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Hei igjen, ja så var mai over, og ute synger fuglene 

og gresset gror. Livet er herlig. Ja det skrev jeg i 

juni avisa og det gjelder fortsatt, vi har hatt en flott 

sommer med mange hendelser og variert vær og 

gresset gror. 

 

Vi har vært med og arrangert Cars on the Farm 

som tiltross for dårlig fredag var det svært 

vellykket. Og mange medlemmer stilte opp og tok 

vakter, hjalp til med forberedelser og opprydding, 

kjempebra. Det er noen bilder inne i avisa og flere 

kommer etter hvert på nettsidene. 

 

Mange klubbmedlemmer tok også i år turen til 

Åkulla og Varberg, veldig sosial og fin tur. Her er 

noe for en hver å finne på swap meeet og mye bil å 

se på treffplassen på Getterøen, shopping på Gekås 

og cruising i by´n på kveldene.  

 

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 

 

        

mailto:89chevy@online.no


 

 
 

 

 

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 

 

ONSDAG 12. AUGUST KL. 18.30 
 

 

Agenda: 

 

- Innkommende saker 

- Street Legal 23/8 

- Drive In Sandefjord 29/8 

- Tur til Solheim Motor i Halden 

- Eventuelt  

 
 

  
Akkurat som jeg skulle ha sagt det selv  



 
Også i år blir det litt spesielt å skrive denne siden ettersom den skrives ca. 3 uker før deadline 

pga ferie. I år blir det ikke 3 uker i USA, men nesten 3 uker i vårt nærmeste ferieland Norge.  

Første planlagte stopp er Cadillac Cafè på Tretten, dere som så Route E6 husker kanskje igjen 

stedet, se www.burger13.tk Hvis Voyager’n holder så blir neste stopp Amcar senteret i 

Trondheim før vi drister oss enda lengre nordover. Regner med at det blir bilder i en senere 

utgave av CN.  

 

Jeg vil få rette en stor takk til alle som var med på å arrangere Cars on the Farm. Etter de 

tilbakemeldingene som jeg har fått så gikk treffet smertefritt og var godt besøkt. Jeg skulle 

gjerne deltatt på treffet, men når 5 bursdager og 2 firmafester står avmerket i kalenderen for 

juni blir det dessverre ikke mye tid til treff den måneden. Regner med at det vil bli bilder fra 

Cars on the farm både i CN og på vår hjemmeside.  

 

Det er vel ingen hemmelighet at årets Østfoldmønstring gikk med ett ”greit” overskudd og at 

vi i den anledning har begynt å se på muligheten til å investere litt i klubben. Varmepumpen 

har vært utsatt for hærverk slik at ute delen mest sannsynlig er defekt. Dette er noen som må 

repareres før vinteren kommer og i den forbindelse skal også ute delen flyttes. Videre er det 

ønskelig å bytte ut stoler og bord inne med noen som er like og ser bedre ut enn det vi har i 

dag. Vi har sett på diverse muligheter men foreløpig er ingen avgjørelse tatt.   

 

En ting som allerede er ”i orden” er innkjøp av ny container. Den nye containeren er en 

”normal” 20 fot container og dermed 5 fot kortere enn den gamle. Selv om den er kortere skal 

ikke det by på nevneverdige utfordringer verken når det gjelder benkeplass eller 

lagringsmuligheter av utstyr ”off season”. Hovedgrunnen til at vi har valgt å bytte container er 

at den gamle er uhåndterlig både når det gjelder vekt og størrelse. Om den gamle containeren 

ender opp som ”skur” eller blir solgt er enda ikke avklart. Men ett slikt bytte krever også litt 

av oss medlemmer. Den nye skal males og benker, elektriske installasjoner etc. skal monteres.  

 

Og når vi snakker om dugnader så kan jeg nevne at 23.august er det igjen klart for Street 

Legal på Øra og Detroit Cars vil igjen stille med parkeringsvakter. Hvis vi også i år er så 

heldige å få låne plassen rundt Europris sitt lager, vil denne dugnaden ”gå som en drøm”.  

20.september er det klart for årets tur med våre venner på Nygårdshaugen og Lande Bo. 

Håper at dere gladlig stiller opp ett par timer når disse dugnadene skal gjennomføres.  

 

29.august er det drive-in kino i Sandefjord. De har 5 rom som de leier ut og har i tillegg stor 

plass rundt lokalet for overnatting i telt / vogn. Mer info annet sted i dette CN.  

 

Videre så håper jeg at vi både skal få tatt turen til Ringstad brothers og Solheim Motor i år. 

Når det gjelder turen til Solheim i Halden så trengs det ikke store planleggingen egentlig, litt 

større utfordring er det når vi skal til Ringstad. Mer info i neste CN.  

 

Ønsker du SMS i forbindelse med klubb arrangementer etc? Send SMS til klubbens mobil 

med ditt navn og nr.  

 

Jeg ønsker dere alle en fortsatt god sommer.                                                           Stein-E 

http://www.burger13.tk/


MEDLEMSMØTE 10.06.2009 
 
 
Tilstede:  20 seniorer og 4 juniorer. 
 
1. mai 
I år gikk det veldig bra. Det var en 2 siders repotasje i Bil & Trafikk angående 
mønstringa vår.  
 
Container 
Vi har nå kjøpt inn en 20 fots container da den vi har ble litt for stor i forbindelse med 
frakting fram og tilbake. Håper denne vil fungere like fint som den vi allerede har i bruk 
når vi har hatt en dugnad på den.  
 
Møbler 
Det vil i løpet av året bli kjøpt inn ny møbler til klubblokalet vårt. Håper å ha nye stoler og 
bord på plass før julebordet.  
 
I sommer har det jo vært en del treff og noen av dere har sikkert vært der. Vi oppfordrer 
derfor til å sende inn bilder og repotasjer til avisa vår. Har ikke noe å si om det er i fra de 
samme treffa, da vi tross alt ser med forskjellige øyne og opplever ting på vår måte.  
 
Ellers denne kvelden var det ikke så mye på programmet, men som vanlig var det også 
kiosksalg.  
 
 
 

 
 

 
 

Marita 
 

 



STYREMØTE 16.06.2009 
 
 

Tilstede: Egil N, Egil B, Kjell-Ingar, Stein, Bodil, Grethe, Per, Hans Arild,  
  Marita.  
Ikke tilstede: Gjermund, Annikken, Arild, Stig.  
 
Kommentar siste cruzinews 
Avisa er ganske bra for tiden, men ønsker flere repotasjer fra treff dere har vært på. 
Håper dere blir flinkere til å sende inn etterhvert.  
 
Siste klubbmøte 
Det var dårlig frammøte, men forhåpentligvis er dere bare i feriemodus og er klare igjen 
når møtene starter opp den 12. august. Notèr dette og hold av denne ene onsdagen i 
måneden. Klokka 1830 hver gang.  
 
Økonomiske bevegelser 
Vi har et bra resultat etter 1. mai eventyret vårt. Og resultatet av det blir investeringer i 
nye møbler.  
 
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift 
Vi har hatt herværk på varmepumpa og det vil bli undersøkt priser på reparasjon i 
forhold til eventuellt å kjøpe inn en ny.  
 
Evaluering av igangsatte saker 
Egil B har gjort ferdig regler og statutter for klubben. Anmoder styret om å lese igjennom 
dette i løpet av sommeren da det skal godkjennes og vedtas.  
 
Saker i fra styremedlemmer 
Forslag fra Egil B om å rive det gamle skjulet og sette opp den gamle containeren der.  
 
Klubbeffekter 
Lufta litt om å kjøpe inn diverse ting med klubblogo på.  
 
Cars on the farm 
Nok en gang veldig vellykka. Til tross for store nedbørsmengder på fredag dukket det 
faktisk opp veldig mye folk. Så det betyr jo at været ikke er noen hindring.  
Vi satser for fullt igjen neste år og håper å få med enda flere som stiller som vakter. Jo 
flere vi er som drar lasset i sammen, jo mindre oppgaver blir det på hver.  
 
Formiddagskafè 
Lørdag 5. september starter vi opp med formiddagskafeèn igjen. Da møtes vi til god mat 
og hyggelig samvær. Åpent fra klokka 1100 - 1400.  
 

Marita 



CARS ON THE FARM 2009 

Fredag startet med regn, da vi kjørte mot Halden var vi veldig spent på hvor 

mange som hadde våget seg av gårde. Og når vi kom rundt siste svingen før 

Farmen ble vi positivt overrasket, for det var mange som hadde kommet og 

flere kom utover kvelden. Tydelig at dette er noe folk vil ha, alt er tenkt enkelt 

og med musikk og dans både fredag og lørdag pluss cruising og aktiviteter på 

lørdag. Fellesgrilling er også populært, det er veldig sosialt og man kan velge 

om en vil kjøpe i kiosken eller ha med egen mat. Og de som ikke har telt eller 

vogn har mulighet til å leie hytter ved hovedveien, det var flere som lå der og 

det var heller ikke dyrt. 

 

 

 

 

 



Musikken på fredagskvelden var Rebels Revenge , og både unge og gamle fikk 

svinga danseføttene. Drikke ble solgt både på låven og i baren, Farmen har 

serveringsbevilling og det er de som står for salget. 

 

 

 

 

På bildet helt til høyre låner longest distanse vinneren sykkelen som, til manges 

overraskelse, ble vinneren av publikumsfavoritten. 



Lørdag våknet vi til et helt annet vær, og vi så lyst på det. Ikke misforstå 

fredagen var helt super for oss som var der. De som ønsket det kunne nå kjøpe 

seg frokost i kiosken, rundstykker med pålegg.                                                               

Og så var det cruising, som i år også gikk til Strømstad, i løpet av turen hadde vi 

et spørsmålsark vi kunne svare på. Barna hadde sine egne litt enklere enn våre, 

men vanskelige nok. I Strømstad  et treff på brygga arrangert av 

Strømstadklubben. Så da var det valgfritt om å delta der eller cruise litt i byen 

og de som ønsket det kunne handle, før tilbaketuren til Farmen.

  

 

Tilbake på Farmen var det kjøring med ATV, som Bilxtra Ise v/Rune Bergerud 

kom med. Pluss grilling og spising noen slappet av mens andre holdt koken.  

Premieutdeling var i år ute og før kveldens dans begynte, det var premier både 

til store og små. 

På kvelden spilte Teddy Bears opp til dans.  

Dessverre har jeg ikke flere bilder, og til dere som har kan ikke dere sende de til 

oss så vi kan få lagt ut noen på websidene. 

         Grethe 



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;  17/08 .    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. 

 



Drive In kino lørdag 29. August 
American Drivers Sandefjord viser etter utsagn historiens kuleste film, Blues Brothers fra 

1990. Filmen vil bli vist ved klubbens lokale på Torp militære flyplass.  

Pris kr. 130,- pr. person 

Portene åpner kl. 20.00 og det vil være salg av fastfood, popcorn, drikke med mer.  

Se mer info på www.driveinkino.com  

Som tidligere nevnt så har klubben 5 rom hvor det er mulighet for overnatting samt stort 
område rundt klubblokalet både for telt og campingvogner. Dermed er mulighetene store 
både for å ankomme kanskje allerede på fredag kveld og reise hjem på søndag? Priser for 
overnatting etc. er ikke avklart pr. dags dato ettersom de ikke har fått en slik henvendelse 

tidligere i forbindelse med drive in kinoen, men de har lovet at det ikke skal bli dyrt……. 

De som er interessert i å være med MÅ gi beskjed til Stein E på mobil 924 58 184 eller epost: 
buickowner@home.no SENEST 16.august.  

Gratulerer! 
Detroit Cars gratulerer Yngve Abelsen (formann i ACOC Moss) og Ruth Kjærran (Rally-Ruth) 

med bryllupet 4. Juli på Lillestrøm! Det bør være en dato som de begge husker  

 

 

http://www.driveinkino.com/
mailto:buickowner@home.no


Varberg 2009 
 

I år er det 15 år siden Detroit Cars hadde sitt første opphold på Åkulla. Denne gangen 
var det drøyt 30 stykker med. Noen har vært med fra første stund, tror til og med de har 
sovet i samme seng alle disse årene. Noen har vært med litt til og fra og noen er nye. 
Uansett, de som var der hadde det svært så bra. Flere sa at denne gangen var det 
triveligste oppholdet noen gang. 
Som før kom folk på forskjellige dager. De første ankom onsdag og hadde et døgn i 
noenlunde stillhet før massen kom på torsdag. Fredag kom det noen til og jammen 
dukket det opp noen på lørdag også. 
Vi var heldige med været denne gangen. Onsdag, torsdag og fredag var det strålende 
sol. De som valgte å besøke flyfeltet på fredag fikk en varm opplevelse der. På kvelden 
var det opptil flere som lyste som røde lanterner i ansiktet. De påstod riktignok at de var 
blitt brune, men de var røde. Det går an å skylde på at alderen svekker synet litt. 

 

 
 

Hva de gjorde på onsdag kveld kan jeg ikke si noe om for vi kom til Åkulla på torsdag. 
Torsdag kveld ble det felles grilling foran nybygget. Det ble en hyggelig kveld med mye 
latter. Fredag kveld forløp omtrent på samme vis. Lørdag kveld var det mulighet for å 
spise middag i Friluftsgården. I år var det 12 stykker som benyttet seg av dette. Bordet 
var vakkert pyntet og det ble servert nydelig mat. Drikkevarer var det også rikelig med. 



Stor var gleden da det ble kjent at Åkulla spanderte både mat og drikke da de også ville 
markere 15 års jubileet til klubben. 
Etter maten samlet alle seg på verandaen utenfor og hit kom også de som valgte å spise 
andre steder. Igjen sitter latteren løst og festen varte ut i de små timer. 
Søndag morgen kom, om enn noe brutalt for enkelte. Regnet gjorde det fremdeles og 
derved ble nok hjemturen startet litt tidligere enn planlagt for mange. 

 
Noen som har hørt om den gule cadillacken her er den. 
 
 

Tur til Varberg innebefatter også andre aktiviteter enn mat og drikke. Flestparten var nok 
innom GK i Ullared. Her finnes som kjent noe for de aller fleste. Lørdag var det marked i 
nærheten av Falkenberg. Her selges det bl.a. gamle mopeddeler. Sånn rent personlig 
kan jeg ikke med min beste mening forstå hva som er så artig med det, men når jeg ser 
gleden til Rune Kultorp når han snakker om dette er det bare å innse at vi alle er 
forskjellig.  
I fjor kom vi over et marked i Langsås. I år fikk vi rede på at dette er et marked som 
gjentar seg hvert år. Markedet har alle typer ting fra saltpølse til klokker. Litt som 
Svinesund med andre ord. 
Vi kjørte en tur dit i år også men når vi kom frem regnet det noe alldeles forferdelig. Så 
vi bestemte oss for å droppe det denne gangen. Heldigvis er Vidar, min mann, glad i å 
shoppe. Han foreslo at vi skulle ta en tur til Ullared i steden. Der hadde Wenche og jeg 
vært i 5 timer dagen før, men det gjorde ingenting. Vi klarte noen timer til. 



 
 

 
 
 
 
Varberg betyr samling av mange gamle biler og det er jo tross alt derfor vi drar dit. 
Flyfeltet hadde i år svært mye vakkert å se på. Nytt i år var at cruisingen på kvelden 
skulle organiseres bedre enn før. Alle som hadde hatt bilen sin ute på flyfeltet fikk et 
oblat i vinduet. Uten dette oblatet fikk man ikke kjøre oppsatt løype. Oblatet kunne også 
kjøpes utenfor feltet. Løypa skulle bestå av bare høyresvinger. Vi kjørte ned på fredag 
kveld. Etter 1 time hadde vi kommet 300 meter, da fant vi ut at nok er nok. I tillegg 
begynte bilen å fuske. Vidar er ingen mekaniker og var svært glad for hjelpen han fikk 
dagen etter. En lien "dings" hadde gått i stykker og det var lett å få fikset. Takk for 
hjelpen alle sammen. 
Sett i ettertid var det et vellykket opphold. Vidar står for bestilling av rom og flere sa fra 
allerede nå at de skulle være med neste år (romnummer til Grete og Per er notert). 
Under oppholdet ble det ytret ønske om et opplegg for neste år. Et slags program med 
andre ord. Deltakelse der vil selvfølgelig bli helt frivillig. Dersom flere kunne tenke seg 
det så er det bare å si fra på neste medlemsmøte. 
Takk for turen i år og velkommen neste år. 
Inger Lisbeth 



LITT HUMOR 

 
 

Etter å ha fått lønn en fredag, forsvant Kenneth på en heidundrende barrunde som varte 
til søndag. Samboeren skjelte ham huden full da han dukket opp igjen, og spurte 

hvordan han hadde likt å ikke se henne på et par dager.  
"Det hadde vært helt greit for meg" svarte Kenneth.  

Både mandag og tirsdag gikk uten at Kenneth så samboeren. Men onsdag gikk 
hevelsen såpass ned at han kunne skimte henne med det venstre øyet.  

 

Tørste--Tor vakler bort til en politimann en sen kveldstime. 
- Unnskyld konstabel, snøvler han, men kan du si meg hvor mange blåmerker jeg har i 

panna? 
Konstabelen tellte og sa: 

- Du har fire blåmerker i panna.... 
- Utmerket, da er jeg bare 3 lyktestolper hjemmefra, svarte Tørste-Tor.  

 
 

 
En blondine hadde vært ute i ett forferdelig haglvær med bilen sin og fått utallige bulker i 

tak og panser. Da ringte hun til en venn som var mekaniker og spurte om råd.  
Han fikk en ubarmhjertelig innskytelse og sa hun kunne rette ut bulkene ved å blåse i 

eksosrøret. Det var akkurat dette hun holdt på med da hennes enda blondere venninne 
kom en tur innom.  

- Hva i all verden er det du gjør? spurte hun. 
- Jeg prøver å rette ut bulkene i bilen min, men det virker ikke........ 

- Å herregud, så den andre, du må da skjønne at du må sveive opp rutene først!!!!!!!!! 



INFORMASJONSTELEFON 
 

Klubben har en egen telefon som blir brukt til å sende ut 
meldinger om ting som skjer. Som f.eks diverse 
arrangemet, lørdagskafeèn, cruisenights.  
 
Dette er kun en informasjonstelefon og anrop vil derfor 
ikke bli svart via den telefonen.  
 
Er det noen der ute som enda ikke får informasjon fra 
denne telefonen, og som vil ha det,  kan dere sende en 
melding på nummer 99 46 27 98 med navn og nummeret 
dere vil ha meldingene på.  
 
Er det noen av dere som IKKE ønsker sms fra denne, men 
har det pr. i dag må dere også sende melding og si i fra 
om dette.  
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 

Bodil 



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. aug. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter Detroit Cars Kl 19,00 

5. aug. Fønix 50´s Cruise Night Fisketorget I Halden info: 91171388 Fønix/ SCCH Kl 17,00 

6. aug. Veng Burn Out Show Sørlie Industrifelt info: 4023290 Veng Norge/ SCCH Kl 18,00 

7. aug. Queen of Hearts Chick Meet 09 (Ladies Only!) oppmøte på Halden Torg 
info:41644403 

SCCH Kl 18,00 

9. aug. Uke 32 Bilsport Classic Grensetreff m/ mer Fredriksten festning info: 
40232901 

Street & Cruisin 
Club Halden 

Kl 10,00 

12. aug. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

17. aug. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 19,00 

18. aug. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

30. aug. Street Legal, Øra     

31. aug. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

2. sep. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter Detroit Cars Kl 19,00 

5. sep. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

 

 

 

           1964 BUICK LE SABRE CONVERTIBLE 

                             EIER EGIL GRØNN 

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

KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00 

 

Deadline neste klubbavis onsdag 26 Aug 

http://www.detroitcars.net/



