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sIDE 
Hei hei her kommer månedens avis, denne gangen 
har vi med to referat fra Danmark og et fra 
Sverige. Flott at noen skriver og sender bidrag til 
slik at avisen blir interessant å lese. 
Vi har vel alle hatt mange fine turer og opplevelser 
i sommer, nå skal vi kose oss med minner som 
bilder og film og håpe at flere enn Henrik og Stein 
vil dele med oss andre. 
Nå i september er formiddagskaffen flyttet en uke 
fram blir den 11., dagen etter er det kosetur med 
brukere fra Nygårdshaugen. Alltid like hyggelig og 
morsomt for dem og oss. 18. september blir det 
cowboyfest her på lokalet, så selv om høsten 
nærmer seg skjer det noe allikevel. 
 
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 8. SEPTEMBER KL. 18.30 
 
 

Agenda: 
 

- Innkommende saker 
- Tur med Nygårdshaugen 12. september 

- Klubbtur til Buddy Holly, The Musical i Oslo 
- Eventuelt 

 
 

 
Denne står på Reersø Amerikanerbil museum i Danmark. 1970 Buick Electra 4d. sedan. 

 
 



 
 
Igjen begynner det å gå mot slutten av en sesong, en sesong som sikkert vil bli husket fordi 
den var relativt våt. Men, fortvil ikke, det er fortsatt en del arrangementer igjen på årets 
terminlister, og vi kan jo håpe at vi får en tørr og fin sensommer……  
 
Når dette leses så har kanskje årets Cruise in hos Aarnes og Øya dagen allerede blitt avholdt, 
eller så er disse arrangementene like rundt hjørnet. Den 12.september er det igjen tid for årets 
tur med gjengen fra Nygårdshaugen Dagsenter. Også i år vil det i tradisjon tro bli en liten 
kjøretur før det hele avsluttes med bespisning på klubblokalet. Vi er veldig takknemlige for 
alle som kan stille opp ett par timer denne dagen, ett par timer som gleder brukerne av 
Nygårdshaugen i lengre tid. Det er ønskelig at alle som kan stille med bil og være sjåfør 
denne dagen gir beskjed til en av oss i styret så fort som mulig. Ut i fra statistikken de siste 
årene trenger vi ca. 20 biler med sjåfører. Hvis det er noen som ønsker å være med, men er 
usikre på hva dette går ut på, ikke vær redd for å spørre en av oss i styret.  
 
18.september er det høstmarked på Ekeberg, og dagen etter er det Oslo Grombil & MC på 
samme plass og det hele avsluttes med Late Summer Meet 26.september hos ACOC Moss.  
 
Og, når vi snakker om arrangementer så fikk jeg ved en tilfeldighet vite av en svensk kunde 
på jobben at ”Stars and Strips i Strømstad” arrangerer treff på kaia i Strømstad annenhver 
torsdag. Det hele begynte med at de også hadde sine treff på onsdag, men ettersom det 
kolliderte med Fønix treffene i Halden ble de flyttet til torsdag i stedet. Disse treffene har ikke 
jeg hørt om tidligere, så vi måtte ta en tur dit samme dag som jeg fikk vite om dette.  
http://www.starsandstripesstromstad.se/ Regner med at dere finner noen bilder annet sted i 
dette CN.  
 
De fleste er nå sikkert ferdige med årets ferie og tilbake til hverdag og jobb. For vår del ble 
årets ferie lagt til Danmark og Tyskland  Dette var vår ”jomfrutur” med Dodgen, og den 
fungerte veldig bra, men var glad i bensin. Stratusen hadde sikker brukt en del mindre, men  
5 personer i feriepakket Stratus fristet ikke….  
 
Som sikkert noen har hørt rykter om allerede så jobbes det med en klubbtur til Buddy Holly, 
The Musical i Oslo den 13.november. 40 billetter og buss er bestilt og mer info vil bli gitt på 
medlemsmøte den 8.september! Jeg skulle gjerne deltatt på denne turen, men julebord med 
Color Line til Kiel får bli ett godt ”plaster på såret”.  
 
Nå som inne sesongen nærmer seg er det ønskelig å motta tips om ”underholdning” på våre 
klubbmøter. Det være seg folk som kan holde foredrag, vise filmer / fortelle historier fra 
”gamle dager” etc. Alle forslag mottas med takk! 
 
Ellers så er det bare å ønske alle medlemmer en god sensommer med mye bra vær! 
 
 
             Stein-E 

http://www.starsandstripesstromstad.se/�


MEDLEMSMØTE 11. AUGUST 2010 
 

Tilstede: 15 seniorer og 1 junior.  
 
 
 
Etter en lang ferie var det ikke så mye på agendaen denne kvelden. Ser ut som våre 
medlemmer fortsatt er i feriemodus også med totalt 16 fremmøtte. Håper og tror at dette 
tar seg opp utover høsten og vinteren. 
 
COWBOYFESTEN 
Her er datoen flyttet til den 18. september.  Meld dere på til Bodil, tlf. 99550326 eller 
Marita, tlf. 93431119, liste på klubben kan også benyttes.  
 
FORMIDDAGSKAFEÈN 
Grunnet kollisjon med aktivitetene på Aarnes denne dagen, er formiddagskafeèn utsatt 
med en uke. Den nye datoen er 11. september fra klokka 11.00 - 14.00. 
God mat og sosialt samhold.  
 
NYGÅRDSHAUGEN 
Tradisjon tro er det igjen klart for vår årlige crusing med de funksjonshemmede i 
distriktet. Etter kjøringen serveres det pizza og brus på klubblokalet. Har behov for flere 
biler og dere kan melde dere på til Stein E.  
Tveter på tlf. 92458184. Møt opp Nygårdshaugen kl. 11.30 og vi starter crusingen kl. 
12.00. 
 
FILMKVELD 
Den første fredagen hver måned vil vi arrangere filmkvelder på klubblokalet og den 
første finner sted den 1. oktober kl. 20.00.  
Møt opp denne kvelden, vi som er der har det kjempefint, og noen har også med seg en 
knert eller to på innerlomma. Også muligheter for å kjøpe ei øl eller flere på klubblokalet. 
Vi varmer pølser denne kvelden om noen kjenner trang til en liten matbit.  
 

 
 
 
 

Marita 



STYREMØTE 17. AUGUST 2010 
 

Tilstede:  Stein, Egil, Bjørn, Kjell-Ingar, Grethe, Inger-Lisbeth,  
   Marita.  
 
Ikke tilstede:  Arild, Bodil, Gjermund, Tormod, Per.  
 
 
 
Gammel / ny container.  
Her vil det bli iverksatt noen dugnader utover høsten for å klargjøre dem.  
 
Øyadagen 
5. september arrangeres Øyadagen og i den forbindelse vil de ha noen biler fra klubben. 
Kan være kjekt å få visst oss litt fram i lokalmiljøet.  
 
Østlandsforum 
Dette blir i år arrangert på Lillestrøm.  
 
12. september 
Nygårdshaugen - her trenger vi flere biler.  
 
 
Grunnet ferien som ligger bak oss gikk vi ikke igjennom den ordinære lista vår.  
 
Men det kan sies at nå står snart begge toalettene ferdig, flotte og praktfulle blir dem. En 
stor takk til de som har gjort en stor innsats på dette område.  
 
 

 
Marita 



 

COWBOYFEST 18. SEPTEMBER 
 

Er dere klare for en forrykende cowboyfest igjen? Lørdag 18. september blir 
det fest på lokalet kl. 19.00. NB. Merk datoen!!!!! 
 

 
Det vil bli sørget for at god musikk strømmer gjennom høytalerene og at vi 

får fart på dansefoten denne kvelden.  

 
Ekte cowboyer må også ha litt mat, flesk og brune bønner står på menyen. 
Grunnet dette må vi ha en påmelding i fra dere og vi regner med at det blir 

rundt en hundrings pr. hode.  
Påmeldingen kan dere foreta til Bodil tlf. 99550326 eller til Marita tlf. 

93431119, eller liste på klubben.  
Påmeldingsfristen er 15.september 

 

Medbrakt ikke tilltatt, baren er åpen. 18 årsgrense. 



KLUBBTUR 13.11.2010 

 

Heine Totland gjør tittelrollen i BUDDY HOLLY the musical 

Så er det klart: West End musikalen BUDDY HOLLY the musical blir neste musikal ut i Folketeateret i 
Oslo – med Heine Totland i rollen som rocke-legenden Buddy Holly. Premieren blir 22. september 
2010. Musikalen er en av de mest populære West End-musikalene og har begeistret over 20 millioner 
mennesker over hele verden siden premieren på Victoria Palace Theatre i oktober 1989.  

HEINE OG BUDDY  

BUDDY HOLLY the musical er historien om det korte livet til en av rock’n roll-historiens mest 
betydningsfulle artister – Charles Hardin ”Buddy” Holly. For 50 år siden forandret unge Buddy 
populærmusikken. I løpet av tre hektiske år gikk han fra å være en ukjent tenåring til å bli en av sin 
tids store idoler, før han døde brått i en tragisk flyulykke. I sin korte karriere skapte han listetopper 
og udødelige klassikere som PEGGY SUE, THAT’LL BE THE DAY, OH BOY, RAVE ON og HEARTBEAT. 
Buddy Holly gikk sine egne veier, kompromisset aldri – og skapte rock’n roll. 

BUDDY HOLLY the musical er skrevet av Alan Janes og Rob Bettinson. Musikalen ble spilt i over 12 år 
på Victoria Palace Theatre i Londons West End etter premieren 12. oktober 1989 og har siden 
begeistret over 20 millioner mennesker i oppsettinger over hele verden. Fra 22. september er 
suksessen klar for en norsk scene, med norske artister, skuespillere og musikere. 

13. november har vi 40 billetter, og det er førstemann som melder interesse som får. 
Forestillingen begynner kl. 19.30. 

Det er innleid buss, men tidspunkt for avreise er enda ikke bestemt. 

Billettene er betalte derfor ønsker vi betaling med en gang, billett og busstur kr. 700,-. 

Interesserte ringer Per Gerhardt, tlf 91777514. 



 

 

For noen år side traff jeg en hyggelig danske i Västerås, han heter Tim Larsen 
og han bor rett utenfor Roskilde.                                                                                                                                                                             
Han fortalte om Viking-Run, og ville gjerne at vi tok en tur dit for å oppleve et 
Dansk Amerikaner biltræf.  Jeg hadde hørt om dette treffet før, men synes det 
var i lengste laget å kjøre. Snakket med Steinar Johansen og vi planla og endelig 
å kjøre til Roskilde i 2010 i hver vår bil. Tim skulle ta oss imot og vi skulle få bo 
hos han. 

Vi dro av gårde torsdag morgen, Steinar i sin Mustang og jeg i min Pontiac. Med 
på turen var også Terje Hæren og Martin Karlsen. Det var regn i luften, men 
prognosen for helgen så ikke så verst ut for Roskilde. Etter hvert som vi 
nærmet oss Göteborg ble været bedre og bedre, og etter ankomst Helsingør var 
det full sommer. 

Da vi ankom huset til Tim var det ingen hjemme, men på telefon fikk vi beskjed 
at kjøkkeninngangen var ulåst og i kjøleskapet var det kald øl, så det var bare å 
forsyne seg. Gjestfriheten til danskene er ikke det vi er vandt til her hjemme.                                                                                                                
Torsdagskvelden gikk med til grilling av god mat, samt mye godt i glasset. 

 



 

Etter kjøreturen på torsdag og litt regn natt til fredag var det behov for vask 
av bilene, så vi ble guidet frem til en bilvaskestasjon, hvor alle bilene fikk en 
nødvendig vask.  

     

Etter dette ble vi geleidet ut på en fin kjøretur i det danske bondelanskapet og 
opp til en topp i landskapet med utsikt i alle retninger. Været viste seg fra den 
beste side, der vi satt ute og nøt en lun bøf.  

 

Her var det allerede kommet en god del biler, mange fra Sverige, og de alle 
fleste med campingvogn. Inne på treffplassen var det en kjempebygning, Som en 
stor låve uten vegger, her var det en bar med salg av all slags drikke, og på 
langveggen en stor scene. I løpet av helgen var det 5 band som skulle spille her.                                                         
Den store dagen er først på lørdag, så vi gikk en runde rundt på plassen før vi 
kjørte hjem og fyrte opp grillen. 

 

Selve treffet åpnet fredag 
ettermiddag, så etter denne turen 
kjørte vi inn til Roskilde og 
treffplassen. Enormt stor plass! 
Dette er for øvrig samme plass som 
blir benyttet av den kjente musikk-
festivalen i Roskilde.  Inngangen 
kostet 220DK for hele helgen 
inkludert morgenmat (for de som 
bodde på plassen) og fem live-
konserter fra scenen.  

 



Lørdag morgen var vi igjen på plass i Roskilde, og da var det kommet mange biler 
siden i går, ca 1300 totalt.  Vi fant en fin plass rett ved hovedinnfarten, satt ut 
stolene, og følte det var deilig å være norsk i Danmark.                                                                                  
Vi brukte dagen til å se på swap-meet og biler, samt å sitte og se på cruisingen.   
Plassen var så stor at mye av cruisingrunden foregikk inne på området!         
Dette treffet har alt, og er perfekt for de som har campingvogn eller telt. Det 
er også underholdning for barn, meg eget sirkustelt. De som ønsker det, kan vise 
frem bilen  ved å kjøre opp på en rampe for fremvisning av en jure, Premieringen 
foregår på søndag kl.15.00. 
Alt av mat og drikke var lavt priset, For eksempel en halvliter kostet kr.30, og 
en kjempeburger kostet kr.45. 

    

 

Vi skulle få med oss festen på kvelden, så utover ettermiddagen kjørte vi hjem 
for å parkere bilene og ta en ”lille en”. Det første bandet: Billy Cross Band, en 
av Danmarks største gitarister og hans band startet kl.21.00, full trøkk fra 
første sekund. De ble etterfulgt av The Revolutionaires et 1950’er R&B combo 
band fra UK. Fullt hus og et vanvittig trøkk frem til kl.02.00, den siste timen 
frem til kl 03.00 var det musikk servert av D.J. 
 
Så var tiden kommet for hjemreise, og nå hadde værgudene vært snille lenge 
nok.  Vi tok farvel med vår gode venn Tim, og kjørte hjemover i et voldsomt 
regnvær. Når vi passerte Göteborg lettet det igjen, og vi ankom Sarpsborg i 
strålende sol, med minner om en fantastisk helg. Ikke tvil om at vi setter kursen 
nedover igjen om 2 år, da dette treffet kun arrangeres hvert annet år.  
 
 
Henrik P. 



Kona ba en kveld mannen stikke over til kiosken for å kjøpe en pakke sigaretter til henne. Han 
rusler av gårde bare for å finne ut at kiosken er stengt. Mannen finner ut at han skal ta en tur 
innom puben og kjøpe sigaretter der. Med det samme så kan han jo ta seg en rask halvliter tenker 
han. Da mannen kommer inn på puben og setter seg ned med en skummende frisk halvliter får 
han ganske snart selskap av en lekker blondine. Praten går lystig, det blir flere halvlitere, og før 
mannen vet ordet av det så er de havnet hjemme hos blondinen. Etter at de har hatt seg første 
omgang i sengen så oppdager mannen at klokka er tre om natta, og kona sitter hjemme og venter 
på sigarettene sine. 
"Har du talkum?", spør mannen. Jo da, blondinen finner frem en boks med talkum, og mannen 
gnir det godt ut over hendene sine. Deretter skynder han seg hjemover. Hjemme sitter kona og 
venter på ham. Hun er rasende. "Hvor har du vert?" Brøler hun. 
"Jo, du ser det", sier mannen. 
"Det var stengt på kiosken da jeg kom bort. Derfor tenkte jeg at jeg skulle stikke innom puben for 
å kjøpe sigaretter der. Med det samme jeg allikevel var på puben tenkte jeg at jeg skulle ta meg 
en halvliter før jeg gikk hjem igjen. På puben kom jeg i prat med en nydelig blondine, det ble 
flere halvlitere, og før jeg visste ordet av det så lå vi hjemme i sengen hennes." 
"Å ja", sier kona. "Vis meg hendene dine." 
Han holder frem hendene som er tilgriset med talkum. 
"Løgner", roper hun. "Visste jeg det ikke, du har vert og bowlet igjen!" 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Det var en gang en svenske, en franskmann og en amerikaner som var dødsdømt. De skulle 
henrettes i Paris, og fikk velge mellom henging og giljotinen. Siden franskmannen var fra 
Frankrike, skulle han få velge først. Han valgte giljotinen. 

Franskmannen ble lagt på bordet. Kniven ble sluppet, men rett før den nådde halsen hans, stoppet 
den. Når slikt skjer, får den dødsdømte gå. Så var det amerikanerens tur å velge. Han tenkte at det 
samme kunne jo skje med han som med franskmannen, så han valgte også giljotinen. Det samme 
skjedde, og han fikk gå. Da det var svensken sin tur sa han: - Det er jo tydelig at giljotinen er i 
ustand i dag, så jeg velger henging! 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Mor i huset fant sin 30 år gamle sønn i full gang med en oppblåsbar dukke. Hva holder du på 
med? skrek moren. Jeg er 30 år og singel så noe må jeg unne meg, svarte han. Senere samme 
kveld da han kom hjem fant han moren sittende i stuen med et vinglass og dukken sittende ved 
siden. Hva holder du på med ? skrek sønnen. Tar et glass vin .........og ser Frustrerte Fruer 
sammen med min svigerdatter,svarte moren... ;)))) 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Likheten på et Ikea møbel og en blondine: Når du endelig har fått med deg spetakkelet hjem går 
beina fra hverandre og du skjønner at det mangler et par skruer..:-)) 

 

 



Torsdagstreff i Strømstad 
 

Som jeg har nevnt annet sted i dette CN så fikk jeg helt tilfeldig vite at Stars and Strips Strømstad 
arrangerer treff på kaia i Strømstad annenhver torsdag. Britt og jeg tok en tur samme dag som vi fikk 
vite om dette, for øvrig samme dag som burnout konkurransen i Halden 12. september. For oss som 

bor så nærme Strømstad er det jo helt ok med ett slikt treff, ettersom bl.a ICA tvers over gata har 
åpent til kl. 21.00. Treff og harry-tur må jo være en god kombinasjon?  

Etter det jeg har hørt så holder de på med disse treffene ut september. Mer info på: 
www.starsandstripesstromstad.se 

 

  
 

  
 

  
 

                                  Stein E 

http://www.starsandstripesstromstad.se/


Danmark / Tyskland 2010  

I år gikk vår ferietur til Danmark og Tyskland. Jeg har her samlet sammen noen bilder fra årets tur:  
 

  
 
Den første uka i Danmark bodde vi på en bondegård ikke langt fra Ringsted, midt på Sjælland. Herfra 
var det maks 1 times kjøring til ”alt” av interesse på Sjælland, det være seg København, Kalundborg 
eller øyene Lolland, Falster og Møn.  
 
Fra Reersø Amerikanerbil museum: 
 

  
 

  
 



  
 

  
 
 Vi stoppet også på Vestsjælland Bilmuseum, men det var ”selvfølgelig” stengt når vi var der.   
 
Etter en uke i Danmark bar det videre til Tyskland hvor vi bl.a. var inn om Lübeck og Kiel. Tror nesten 
ikke at vi så en eneste amcar i Tyskland på 4 dager, ikke engang en Stratus eller Voyager. Men, vi fikk 
med oss ærverdige bygninger i Lübeck samt shopping og et bryggeri besøk i Kiel. 
 

  
 
Turen videre fortsatte innom Flensburg før vi kjørte til Süderlugum (Tysklands svar på Svinesund) 
hvor det ble ”noe” handel av edle dråper og annet ”kjekt å ha” før vi kjørte inn i Danmark igjen. Nå 
var vi helt på vestsiden av Jylland og da fristet det bl.a. med en kjøretur på Europas største 
sandstrand på Rømø. Vind og regn gjorde at bading ikke var aktuelt.  



  
 
Etter 4 dager på Jylland var alt ”timet” slik at det passet med ett Buick treff på Sjælland. Det var tidlig 
på fredag ettermiddag med regn og vind når vi kjørte forbi treffstedet, så det var ikke så mange som 
hadde kommet enda.  
 

  
 

  
 
Nå var det bare å sette kursen hjemover. Vi var nå relativt lei regn og vind i Danmark, til og med 
fotoapparatet hadde fått nok, slik at datoene på bildene fra Buick treffet ble feil!    
 
Vi tenkte at det kanskje var bedre i Sverige, men når vi ankom Kronocampingen i Gøteborg på fredag 
kveld var det oversvømmelse! Men, Nicke vår trofaste venn, klarte å finne en hytte til oss hvor 
vannet ikke var dypere enn at Dodgen klarte å forsere vannet uten store problemer. Etter 2 dager 
med sightseeing i Gøteborg var det deilig og endelig komme hjem, selv om det regnet her også!  

                                          Stein E. 



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


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

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

12. sep. Tur med brukere på Nygårdshaugen Detroit Cars Kl 12,00 

14. sep. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,00 

18. sep. Høstmarked Ekeberg Norsk Veteranvogn klubb   

18. sep. Cowboyfest på klubblokalet Detroit Cars Kl 19,00 

19. sep. Oslo Grombil & MC, Ekeberg ACSN Kl 09,30 

26. sep. Late Summer Car Meet, Kanalen Moss ACOC Moss Kl 0,00 

2. okt. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

4. okt. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

 

 

            1976 LINCOLN CONTINENTAL MARK IV   

                            EIER: ØYVIND AMUNDSEN  

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 SEP 

http://www.detroitcars.net/
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