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Stig

Denne gangen må jeg dessverre melde at jeg et-
ter en lang prosess har funnet ut at jeg må kaste 
inn håndkle som redaktør. Som en del vet så har 
det vært store forandringer i min livssituasjon 
det siste halve året.  Selve jobben med å sette 
sammen bladet går unna greit, men den kreative 
delen der en skal forsøke å skrive noe fornuftig 
har stoppet helt opp. 

Jeg skal selvfølgelig sitte her til vi har funnet 
noen som kan ta over denne jobben, men dere 
medlemmer kan nok ikke fi nne så mange lange 
reportasjer i den nærmeste fremtiden fra meg. 
Vanligvis så syns jeg det er artig å skrive litt, 
men når gleden er borte så går det ganske 
enkelt ikke. Dere medlemmer fortjener et bedre 
blad en det jeg er i stand til å lage nå i dag. 

Så er det noen som føler at dette er noe en vil 
forsøke så ta kontakt med undertegnede, eller 
noen i styret. Det følger med en bærbar PC i 
jobben. Jeg vil også gi en hjelpende hånd med å 
komme i gang.



Stein E

Formannen har ordet

Dette blir en litt spesiell side å skrive denne 
gangen, ikke at det er uvanlig at jeg skriver 
denne siden, men på grunn av ferien. Denne 
utgaven av Cruzinews er jo første utgave etter 
ferien og da er det litt merkelig å sitte her i 
begynnelsen av juli, før ferien, og skrive om 
noe som leses en måned lengre frem i tid. 
Grunnen til dette er at deadline for CN denne 
gang er samtidig med at vi er på en tre ukers 
ferie tur i USA.
Denne gangen er det ikke planlagt å verken 
besøke en eneste bilskrot eller et eneste 
marked, det skal bli en ”ren” familieferie, selv 
om det blir noen timer ”jobb” den ene dagen. 
Men, dukker det opp noe spennende så får 
vi se hva det blir tid til………. Skulle ikke 
forundre meg om det blir et bilde eller to i ett 
senere CN. 

Det ble luftet på siste medlemsmøte at det 
kanskje er mulig å møtes på Sportscafeen alle 
onsdagene i sommerhalvåret i stedet for på 
klubblokalet. Noen snakket også om at det var 
litt for mange ”andre” biler der, men da er det 
jo bare å parkere på oversiden av kafeen, på 
plassen opp mot riksveien. Der kan vi også 
få en ”egen” parkering hvis vi ønsker, samti-
dig med at bilene står mer synlige for de som 
kjører på riksveien.

Både klubbmedlemmer og en del fra Odd Fel-
low snakker fortsatt om turen til Hvaler, og 
fremdeles så hører jeg bare positive tilbake-
meldinger. Detroit Cars har som en følge av 
turen fått en fl aske Sarpsborg konjakk som en 
ekstra takk. For de som ikke vet det så er dette 
en spesiell konjakk som er eksklusivt pro-
dusert i forbindelse med Sarpsborgs 1000 års 
jubileum i 2016. Alle fl askene er nummerert. 
Styret har bestemt at den skal vi lodde ut på 
medlemsmøtet i august til en av de som enten 

stilte opp som sjåfør og/eller med bil(er). Og vi 
vil ikke ta hensyn til om vinneren er medlem 
eller ikke, men det hadde jo vært hyggelig hvis 
alle som var med på turen har tid til å komme 
på medlemsmøtet den 13. August.   

Og når vi snakker om klubblokalet så hadde vi 
årets vårrengjøring 20.juni slik at lokalet igjen 
ser nyvasket og pent ut. Skulle det bli et tema, 
nei jeg påtar meg ikke jobben med å pusse 
fl ere vinduer……

31.august er det klart for årets Street Legal ste-
vne på ØRA industriområde i Fredrikstad. Selv 
om det pr. dags dato ikke har kommet noen 
formell henvendelse, så regner vi med at De-
troit Cars også i år vil stille med de parkerings-
vaktene som det er behov for. Og påfølgende 
helg, den 7.september, er det klart for årets tur 
med brukerne av Nygårdshaugen. Som alle 
vet så trenger DETROIT CARS hjelp av sine 
medlemmer begge disse dagene. Vi er veldig 
takknemlige for alle som kan gi oss beskjed 
så fort som mulig hvilke(t) av arrangementene 
som de vil delta på. Bil & Trafi kk har lovet at 
de i alle fall skal lage en reportasje om turen 
med de på Nygårdshaugen ettersom det ikke 
har passet så bra ved våre andre arrangementer 
i år. Hvis det er noen som vet om en passe lang 
kjørerute den 7.sept., gi meg beskjed.
   
Veldig fi nt hvis dere som medlemmer tar 
noen bilder og skriver noen ord fra de treffene 
dere er på i år. De fl este har jo både e-post og 
digitale kamera så det skulle jo ikke by på de 
største utfordringene. Alt sendes til Stig som 
vil sørge for at dette kommer på trykk i et nr. 
av CN. 



Medlemsmøte

Marita

11.06.2008
Tilstede 17 seniorer og 4 juniorer

Cruising
Den 1. onsdagen hver måned fra mai til september er det cruising. I den 
forbindelse ble det diskutert litt om vi bare skal møtes ved Lande senter, eller 
om vi også skal cruise litt. Konklusjonen må være at det blir opp til hver enkelt 
om de bare vil ha sosialt samvær der nede eller om de vil ta bilene og kjøre 
rundt. Enten med ett bestemt mål eller helt uten mål og mening. 
I stedet for å møtes på klubben onsdager i dette sommerhalvåret, kan vi også 
møtes for sosialt samvær ved sportskafèen. 

Diverse ting som skjer rundt i landet
• 23.-27.juli Country car meet Seljord
• 2. august Power Meet
• 16. august Drive in kino Sandefjord
• 31. august Street legal - Øra Fredrikstad

I forbindelse med street legal vil det være behov for medhjelpere til vakter ved 
parkeringen. Så løp å meld dere på!!

Odd Fellow
De som stillte opp på denne turen og kjørte denne dagen, er alle enige om at det 
ble en kjempefi n tur. Det var også masse glede å spore hos passasjerene. 

I pausen var det salg fra kiosken. 



Styremøte 

Marita

17.06.2008
Tilstede Stein, Annikken, Vidar, Kjell-Ingar, Egil, Tom Vidar, 

Bodil, Per, Nina, Stig og Marita.

Kommentar siste Cruzinews
Greit nok, men det er ønskelig at medlemmer skriver litt om ting og tang de opplever 
som andre kan ha interesse for. En bilderepotasje om ting dere har vært med på i 
forbindelse med treff eller noe som har skjedd på klubben står høyt på ønskelisten. 

Kommentar siste klubbmøte
Denne gangen var det lite folk og det var tydelig at feriemodusen hadde starter hos fl ere. 
Men sånn er det jo når sommeren kommer over oss. 

Økonomiske bevegelser
Fortsatt stabil og god.

Klubblokalet
 Vi har ett fl ott lokale som bare venter på å bli brukt av enda fl ere. Her er det plass til 
mange og gode parkeringsmuligheter på utsiden. 
Hvilke tiltak må settes i gang for å “lokke” medlemmene hit?
Følgende forslag:
• En fredag i måneden hvor det arrangeres en fi lmkveld. 
• Diverse aktiviteter, uten noe spesifi sert forslag her, men kom gjerne med det. 
• Flere fester
• At det blir laget referat etter ting som skjer slik at det blir skrevet om i avisa vår. 
• At det kan skje litt mere på medlemsmøtene. 
• Dugnadsinnsats bør belønnes etter ett system som gir de mest iherdige belønning  
 for strevet. 

Farmen
Dette er et fl ott arrangement, men desverre så er det veldig vanskelig å få folk til å stille 
opp og ta vakter. 
Spørsmålet som da dukker opp er om vi fortsatt skal være med å arrangere dette? Vi 
velger å prøve ett år til da det kun er andre gang det er arrangert. Vi kan ikke gi opp i 
starten, men håper at fl ere for øynene opp for at dette er ett helt suverent arrangement 
som stadig når nye høyder. 

Festkomitè
Annikken og Marita
Foreløpig fester som er bestemt
• 13.september cowboyfest
• 22. november  julebord



Medlemsinfo

Cruisenight
Lande Senter første onsdagen i måneden klokka 19.00

Som vi har nevnt på forskjellige plasser tidligere så har vi fl yttet vår Cruisenight 
til Lande Senter. Det er jo litt nostalgisk for det var jo der det hele startet med 
Østfolmønstringen for mange, mange år siden, selv om det for noen medlemer 
føles som i går. Så møt opp for et par sosiale timer. Vi har ikke planlagt noen 
kjøring på disse kveldene, men om det er noen som ønsker det så fi nner en nok 
noen der nede å avtale det med.
Det fi nns pølser og snacks å få kjøpt i kiosken og de har sitteplasser både ute og 
inne, så velkommen til en hyggelig prat med kjente.



Medlemsmøte
Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 13. AUGUST KL. 18.30

Agenda:

- Innkommende saker
- Street Legal 31/8

- Kjøretur Nygårdshaugen 7/9
- Klubbtur i høst / vinter?

- Utlodding av gave fra Odd Fellow
- Eventuelt

7.september er det klart for en ny tur med brukerne av Nygårdshaugen.



4. Juli på Lillestrøm
I år så hadde vi sendt ut invitasjon 
til klubbene i Halden og Fredrikstad 
+ SMS til våre egne medlemmer om 
felles avreise til Lillestrøm med start 
fra Shell i Solli. Litt skuffende kanskje 
at vi ikke ble mer en 17 biler, men det 
ble jo en grei rekke innover E6’n for 
det. Turen opp til Lillestrøm gikk uten 
uhell, og vel oppe så var det jo en laang 
kø som stod inn på messesenteret. 
Nydelig sommervær og fredagskveld 
gjorde at veldig mange hadde tatt turen 
hit. Mange av oss droppet køen og tok 
heller noen runder i byen før alt stan-
set opp her også. Men en måtte jo ta 
en titt på alle de fi ne bilene som stod 
på messesenteret også. Ryktene vil ha 
det til at mer en 3000 biler tok turen til 
Lillestrøm denne fantastiske 
sommerkvelden. Stig



Cruising i Lysekil



E D R U F A N D E N

De fl este har merket han, de færreste har 
sett han Edrufanden. 
Dette er edrufandens fremgangsmåte: 

Etter at du har lagt deg etter en normalt 
fuktig kveld på byen og aner fred og 
ingen fare kommer han listende... Han 
har som vanlig med seg det han trenger, 
og som er blitt hans varemerke; 
hammer, småpenger og 1/2 liter diesel. 

Først tar han alle klærne du har brettet 
pent sammen, og slenger dem utover 
leiligheten din. Deretter lukker han 
igjen vinduet ditt og tar på deg skoene 
igjen. Så tar han alle sedlene dine og 
bytter dem i småmynter, slår deg i hodet 
med hammeren, og heller dieselen ned i 
halsen din. 
Hvis du mot formodning ikke har 
kommet alene hjem denne kvelden, men 
har med deg et helt eller delvis ukjent 
individ, bytter han denne ut med et 
mindre skjønt eksemplar av arten, og får 
vedkommende til å snakke Indre Surna-
dals-dialekt om morgenen. 
Ryktene sier at han også i helt ekstreme 
tilfeller planter hår på tungen din, lager 
plysjbelegg på tennene dine og deler ut 
telefonnummeret ditt til stygge folk på 
gaten, men dette er foreløpig 
ubekreftede rykter.

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 mor-
moren av hun lå å lyste henne 
i rompa med en lommelykt. 
- “Hva gjør du?”, spurte mor-
moren. Piken svarte: - “Mor 
og far sier at du har rompa 
full av penger, men det stem-
mer jo ikke

En dame var hos legen for å 
bli undersøkt, og fi kk tilbake-
melding om at hun ville ha 
godt av mer mosjon, og legen 
anbefalte sex tre ganger pr 
uke. “Si det til min mann”, 
sa hun til legen. Legen går ut 
på venterommet og forklarer 
mannen at hun trenger sex 
tre ganger pr uke... “Hvilke 
dager”? spør mannen “Hva 
med Mandag, Onsdag og 
Fredag” “Jeg kan komme med 
henne Mandag og Onsdag, 
Men på Fredager må du hente 
henne sjøl”

Mannen var redd for at kona 
var utro når han var borte.
Derfor satte han en skål fl øte 
under sengen hennes.
Et passende stykke over 
hengte han en stein i en snor. 
Vist det kom dobbel vekt i 
sengen ville stenen bli dyppet 
i fl øten. Da han kom hjem sto 
det under sengen en skål med 
smør.



Formann Stein E. Tveter buickowner@home.no 69 16 77 02 924 58 184
Viseformann Stig Molteberg mopar56@online.no 69 97 09 00 911 69 219
Kasserer Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 916 46 035
Sekretær Per Gerhardt 57merc@online.no 69 14 00 75 917 77 514
Hjelpesekretær Marita Frogner marita-dahl@hotmail.com 934 31 119
Styremedlem Vidar Aaserud vidar.aaserud@jbv.no 916 78 007
Styremedlem Nina Karlsen 924 43 799
Styremedlem Bodil Hansen fjatlebrok@hotmail.com 69 15 41 76 995 50 326
Styremedlem Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69 14 12 73 481 03 707
Varamedlem Kjell Frogner frognerfam@hotmail.com 402 03 949
Varamedlem Annikken N. Schander
Varamedlem Tom Vidar Bjerknes 69 16 62 79 905 59 880

Styret 2008
Klubbinfo

Detroit Cars
Edvard Strandsvei 46
1734 Hafslundsøy
Tlf; 69 15 05 00
Web; www.detroitcars.net
E-post; post@detroitcars.net

Utlån av verktøy
På klubbhuset så fi nnes det et stort 
utvalg av spesialverktøy som er til utlån 
for medlemmer. Verktøy og lånelister 
fi nner du oppe i andre etasje. 
Nøkkel til klubbhuset kvitteres ut hos 
formannen. 
Klubben har også en elefantkran og 
motorbukk som leies ut til medlemmer. Ta 
kontakt med Vidar Elvestad 908 28 557

Utleie av klubblokale
Du kan leie våre utmerkede selskapslokaler til møter, konfi rmasjon, bryllup eller bare en 

fest. Nytt kjøkken, fl ott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer
Pris: 1700.-kr inkludert vasking

Det er også muligheter for barneselskaper på hverdager. Pris 500.- vasking etter avtale
Kontaktperson Bodil Hansen Mob 995 50 326 (ikke SMS)

Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietager ordne selv.



Returadresse
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 HafslundsøyB

Deadline neste Cruzinews er 26/8

August 
06.08  Amcar Cruise Night, Sarpsborg, Landesenter   Detroit Cars   Kl 19,00
8-10.08  Viking Run, Roskilde      
13.08   Medlemsmøte klubblokalet     Detroit Cars   Kl 18,30
18.08    Old Boys møte hos Ole Trondsen    Detroit Cars   Kl 19,00
19.08    Styremøte klubblokalet      Detroit Cars   Kl 18,30

September   
01.09   Avismøte klubblokalet      Detroit Cars   Kl 18,00
07.09  Kjøretur fra Nygårdshaugen   Detroit Cars
03.09    Amcar Cruise Night, Sarpsborg Landesenter   Detroit Cars   Kl 19,00
06.09    Lørdagskafé / Åpent hus      Detroit Cars   Kl 11,00
10.09    Medlemsmøte klubblokalet     Detroit Cars   Kl 18,30
16.09    Styremøte klubblokalet      Detroit Cars   Kl 18,00

BAKSIÆ


