senteret den første onsdagen i
måneden sesongen igjennom. Trenger noen "cruisegeneraler" som er villig til å ta på
seg ansvaret for hver sin crusing. Dette fungerte fint i fjor.
Cars on the farm
Pinsehelgen er vi klare for å sette spor etter oss i Enningdalen. Da er det duket for Cars
on the farm, et treff som både blir større og triveligere etterhvert som tiden går. Torsdag
den 9. juni møtes vi fra kl. 1700 og utover for å rigge til. Dette trenger vi noen
medhjelpere til så ta turen innom. Ta gjerne med deg vogna eller teltet og sett det på
plass denne dagen også.
Dette er litt av det som skjer:
Fredag: Wild Rooster spiller til dans på låven.
Lørdag: Crusing med quiz. Linedancekurs. Hub Cabs spiller denne lørdagen.
Søndag: Nedrigging, men siden det er pinse og sikkert mange har fri på mandag så kan
vi ta det rolig i år og ikke mase med dette. Fint om dere hjelper til med dette også.
Priser:
200 kr. pr. dag
400 kr. pr. helg.

Neste møte
Da vil vi få en demonstrering av poolish.
2013 - Lincoln Highway
Harry og Henning Kjensli holdt et fint foredrag om denne turen som skal foregå i 2013.
De hadde en fin historikk i fra 1913 og fram til dags dato.
Målet er å bringe 100 biler fra Europa over til USA på denne turen. Du kan sjekke mere
på nettadressen LH2013.com.
Marita

Redd for at du også kanskje har gått glipp av denne viktige informasjonen!

Visste du dette ????
Grunnen til kvinners økte alkoholkonsumsjon kan nå forklares.
Dagens truseinnlegg har så stor oppsugingsevne at vi blir tørre i halsen!!

Send dette videre til alle kvinner, så vi slipper å ha dårlig samvittighet for all den gode vinen
vi drikker !

STYREMØTE 18.05.2011
Tilstede:

Egil B., Harald, Bjørn, Egil N., Gjermund, Anita, Stein, Bodil,
Inger-Lisbeth, Grethe, Kjell-Ingar, Per og Marita.

Siste Cruizinews
Imponerende at vi klarer å få ut avisa en gang pr. måned. Veldig fint at det vises bilder
av hva som gjøres i forkant av treff. For det ligger mye arbeide bak i det skjulte.
Kommentar siste møte
Harry og Henning Kjensli hadde foredrag om Lincoln Highway.
Vi klubbmedlemmer bør tenke litt over møtekulturen vår. Ikke alltid vi er like flinke til å tie
når en har ordet. Ta oss sjøl et lite tak i nakken på dette.
Økonomi
Den står det helt greit til med.
1. mai
Veldig moro å jobbe med dette da det er så mye positiv respons å få i klubbens
medlemmer. En stor TAKK til alle som stillte opp og tok sin "tørn". Uten dere - ingen
vårmønstring !!
Momsrefusjon
Det ser ut til at det er muligheter for å få tilbake noe av momsen vi betaler. Egil B. har
sjekket dette og jobber videre med saken.
17. mai
Frokostbuffeèn etter barnetoget var en suksess, som det alltid er. Men det er ønskelig at
flere rydder opp etter seg.
Bilparaden var også vellykket.
Bildegalleri
Det er lagt ut haugevis av bilder på våre nettsider.
Påskecrusingen
Vi hadde en diskusjon om å kutte ut påskefesten neste år. Det ligger veldig mye jobb
bak det her og ingen i styret er lenger villig til å påta seg det ansvaret. Så det ble vedtatt
at vi kutter ut festen på Folkvang neste år men heller tar en medlemsfest på lokalet vårt.
1. mai
Grasto hadde en fin repotasje om oss i AmCar. SA hadde i tillegg også skrevet en del
om oss.
Litt småplukk her og der som kan rettes opp neste år men alt i alt en veldig fin
vårmønstring.
Marita

CruiseNight

4. mai - 1. juni - 4. juli - 3. august - 7. september

VI MØTES PÅ SPORTSKAFEEN PÅ LANDE SENTER KL. 19.00.

Mer informasjon finner du på www.amcar.no

17. MAI 2011
Etter barnetoget var vi på klubben og ble servert nydelig mat av
Bodil med hjelp av Anita.
Her var det noe for enhver smak og mange gode kaker til dessert.
Takk til Bodil og co for at dere gjør dette for oss.
Flere bilder på bildegalleri på nettsiden.

VINNERBILER 1. MAI 2011
TOP 10

1953 Buick Skylark -Ole Jensen

1953 Chevrolet Bel Air -Dag Sandnes

1967 Chevrolet Corvette StingRay -Bjørn Jørgensen

2010 Chevrolet Camaro SS/RS -Ernst Dalen

1957 Chevrolet Bel Air -Odd Ivar Jørgensen

1998 Chevrolet Corvette -Harald Halvorsen

2006 Chevrolet RST Regecy -Lars Jørgen Dahl

1970 Pontiac LeMans -Dag Johansen

1954 Buick Special -Øivind Martinsen

1930 Buick 30-47 -Oddvar Holstad

Beste klassiker

1992 Mercedes 500SL Jan Didrik Hermansen

Flere bilder er å se på våre websider www.detroitcars.net, bildegalleri

HUMOR
En fra hver av alle bryggeriene møttes på konferanse. Etterpå gikk de på pub. Han fra Ringnes
bestilte Ringnes øl og hun fra Hansa bestilte Hansa øl, osv. osv. Borg's mann bestilte Solo. De
andre lurte på hvorfor. "-Når ente døm andre drekker øl gjør ente jæ det heller"...........svarte
han:)))

To finnmarkinga e ute på isfiske en dag. Etter å ha sotte stille ei stund sier han Oluf Anders til
han Johan Mikkel: "Æ trur æ vil skilles fra kona. Ho har ikke snakka te mæ på to måna!"
Johan Mikkel sitt å drikk ei lang stund før han svare:"Det der synes æ du skal tenke nøye jænna for sånne kvinnfolk e djævelsk vanskelig å få tak i"....

Petter satt og stirret på frøken.
- Hva er det du ser på, spurte hun.
- Jeg ser på leggene dine, svarte Petter.
- FY! Gå på gangen med en gang, kommanderte hun.
Dagen etter satt Petter like herlig og glante på frøken.
- Hva ser du på Petter, sa hun skarpt.
- Jeg ser på lårene dine, sa Petter.
- Pakk sakene dine å gå hjem, sa hun sint og pekte på døra. Neste dag satt Petter igjen og stirret
på frøken. Plutselig pakket Petter sakene sine og skulle til å gå. Da spurte frøken:
- Hva skal du Petter?
- Etter det jeg har sett nå, så kan jeg like godt ta fri i fjorten dager..

Det var to tvillinger, Per og Erik. Per eide en gammel, elendig båt, og tilfeldighetene ville det slik
at Eriks kone døde samme dag som Pers båt sank. Noen dager senere møtte Per en gammel, snill
tante, som tok ham for å være Erik.
Så leit å høre om tapet ditt, sa tanten. – Det må kjennes helt forferdelig.
Per, som trodde at hun snakket om båten hans, svarte:
- Nja, faktisk er jeg bare glad at jeg er kvitt henne, hun var gjennområtten fra første dag. Hun var
lekk hele tiden, og hun hadde en stor sprekk bak og et ganske stort hull fremme også. Hver gang
jeg brukte henne ble hullet bare større og større, og hun lakk bare enda mer. Jeg går ut fra at det
som til syvende og sist tok knekken på henne, var da jeg leide henne ut til fire karer som ville ut
og ha det litt moro. Idiotene prøvde alle å komme seg inn i henne samtidig, så hun sprakk på
midten. Men det er ikke så farlig, det er vel bare å begynne å sjekke annonsene om man vil skaffe
seg en ny.

FREDAG 13. MAI,
Var vi noen klubbmedlemmer som hadde et åpent møte
på klubblokalet der vi pratet om sommerens treff.

2. juni—BENDIX-Treff Sted. Bendix bygget, Lunner, Hadeland
Dette er et dagstreff, og det vi snakket om var å reise videre til
3.—5. juni—AMCAR Grand National, Hunderfossen
Vi hadde litt delte meninger om når vi skulle reise, hvor vi skulle møtes var grei ESSO, Grålum. De fleste ville dra på torsdag, mens noen
få ønsket å dra på onsdag kveld.
10.-12. juni CARS ON THE FARM, Enningdalen, Halden
Her er vi med å arrangerer og de fleste av oss er med fra torsdag
kveld og rigger til.
17.—19. juni, ROUTE 40, Uvdal
23.—26. juni, AMERICAN FESTIVAL, Lista. Dette var et treff flere
ble fristet av, fordi det var noe nytt og spennende.
15.—17. juni, WHEELS & WHINGS, Varberg. Flere som har lyst til
å reise problemet er å finne et sted å overnatte.
26.—31. juli, UsCarCamp, Danmark. De fleste har allerede bestilt
ferje billetter og har planlagt å reise.
Vi som var på klubben ble enige om å sende melding til Bodil i god
tid med avreise tidspunkt for de treffene vi skulle på. Reiser vi til forskjellige tider blir det flere avreise tider. Og avreise er fra Esso, Grålum hvis ikke annet er nevnt.
Danmarksturen er det Høk, Skjeberg.

OLD BOYS

Møte
”Gutta” med grå stenk, ungt sinn
Og bil i ”minne”
Holder møte hos;
BIL GURU—Ole Trondsen
Strand gt. 7 i Sandesund
Dato; 20-06-2011

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.

11-13juni
juni 2010
10-12
2011
GRIBSRØD GÅRD
ENNINGDAL – HALDEN

LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!
LIVe
musikk
på låven!
Fredag:
Wild
Rooster Lørdag:
Hub Caps
Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz
Premiering av de fineste bilene.
D e t b l i r s a l g a v f ro k o s t t a l l e r k e n
og billig grillmat.
Vi s t i l l e r m e d v a r m g r i l l .
P r i s h e l e h e l g e n k r. 4 0 0 , - i n k l u d e r t c a m p i n g
P r i s p r. d a g k r. 2 0 0 , - . B a r n u n d e r 1 8 i f ø l g e
m e d f o re l d re : G r a t i s i n n g a n g
http://amcarfredrikstad.com/cof.shtml
www.detroitcars.net/DIV FORSIDE/Cars on the farm/Farmen.html

Det finnes noen hytter på Svingen Camping
For mer info: Tlf. 69 19 76 57 eller mail en av klubbene

Carnauba (car-now-ba) er et vegetabilsk fettstoff utvunnet av bladene fra
det brasilianske palmetreet kalt ”Livets Tre” (Copernica Cerifera). Ren Carnauba i sin
naturlige form er hardere enn betong. En av de mest interessante egenskapene er at
den svulmer opp og lukker porene når den utsettes for vann.
Siden Carnauba voks er et naturlig planteprodukt som ikke skader malte / lakkerte
overflater, kan Carnauba voks tilføre bilens overflate en meget hardfør ”film” som
beskytter mot tæring og skadelige elementer som for eksempel luftforurensing,
insekter, tjære, vei salt, fugleskitt og støv / skitt generelt. Carnauba voks reduserer
kraftig lakkens falming ved å avvise solens UV / infrarøde stråler.
En voksoverflate har kanskje en holdbarhet på en måned eller mer på noen områder
av bilen, regelmessig voksbehandling vil dog sikre at bilen er beskyttet. Noen
voksprodukter holder kanskje et halvt til et helt år men ikke alle bilens overflater vil
være like godt beskyttet etter så lang tid. En hyppigere påføring vil sikre at alle
overflater er beskyttet og vil gi en flottere og blankere overflate noe som er mer
tilfredsstillende.
En kvalitetsvoks som Carnauba vil kontinuerlig fornyes idet man påfører et nytt lag.
Formelen på Mr. Wizard Waterless Car Protection er sammensatt på en slik måte
at det alltid er den samme tykkelsen på vokslaget på bilen uansett hvor ofte det
påføres. Derfor vil det aldri skje en oppbygning av vokslag, og bilen vil alltid være
beskyttet og beholde den glans man ønsker.
Detroit Cars var så heldige at vi fikk sponset 16 stk sett med voks og microfiber kluter
som ble delt ut sammen med pokalene på Østfoldmønstringen. Vi takker så meget
for premiene!

Medlemsmøte 8. juni:
På medlemsmøtet den 8. juni vil det komme representanter fra Mr. Wizard for å
fortelle mer og produktene og sikkert demonstrere også.
Vi oppfordrer herved alle som ønsker mer info om en enkel måte og holde bilen blank
på å ta en tur på dette møtet. Produktene kan også brukes på alle blanke flater som
speil, vinduer, hvitevarer etc. Men, må IKKE brukes på flater man skal stå / sitte pga
at disse blir glatte.

Barns svar på kristendomsprøver 2

Det er mange i himmelen: Alle som er døde er der, pluss Gud og Jesus
og den dårlige Ånde.
Det er noen som har en hellig lama. Det er egentlig en liten kamel. Det
heter Dalai-lama. Jeg tror det er en engel.

Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barn komme til seg, så
hadde vi ikke trengt barnehager.
Bibelen består mange artige typer. For eksempel handler det om
Pottimor, Pottifar og Pontius Forlat oss.
Du skal høre på moren din samme hva hun sier og hvilket tonefall hun
bruker.

Når noen dør, blir de lagt ned i jorda, og så sier presten: 'Av jord er du
kommet og der skal du bli.' Så tømmer han enda en bøtte jord i hodet på
deg.

Russ 2012??
1990 Chevrolet G30 LX serie Starcraft 6,2D med forhøyet tak, skjermbredere og bra stereoanlegg
selges. 7 seter registrert som personbil (Kl. B) med totalvekt på 3480kg. Det meste av Starcraft
utstyret er fortsatt i bilen: spesielle forseter og ratt, diverse treverk innvendig, spotlights, hyller, skap,
diverse 12v strømuttak etc. Følger med ekstra stol slik at bilen event. kan reg. som 8 seter. Bilen har
gått 379.000km. Motoren har blitt byttet og den har nå gått 175.000km. Skilter er innlevert 20/5.
Påkostet kr. 10.000,- i deler i mars-april 2011. Noe av det som er nytt: vacuum pumpe, høyre bremse
caliper, to nye Sønnak Powerline batterier, bremsebånd og bremsepumper bak og luft/dieselfilter.
Relativt nye bremseskiver foran. Eu godkjent i mars 2011, men er kun godkjent til og med april 2012
på grunn av at tidligere eier ikke viste den i 2010. I tillegg til at bilen er Eu godkjent er den også
Statens Vegvesen godkjent russebil Mai 2011.
Stereoanlegg ble kjøpt nytt i mars og har en verdi av kr. 25.000,-. Anlegget består bl.a. av:
-En stk Alpine CDE-112Ri AUX/Cd/Ipod/USB spiller. 4x50W
-En stk Soundstream D-tower DTR1.900D spesialbestilt forsterker (900W)
-Fire stk Cerwin Vega Mobile 12” subwoofere i to doble basskasser. 400W pr. subwoofer.
-To stk 3 veis 6’9 og to stk 6’5 Pioneer høyttalere for mellomtone / diskant.

Selges med anlegget for kr. 42.000,For mer info og visning, kontakt Stein E på 924 58 184 eller sttve@online.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 2011
FORMANN

Stein E. Tveter

sttve@online.no

69167702 / 92458184

VISEFORMANN

Egil Berby

fossengen@online.no

69132166/90041576

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

Bjørn Vidar Johannessen

bjoer-vi@online.no

93490841

STYREMEDLEM

Grethe Nord Gerhardt

89chevy@online.no

69140075 / 97181618

STYREMEDLEM

Egil Nygaard

egil-gut@frisurf.no

69141273 / 48103707

STYREMEDLEM

Gjermund Jansen

gjjanse@online.no

69336996 / 99264922

VARAMEDLEM

tantepen@yahoo.no

9505269

VARAMEDLEM

Inger Lisbeth Østli
Aaserød
Harald Olsen

VARAMEDLEM

Bodil Tromop Hansen

fjatlebrok@hotmail.com

99550326

VARAMEDLEM

Anita Jansen

69336996/95036242

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.
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

Returadresse:
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
Norge

3-5. jun. Hunderfossen

Lillehammer & Gjøvik

3-5. jun. Viking Run & fun5 2011

Viken Rod & Custom Club

5. jun.
8. jun.
3-12. jun.
14. jun.
20. jun.
4. jul.
4. jul.

Right On Bil & Mc mønstring på Stevneplassen i Skien
Medlemsmøte klubblokalet
Cars on the farm
Styremøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Night Cruise Lillestrøm (22th annual)
Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter

Detroit Cars
Felles Østfold
Detroit Cars
Detroit Cars
Midnight Cruisers
Detroit Cars

EIER: VIDAR BUFLOD
1960 CADILLAC ELDORADO CONVERTIBLE
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net
KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00

Deadline neste klubbavis onsdag 19 JUN.

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

