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Hei igjen, nytt år og nytt styre noen endringer i 

styret, både helt nye styremedlemmer og ”gamle” 

som har kommet tilbake etter et par års pause.    

Nå i Februar har det vært mange aktiviteter, vi har 

vært på tur se reportasje. Og det har vært filmkveld 

og dansekveld og Old boys. Mars blir litt mer 

stille, men formiddagskaffe og filmkveld blir det. 

Jeg skal fortsette som redaktør og håper dere kan 

komme med innlegg. Jeg vet fra før at det kan ta 

litt tid før noe kommer, men nå er alt blitt så mye 

lettere det er bare å sende til meg på mail 

89chevy@online.no . Og tenk når alle sidene til 

avisa er ferdig bare sender jeg det på mail til 

Allkopi og så tar de seg av resten, det er slutt på 

den tiden da en helg i måneden gikk til 

aviskopiering. Mandag kveld møtes vi på klubben 

da har Marita tatt turen på Allkopi  og hentet 

avisene. Og ikke går vi rundt bordet og setter 

sammen avisa lenger heller, neida vi sitter alle 

rundt bordet og klistrer navnelapper og frimerker. 

Selvfølgelig er det kaffe og skravling, fortsatt 

sosialt så bare ta en tur og se en mandag vi er på 

plass. 

      Grethe 

 

mailto:89chevy@online.no


 

 
 

 

 

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 

 

ONSDAG 11. MARS 2009 KL. 18.30 
 

 

Agenda: 

 

- Innkommende saker 

- Evaluering tur til ”andre siden”.  

- Påskecruising / fest 

- Østfoldmønstringen 2008 

- Eventuelt  

- Oddmund Olsen viser lysbilder og  

forteller fra ”før i tiden”.  
   

 
Nå er det snart tid for påskecruising igjen!! 



  
Da er igjen ett årsmøte avholdt og både regnskapet og årsberetning gikk igjennom uten 

nevneverdige justeringer. Det påfølgende valget er vel kanskje det raskeste som har vært i 

klubbens historie? Alle nominerte ble klappet inn uten protester. Når det gjelder de gamle 

klubbvedtektene så fikk styret årsmøtevedtak på at vi kan forandre litt på disse. Ny mal til 

vedtekter er mottatt fra Amcar og vi vil bruke den som grunnlag når vi lager våre nye 

vedtekter, som forhåpentligvis vil bli godkjent av Enhetsregisteret..  

 

På medlemsmøte den 11.mars vil Oddmund Olsen vise lysbilder og fortelle litt fra ”noen tiår 

tilbake”. Det skal bli veldig morsomt å se slike bilder, se forandringene både når det gjelder 

bilpark, bygninger og ikke minst klesstiler.  

 

Som tidligere nevnt så skulle vi ha ett møte med Coop Obs og med innehaveren av 

bensinstasjonen. Det møtet var Gjermund og jeg på den 25.februar. Den nye 

hypermarkedssjefen på Coop Obs hadde kun lovord å si om Østfoldmønstringen, verre var det 

med innehaveren av bensinstasjonen. Det som begynte som ett STORT problem hvor det også 

ble antydet at Coop sentralt ville stenge for lån av p-plassen til bruk til Østfoldmønstringen, 

ble til en løsning hvor vi setter opp 4 -5 kjegler og 20 m sperrebånd ved A-porten…. En enkel 

og grei løsning for vår del. Det som var litt merkelig var at det var innehaveren av bensin 

stasjonen som ”truet” med dette og IKKE hypermarkedssjefen som satt ved siden av, han var 

helt på vår side! Flere oppdateringer om Østfoldmønstringen på medlemsmøtet 11.mars. 

 

Men, før Østfoldmønstringen 2009 er det igjen påskecruising! I år er det etter det jeg har klart 

å finne ut 14.gangen cruisingen arrangeres. Årets cruising rute er ”timet og tilrettelagt”, det 

samme er festlokale og live band på kvelden. Årets cruising er nesten 3 uker senere enn i fjor 

og håpet er da VELDIG stort for at været blir betraktelig mye bedre enn i 2008! Årets cruising 

er nærmere bestemt langfredag 10.april hvis noen skulle være i tvil.  

 

Turen til Horten/Sandefjord ble meget vellykket, er stor takk til Grete og Per G!! Flotte steder 

å besøke, nydelig biff buffé med så mye mat og drikke man ønsket inkludert (også øl / vin) 

samt mulighet til ”taxfee” shopping. Selv har jeg vært hos American Drivers i Sandefjord 

tidligere i forbindelse med drive-in kino, se CN nr. 1/2009, og jeg tror det var flere enn meg 

som har blitt imponert over klubblokalet og beliggenheten. I år skal de arrangere høst drive-

in, noe som det kanskje kan være mulighet å arrangere en klubbtur til? Nei, IKKE med buss, 

det er så vanskelig for alle å se lerrettet samtidig   

 

Rabattavtalen med Torshov skal nå være i orden, husk å ta med GYLDIG medlemskort i 

Detroit Cars for å få rabatten.  

 

Videre har jeg fått tips av Gjermund om at Verktøyspesialisten kanskje kan være interessert i 

å komme på et medlemsmøte for å demonstrere div. verktøy samt at det kanskje kan være 

mulighet for å få kjøpt / bestilt verktøy. Regner med at det i hvert fall er noe som de mannlige 

medlemmene har interesse for? Mer info i neste CN.    

 

Snøen smelter, fuglene har igjen begynt å kvitre og ”abstinenser” etter bensin og eksos kan 

bare bety en ting: En ny sesong er like rundt hjørnet!              Stein-E 



MEDLEMSMØTE 11. FEBRUAR 2009 
 
 
 

Tilstede: 27 seniorer og 2 juniorer 
 
Medlemsmøtene 
For at det skal skje noe på medlemsmøtene er det fint om du har noe du kan fortelle 
eller dele med oss andre. Si også i fra om du har et ønske om en spesiell 
foredragsholder så skal vi se om vi kan få det til.  
 
Påskecrusinga 
Finn fram bilen og tørk av vinterstøvet, gjør den klar til påskecrusinga den 10. april. 
Klokka 15.00 møtes vi som vanlig på Borg Amfi og kjører i rekke og rad dit hvor 
crusinggeneralen har lagt ruta si i år.  
På kvelden blir det stor fest på Folkvang i Skjeberg. Her åpnes dørene klokka 20.00 og 
det er Wild Rooster som står for musikken denne kvelden. Ta med dere godt humør, 
venner og danseskoa og kom en tur innom.  
 
Tur til Ringstad 
De utvider nå verkstedene sine og vi prøver å få til en tur dit opp på denne siden av 
sommeren.  
 
Cruisenight 
Det nærmer seg også fort til cruisenights settes i gang nå og første treff blir 6. mai. Vi 
møtes på Sportscafeèn ved Lande Senter.  
 
Cars on the farm 
Her har Askim trukket seg ut, så de som har ansvaret for at det blir arrangert nå er 
Fredrikstad, Halden og Sarpsborg. Vi trenger noen vakter i forbindelse med dette og 
håper dere stiller opp på det. Husk at vi er med på å arrangere dette og at vi etter beste 
evne drar lasset i sammen.  
 
"Østfoldopprør" mot biltilsynet 
Gudim er teknisk sjef over veterankjøretøy på Hafslund Trafikkstasjon. De vil gjerne 
forbedre seg og det er derfor ønskelig at det blir innrapportert om ting dere synes har 
blitt oppfattet som urettferdig eller feil. Skriv det ned i et lite notat og gi det videre til Per 
Gerhardt som vil overlevere det videre.  
 
Pause med kiosksalg. 
 
 
 

Marita 



ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2009 
 
Årsmøte ble ledet av Egil Berby.  
 
Årsmøte skal inneholde årsberetning, budsjett og valg.  
 
Egil Berby leste opp årsberetningen og den ble godkjent. Mange fine hendelser i løpet 
av året.  
 
Kjell-Ingar Olsen gikk igjennom regnskapet og det ble godkjent. Ryddig og fint regnskap.  
 
Forslag 
Det ble foreslått å ta inn ett ekstra varamedlem i år. 
Det nye styret ble anmodet om å jobbe med vedtektene da vi nå må registrere oss i 
enhetsregisteret i Brønnøysund.  
Dette ble godkjent.  
 
Valg 
I år så uteble den tradisjonelle avstemningen da det kun var kandidater nok til å dekke 
styret. De nye ble derfor klappet inn.  
 
Styret består nå av følgende: 
 
Formann:  Stein Erik Tveter 
 
Viseformann:  Gjermund Jansen (ny) 
 
Kasserer:  Kjell-Ingar Olsen 
 
Sekretær:  Per Gerhardt 
 
Hjelpesekretær: Marita D. Frogner 
 
Styremedlemmer: Bodil Hansen 
   Egil Nygaard 
   Grethe Nord Gerhardt (ny) 
   Arild Schonhowd (ny) 
 
Varamedlemmer:  Annikken Schander 
   Stig Molteberg (ny) 
   Egil Berby (ny) 
   Hans Arild Schonhowd (ny) 
 
 

Marita 



STYREMØTE 17. FEBRUAR 2009 
 

Tilstede: Grethe, Annikken, Stein E, Per, Hans Arild, Arild, Stig,  
  Gjermund, Egil N, Kjell-Ingar og Marita. 
 
Kommentar siste Cruzinewz 
Avisa holder fortsatt god standart og innholdet er også bra.  
 
Siste klubbmøte 
Til å være årsmøte var det veldig dårlig oppslutning i år. Årsmøte i år gikk fort unna da vi 
slapp unna valget og bare klappet inn de aktuelle kandidater.  
 
Økonomiske bevegelser 
De er greie men vi håper på en fin 1. mai slik at vårmønstringa vår nå vil slå nye 
rekorder med gode inntekter.  
 
Enhetsregisteret 
Vi må nå registrere oss i enhetsregisteret i Brønnøysund. I den forbindelse må det 
jobbes med vedtektene. Det vil bli jobbet med punkt for punkt på styremøtene utover nå.  
 
Bytte av lokale 
Det er ønskelig at vi kan få nye lokaler med en verkstedhall slik at vi også kan samles og 
skru og pusse på bilene våre. Anbefaler alle å følge med og si i fra om et egnet lokale 
skulle dukke opp.  
 
5. mars 
Da blir det det samarbeidsmøte med de andre klubbene i Østfold og i år så er vi 
vertsskap for det.  
 
Påskecrusing 
Ruta er klar og været bestillt så nå er det bare å møte opp på Borg Amfi den 10. april 
klokka 15.00. 
Senere på kvelden blir det fest på Folkvang i Skjeberg.  
 
1. mai 
Nå nærmer det seg fort den årlige vårmønstringen vår. Vi har begynt ansvarsfordelingen 
her og alt ser ut til å gå i boks i år også.  
"Gatebil" og "Girls Go Fast" vil bli henvist til område ved Langsholdt også i år og får ha 
max 10 biler hver seg.  
 
Ny container 
Vi er også på utkikk etter ny container da den vi har er litt vanskelig å frakte. Det er en 
20 fots container vi ønsker oss.  
 

Marita 



      DETROIT CAR’S 
 ÅRSBERETNING 2008 
 
Antall medlemmer ved årets slutt var 183 senior medlemmer og 36 juniormedlemmer. 
 
Det har vært avholdt 11 styremøter og 11 medlemsmøter. På medlemsmøtene har vi hatt 
forskjellig underholdning som besøk av Oddmund Olsen som har kåsert og viste akvareller, 
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 hvor vi blant annet har ryddet i 2.etasje. Alt verktøyet har 
blitt flyttet inn på det gamle kontoret, noen var i Østfoldhallen og demonterte strømskinner og 
lys mot at vi fikk det. Vi har ryddet og vasket både ute og inne på klubblokalet. Også 
containeren har det vært gjort en del dugnad på.  
 
Vi har arrangert Amcar Cruise Nights 7. mai, 4. juni, 4. juli, 6. august og 3.september. På 
Cruise kveldene i sommer har vi vært samlet på Landesenter, derfra har flere kjørt sammen 
til Halden, Feriehjemmet og Lillestrøm 
 
Vi har arrangert 4 filmkvelder på klubblokalet, der vi har vist gamle 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. 
 
2. februar reiste en del mannlige medlemmer på guttetur til Havnås/ Minges Univerisal 
Service og Ramstad bil(Toyota). Her så de på biler og motorsykler, fikk høre om 
dieselpumper og dyser og ”gatemiljø” og mye gammelt verktøy og utstyr som var samlet og 
stilt ut. 
 
14. april / 18. august / 13. Oktober / 15. desember var det Old boys møte hos Ole Trondsen, 
her er det mye sosialt samvær, bilprat, blader, bøker og bilder. 
 
21. Mars var dagen for årets påskecruising. Turen gikk fra Amfi Borg Storsenter og til tross 
for at det både blåste og snødde kom det rundt 35 biler. Turen gikk til ACOC Moss der det 
ble en pause innendørs før turen gikk hjem igjen. Festen på kvelden var på Furuheim og her 
var det mye folk og bra liv, og DJ Frogner sørget for musikk. 
 
12. og 13. april deltok vi med stand ved Amcar Fredrikstad`s Motorshow 2008 i 
Kongstenhallen. 
 
Østfoldmønstringen på OBS!! 1. mai, ca 1100 publikummer og 300 biler. Været var ikke helt 
på vår side denne dagen. Men med opphold på morgenen var det nok til at de med bil kom, 



det var publikum som uteble pga blåst og etter hvert regn. 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. 
Nytt for året var fest på kvelden.  
 
27. mai kjørte 17 biler Odd Fellow losjen fra Sarpsborg og ut til Havkatten, Vesterøy. 
 
13 – 15. 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 leker både 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. 
 
18. og 19. juli kjørte vi til Varberg, Vidar Aaserud sto for innkvartering av rundt 50 
medlemmer på Åkulla fritidssenter. 
 
31. august arrangerte Halden og Fredrikstad klubbene Street Legal på Øra ind. område, vi 
hadde også i år ansvaret for parkeringen. Kjell Frogner hadde ordnet så vi kunne bruke 
parkeringsplassen til Europris sitt lager og det gjorde jobben mye enklere. God inntekt for 
klubben. 
 
7. september gikk årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter. 45 brukere og 
pleiere var med, i år kjørte vi til Greåker, langs elva til Solli og gamle E6 til Grålum og så 
gjennom byen og opp til klubblokalet for bespisning. Deltakerne var fornøyde, ingen klager 
fra denne gruppen her nei bare glede. I år hadde vi også med Bil & Trafikk som gjorde en 
reportasje om turen. 
 
13. september arrangerte fest komiteen ”cowboy” fest og det var et morsomt og populært 
påfunn, med meny som flesk og brune bønner og med premie for beste antrekk måtte det bli 
vellykket. DJ Gjermund Jansen stilte med musikk som passet klær og mat. 
 
29. 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 Martin Kristiansen og nydelig 
mat kom fra Cafe Mesanin, Østfoldhallen. 
 
Fredag 5. Desember ble det servert grøt og gløgg på klubblokalet. 
 
14. desember var årets julemøte med utdeling til 5 og 10 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.  
 
31. desember var det åpent hus på klubblokalet for hele familien. 
 
Vi har vært med på møter både i Østlandsforum for Amcarklubber i Østlandsområder, 
Østfoldsamarbeidsmøter med Amcar klubbene i Østfold. Og det har vært flere 
samarbeidsmøter ang. Cars on The Farm og Street Legal. 
 
Det har også vært reportasjer om klubben vår i Veteranbørsen, Bil og trafikk og i  Sarpsborg 
Magasinet. 
 
Klubblokalet er åpent for medlemmer og familier søndag, onsdag og fredag.  



      FILM KVELD 

FREDAG 20 MARS ER DET KLART FÅR EN NY FILM 

KVELD PÅ KLUBBLOKALET. 

VI SNURRER SMOKEY AND THE BANDITT KL 20:00.  

ALLE ER VELKOMMENE. 

 SÅ KOM IGJEN TA MED DITT GODE HUMØR 

 SÅ TAR VI EN        TRIVLIG AFTEN SAMMEN  

PÅ DETROIT    CARS !!!    





      Spiller på påskefesten  

        langfredag 10. april     

       Folkvang, Skjeberg.  

     Dørene åpnes kl 20:00. 

               Detroit cars  





Det var engang en mann som hadde fått motorstopp, med den gamle bobla si på 

motorveien. Mannen begynte å stoppe biler slik at han kunne bli tauet til nærmeste 

verksted. En flott Jaguar stoppet, og ut hoppet en ung jypling. Jo da han kunne da 

taue den stakkars sjåføren til nærmeste verksted han. Men det eneste problemet 

var at de hadde ikke noe annet tau enn en tykk fiskesen. Men den var jo sterk nok 

til å taue en Boble!!! Så kjørte de da. Jaguaren først, og Bobla etter. 

Men så var det jo det at jyplingen likte høy musikk og høy fart, så han satte opp 

stereoanlegget på full guffe, og etter en liten stund hadde han glemt at han tauet 

bobla!!! Så han satte opp farten, og snart var den oppe i 240! Og Bobla holdt jo 

selvfølgelig samme farten!! Mannen i Bobla ble jo mer og mer nervøs, og la seg på 

hornet samtidig som han hang ut av vinduet å ropte og skrek. Men jyplingen i Ja-

guaren hørte jo selvfølgelig ikke det!!! 

Omsider så passerte de en bensin stasjon i vill fart, og mannen i Bobla skrek om 

mulig enda høyere for å få Jaguaren til å stoppe. Men jyplingen hørte fortsatt ikke! 

Kalle som jobbet på bensinstasjonen så jo dette og kastet seg over telefonen og 

ringte til kameraten sin som jobbet på en bensinstasjon lenger oppe i veien. 

- Du Jokke, dette må du se! Det kommer en Jaguar i over 200 forbi dere snart! 

- Oj, det må jeg se! Det er jo ikke så ofte man ser en Jaguar! svarte Jokke. 

- Nei, men det er ikke det verste, det kommer en boble bak, og han tuter og hoier 

og skal forbi!!!  





Varberg 17-18 juli 2009 

 

 

Så er det igjen tid å tenke på Varberg. 

Som tidkligere er det 70 sengeplasser tilgjengelig 

for klubben..  

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. 

 

p.s. i år er det 15-års jubileum for Detroit Cars på 

Åkulla. Ideer til felles  

markering mottas med takk. 

Wheels and Wings har 30 års jubileum  



                    KLUBBTUR  
       14 – 02-09 REISTE 36 AV OSS PÅ BUSSTUR, (33 SARPINGER OG 3 FRA FREDRIKSTAD). 

 

VI BESØKTE FØRST ØYVIND HENRIKSEN HOT ROD SERVICE I HORTEN, OG NÅR VI PARKERTE UTENFOR 

KOM DET 4 BILER FRA SANDEFJORDKLUBBEN. DE HADDE LEST OM TUREN VÅR OG ØNSKET Å VÆRE 

SAMMENS MED OSS DE TIMENE VI SKULLE VÆRE PÅ DENNE SIDEN AV FJORDEN. 

  

OG ARNE VI SÅ BILEN DIN OG JEG TROR DIKTATOR RODEN KOMMER TIL Å STÅ HER EN STUND TIL, 

FORUTEN RODEN TIL ARNE VAR DET FLERE PROSJEKTER SOM VAR UNDER ARBEID HER. 

 



 

DET VAR MANGE DETALJER OG STUDERE, 

 

TING MAN KUNNE STUDERE FOR SÅ Å KUNNE           PLUSS SKRAVLING I KROKENE 

KJØPE OG HA MED HJEM 

 

KAFFE OG KAKER         HER PRØVDE VI Å SAMLE ALLE FOR ET  FELLES       

BILDE, MEN DET VAR IKKE ENKELT 

 



ETTER DETTE BESØKET KJØRTE VI INNOM ET BUTIKK SOM SOLGTE AMERIKANSKE SMÅTING, MYE TIL 

SALGS PÅ LITEN PLASS. OG NÅR VI VAR SÅ MANGE SOM VI VAR GIKK VI I KØ INNE I BUTIKKEN, OG SÅ 

VEL IKKE ALT DE HADDE, JEG GIKK 2 RUNDER OG SÅ FORSKJELLIGE TING HVER GANG. 

 

ETTER Å HA LAGT IGJEN NOEN KRONER HER GIKK TUREN TIL SANDEFJORDKLUBBENS LOKALER DER VI 

FIKK KJØPT EN MATBIT OG VALGFRI DRIKKE. DE HADDE LOKALER I EN NEDLAGT MILTÆRLEIR, FLOTTE 

LOKALER INNE OG BRA PLASS UTE. 

 

INNE VAR DET ET STORT KJØKKEN MED OPPHOLDSROM,OG I BAREN STOD RULATOREN KLAR, FOR DE 

SOM KUNNE KOMME TIL Å TRENGE DEN. OG I NABO HUSET VAR DET OGSÅ SALG AV AMERIKANSKE 

TING MAN KUNNE FÅ BRUK FOR, ALT FRA ELVIS SERVIETTER OG TING OG TANG TIL SENGETØY OG 

PLEDD MED AMERIKANSKE MOTIV. 



SÅ VAR VI KLARE FOR HJEMREISEN DEN GIKK  MED SANDEFJORD – STRØMSTAD BÅTEN, MYE GOD 

MAT OG DRIKKE PLUSS ANLEDNING TIL Å HANDLE I TAXFRI BUTIKKEN. 

 

 

 

MANGE BLIDE TURDELTAKERE, MAT OG DRIKKE GJØR SITT TIL AT ALLE BLIR FORNØYD 

 

                                                  Grethe 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2009 
FORMANN Stein E. Tveter buickowner@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 Bodil Tromop Hansen fjatlebrok@hotmail.com 69154176 / 99550326 

STYREMEDLEM Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707 

STYREMEDLEM Arild Schonhowd ari-scho@online.no 99400713 

STYREMEDLEM Grethe Nord Gerhardt 89chevy@online.no 69140075 / 97181618 

VARAMEDLEM Annikken Nord Schander indusas@online.no 91120187 

VARAMEDLEM Stig Molteberg mopar56@online.no 69970900 / 91169219 

VARAMEDLEM Egil Berby fossengen@online.no 90041576 

VARAMEDLEM Hans Arild Schonhowd hans1980_3@hotmail.com 46844062 

 

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: 1700,- inkludert vasking 
Det er også muligheter for barneselskaper på hverdag. Pris kr. 500,- vasking etter avtale. 

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 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.net 

E-post: post@detroitcars.net 
 

http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
5. mar. Østfold sammarbeidsmøte (Møtested Sarpsborg) Detroit Cars Kl 19,00 

7. mar. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

11. mar. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

17. mar. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,00 

20. mar. Filmkveld Klubblokalet Detroit Cars Kl 20,00 

30. mar. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

4. apr. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

8. apr. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

10. apr. Påskecruising Detroit Cars Kl 15,00 

 

                      

                        1928 FORD MODEL A PICKUP  

                    EIER DONALD BALISZEW 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net 
 

KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00 

 

Deadline neste klubbavis onsdag 25 mars 

http://www.detroitcars.net/



