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Juni måned og siste avis før sommeren.  Amcar 
cruisenightene er i gang (nr 2 var nå i juni), Cars 
on the farm er rett rundt hjørnet og så er det vel 
ulikt hva dere har tenkt til å gjøre disse månedene. 
Kom gjerne med egne reportasjer fra turene deres, 
jeg takker og bukker for alt. 
Vi er flere som ønsker å reise til Danmark i juni, 
mens Varberg og Åkulla  har mindre respons i år.  
Det har blitt laget flere klistremerker med 
klubbemblemet vårt på, dere får et med avisa nå og 
flere har vi på klubben hvis dere ønsker det. Det er 
også blitt lagd noen større til f.eks campingvogn 
el.lign. 
 
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 medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 
 

ONSDAG 9. JUNI KL. 18.30 
 
 

Agenda: 
 

- Innkommende saker 
- Cars on the Farm 

- Wheels and Wings 
- Containere  

- Felles kjøring til treff? 
- Eventuelt 

 

 
Mange mennesker på årets 17. Mai frokost. 

 
 
 



 
 

 
Da kan vi se tilbake på en relativt bra Østfoldmønstring. Været kan vi dessverre ikke gjøre 
noe med, men som en fattig trøst kan vi si at ”det kunne vært verre”. Drøyt 300 biler, nærmere 
70 motorsykler og 1300 besøkende tok turen til Tunejordet 1.mai. Bortsett fra været så virket 
det som det meste gikk som forventet. I år hadde Egil B snakket med Borg Maskin slik at 
området ved siden av gropa var slått og vi kunne dermed flytte mesteparten av salgsstandene 
dit. Både SA, Bil & Trafikk, Motorbørsen, Radio Prime og ikke minst AMCAR var til stede 
for å lage reportasjer  Som alltid, en stor takk til alle medlemmer som sto på både før, under 
og etter årets mønstring! Uten dere, ingen Østfoldmønstring! 
 
Dere som har vært på lokalet i det siste har sikkert lagt merke til at toalettene pusses opp. 
Dette arbeidet vil nå bli satt litt på hold til containerne er i orden. Vi har nå fått den nye 20’ 
containeren som skal erstatte den 25’ som vi har i dag da det har vist seg at den er litt for stor 
og uhåndterlig. Den nye containeren vil bli lakkert innvendig før den får sin ”premiere tur” til 
Cars on the Farm. Den gamle containeren har vi søkt om, og fått godkjent, at kan settes bak 
klubblokalet som lager. Etter Cars on the Farm vil den nye containeren bli innredet og gjort 
klart til Østfoldmønstringen 2011.  
 
Og når vi først snakker om Cars on the Farm så er det helgen 11-13. Juni i Enningdalen. 
Ettersom dette er et samarbeidstreff mellom Amcar Fr.stad, SCCH og DC så trenger vi hjelp 
fra våre medlemmer til å ta noen vakter etc. De som tar vakter kommer gratis inn den aktuelle 
dagen. Ta kontakt med Per G for mer info.  
 
Dessverre så ser det ut til at tradisjonen med Wheels n’ Wings og Åkulla nærmer seg slutten. 
Etter det jeg har hørt så er det igjen nye eiere som virkelig har skrudd opp prisene på 
overnatting samt at det er mange andre mennesker der samtidig på andre arrangement. En del 
ønsker i stedet å være med på turen til Danmark, andre er kanskje litt lei etter å ha vært i 
Varberg både 10 og 15 år på rad.  
 
En ting som tydeligvis blir mer og mer populært er frokosten på klubben etter barnetoget 
17.mai. I år var det påmeldt 57 voksne og 10 barn! Yngste deltaker var dattera til Bjørn Vidar 
og Line på 8 uker! Denne frokosten er ett flott tiltak som ”jentene på kjøkkenet” fortjener all 
ros for! 
 
Som nevnt på siste medlemsmøte så skulle vi undersøke nærmere vedrørende de gamle 
lokalene til Tune Bil ved Sparta Amfi. Lokalene er solgt til Sarpsborg Kommune og de ønsker 
ikke å selge, dermed har vi slått i fra oss den muligheten.  
 
Ettersom vi i styret tar ”ferie” i juli er dette siste Cruzinews før vi alle tar ett velfortjent 
avbrekk. Håper at mange medlemmer tar mange bilder fra diverse treff og samlinger i sommer 
som de etterpå ønsker å dele med oss andre gjennom Cruzinews resten av året  Bilder og litt 
info sendes til Per G / Grethe.  
 
Ønsker alle en strålende sommer og mange fine cruising mil.    Stein E      



MEDLEMSMØTE 12. MAI 2010 
 

Tilstede: 30 seniorer og 1 junior. 
 
BIL&TRAFIKK 
De laget en repotasje om påskecrusingen på 1,5 sider i sitt blad. Bildene var tatt av 
Hans Arild Schonhowd.  
 
ØSTFOLDMØNSTRINGEN 
Denne ble bråavsluttet kl. 13.30 på grunn av dårlig vær. Totalt sett var det allikevel en 
vellykket dag og vi sitter igjen med et bra overskudd.  
Det var ca. 1100 besøkende og ca. 300 biler innom, i tillegg til 70-80 motorsykler.  
Plasseringen av salgsbodene var i år meget vellykket. Det var 12 boder og ingen 
problemer med å få inn det de måtte betale for å stå der. 
Radio Prime hadde en repotasje om vårmønstringa. Vi registrerte at SA også var der 
men har ikke sett noe skriverier om oss.  
Amcar var på besøk.  
Musikken i år var også meget bra og lydnivået har vel aldri vært bedre.  
Medlemmer som tar vakter får halv pris på maten og det serveres gratis pizza på 
klubblokalet etter endt dag.  
Vi hadde en liten diskusjon rundt ansvarsfordelingen og hvordan vi gjør dette. Bør lages 
rutiner som eventuellt blir skrevet ned i en perm slik at det er lettere for andre å overta.  
 
PAUSE MED KIOSKSALG 
 
Cruisenight 
Årets første crusing gikk i år til Halden.  
Hva gjør vi 4. juli?? 
Lillestrøm for de som ønsker det, ellers blir det i tillegg en lokal crusing og Per er general 
for den.  
 
FARMEN 
Her trenger vi fortsatt noen vakter. Husk at dere har gratis inngang den dagen dere tar ei 
vakt.  
 
VARBERG 
I år ser det ut for at det blir veldig få påmeldte. Men de som drar får sikkert en koselig tur 
uansett.  
 
TOALLETTER 
Dametoalettet er nå ferdig og herretoalettet står for tur. 

 
 

Marita 
 



STYREMØTE 18. MAI 2010 
 
 
Tilstede: Bodil, Egil, Bjørn, Stein, Arild, Tormod, Inger-Lisbeth, Gjermund,  
  Kjell-Ingar, Per, Grethe og Marita. 
 
SISTE CRUIZENEWS 
Vi er fornøyd med avisa.  
 
ØKONOMISKE BEVEGELSER 
Vårmønstringa ga oss en bra inntekt til tross for at været ikke var helt på vår side i år.  
 
KLUBBHUS, EIENDOM, GJØREMÅL OG FREMDRIFT 
Herretoalett står fortsatt igjen og her ble det enighet om at de som holder på tar 
avgjørelse på hva som blir gjort der.  
Ellers har vi fått den nye containeren og den vil bli prioritert da vi skal bruke den på 
farmen.  
 
1. MAI 
Her ble det konkludert med at retningslinjer må skrives ned, slik at vi vet fra år til år hva 
som skal gjøres og hvordan det skal gjøres.  
 
FARMEN 
Har fått tak i noen vakter, men trenger fortsatt noen i porten og i parkeringa. 
Kioskvaktene er fyllt opp bortsett fra søndag formiddag. Kontakt Per Gerhart for å melde 
dere som vakter.  
 
KLISTREMERKER 
Det ble enighet om at vi skal bestille klistremerker med logo til salg for medlemmer.  
 
NYTT LOKALE 
Vi trodde at Tune Bil kunne være et egnet lokale for oss men det viser seg at Sarpsborg 
kommune allerede har kjøpt det opp.  
 
CRUISENIGHT 
Per sa seg villig til å være general for lokalkjøringen 4. juli. Ellers trenger vi t 3 til som er 
villig til å finne på turer, det er snakk om en kveld hver dere.  
 
17. MAI PARADE 
Dette er virkelig å anbefale. Får vi en ny forespørsel bør vi virkelig stille opp. En fin 
mulighet for å få visst fram bilene i klubben.  
Det var ikke antydninger til verken vannpistoler eller "pang-pang" klin fra unger eller 
noen av tilskuerne, så dette gikk veldig fint. Det var i år rundt 25-30 biler som var med.  
 

Marita 
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LIVe musikk på låven!
live musikk på Låven!

Hub Caps spiller på fredag og 4pm på lørdag
Godfrey spiller også i teltet På lørdag



1. MAI 2010 
Leif Murberg har tatt bilder på årets arrangement, her er noen 
av dem. 

 

 

 

 

 

  



17. MAI PÅ KLUBBEN 2010 
Etter barnetoget var det mange som hadde meldt interesse for lunsj 
på klubblokalet. Bodil og Marita hadde stått på og dekket bord, lagd 
mat og ordnet kaker, så vi andre bare kunne komme og spise og kose 
oss. 

 

 

 



 

Det var fullt både i salen og i baren, flere generasjoner var samlet.  

 

 

 

 

 



Hva betyr forkortelsene av bilmerkene? 

Buick 

Big Ugly Indestructable Car Killer  

Big Ugly Import Car Killer 

Big Unhappy Irritable Car Killer 

Chevrolet 

Can Hear Every Valve Rattle On Long Extended Trips 

Cracked Heads Every Valve`s Rotten Oil Leaks Every Time 

Cadillac 

Carries Around Dead Italians Like Luggage And Cargo 

Ford 

Found On Roadsides Dead 
Fix Or Repair Daily 
Foolish Owner Regrets Discission 
Ford backyards – Driver Returns On Foot 

GTO 

Get Tools Out 

GMC 

Get Maintenance Contract 

Got More Complaints 

Mopar 

More Old Parts And Rust 

Plymouth 

Please Leave Your Money Out Under The Hood 

Fiat 

Fix It All Time 

Fix It Again Tomorrow 

Edsel 

Every Day Something Else Leaks 



 

 
 
 
Norges Flotteste Bil 2010.  
 

Siden 1976 har konkurransen Sveriges Snyggaste Bil blitt arrangert. Fra og med i år kommer  Norges snyggaste bil 
kåres av Bilsport Classics lesere. 

Send inn ditt forslag idag! Finalen avholdes ved Bilsport Classic Grensetreff 15 august i Halden. Bilsport Classic 
står for hotell til de ti finalistene.     
 
Hvis dere har mulighet til og distrubiere til deres medlemmer eller legge ut på hjemmesiden deres, få medlemmene 
deres til og komme frem med glisa sine. 
 
Vedlagt finnere dere banneret for konkuransen og samt her er linken til påmeldingssiden 
http://www.norgesflottestebil.no 
 
Med vennlig hilsen 
 
Street & Crusin Club Halden 
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K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   
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  90692782 

VARAMEDLEM Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 9505269 

VARAMEDLEM Bjørn Vidar Johannessen bjoer-vi@online.no 93490841 

VARAMEDLEM Bodil Tromop Hansen fjatlebrok@hotmail.com 69154176 / 99550326 

    

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 

 
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 
 

mailto:tantepen@yahoo.no�
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Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. jun. Viking Run & fun 4 2010 Viken Rod & Custom Club Kl 10,00 

5. jun. All Over Again treffet Ørje, bilutstilling, live rockabilly musikk på scenen, rebusløp og mye mer Kl 11,00 

6. jun. Hunderfossen  Lillehammer & Gjøvik   

6. jun. Borretreffet Horten Amcar   

9. jun. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

11-13.jun. Cars on the farm Felles Østfold   

15. jun. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

20. jun. Bjerkeflåtetreffet, Uvdal  Route 40 Amcarklubb   

27. jun. US CarCamp DK Sted Øster Hurup, Web:  http://uscarcamp.dk/news.php   

4. jul. Night Cruise Lillestrøm (22th annual) Midnight Cruisers    

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

 

 

 

 1970 FORD MUSTANG CONVERTIBLE 

EIER:  EIER: TERJE HOLM 
 

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

KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00 

Deadline neste klubbavis onsdag 28 Juli. 

http://www.detroitcars.net/
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