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Hei  

Ny avis og vi skriver oktober. 

 

Høsten kommer brått på oss sommeren er over, 

eneste som fortsatt er aktivt er covid 19. 

 

Syns du/dere at avisa er stusselig for tiden har dere 

mulighet til å gjøre noe med det 😊 Stillingen er 

ledig 😊. 

  

Bilder og referater fra turer eller garasjen din eller 

andres, mottas med glede og takk, alltid hyggelig å 

fylle avisen med stoff. 

      Reserven 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 14 oktober ca. kl. 18.30 

Agenda: 

   VEIEN VIDERE I 2020- 2021 

 Medlemsmøter. 

 Cruising turer. 

 Lørdags kafe. 

 Dugnader. 

 Klubb fest. 

 Eventuelt. 

HUSK 1 METERS AVSTAND VED BORDENE. 

PGA begrenset antall ring Egil for påmelding 



DETROIT NEWS OKTOBER 2020 

Da kan vi vel si at sommeren er over men stadig ser vi at det forekommer kjøreturer. 

Antagelig vår siste tur til Raymonds diner i år ble en kjølig affære en time etter ankomst. På 

dagtid har været vært både varmt og godt men nå er det nok over. Unntaket er Halden som 

holdt sine onsdager ut hele september, veldig bra. 

Dugnads lag har gjort en formidabel jobb på gjerdet og kledd det inn (takk til Johannes 

snekker og Svein som renholder) Videre har man fått ordnet opp i lagerkontainer slik at nå 

kan man gå helt inn å få tak i det som en skal bruke UTEN å dra alt ut som det har blitt gjort 

før om åra, VELDIG BRA. Det går litt tregt med kjøkken kontainer men en er avhengig av full 

klaff fra medhjelpere og mye skal klaffe for å komme i mål. 

I skrivende stund er det ennå ikke avklart med medlemsmøter, men koronaen har roet seg i 

Sarp og er vel under kontroll. Vi vet mye mer om covid 19 i dag. Både Fredrikstad klubben og 

Borg motohistorisk har møte virksomhet. Vi bør vel se om vi kan gå tilbake til normale 

rutiner igjen, alt dreier seg vel om å ta hensyn og overholde meteren. 

Det skjer vel noe hyggelig også i hvert fall i mitt nabolag. To av våre medlemmer (Steinar 

Bergby og Ragnar Johansen) har anskaffet nye biler. Steinar med 2000 mod. Mercury og 

Ragnar med 2020 mod. Mustang veldig artig. Flere som tenker nyere bil så er en velholdt 

2000 Mod. med lav speed et alternativ med tanke på avgifter. Det finnes alltid en der ute. Vi 

har jo bekjente i USA som man kan snakke med, spør Steinar. 

DA ER DET BESTEMT VI PRØVER ET MEDLEMSMØTE ONSDAG 14 OKTOBER KL  1830. MEN VI 

MÅ VÆRE FORSIKTIGE OG HA PÅMELDING PÅ SMS. TIL 90041576(Berby) SLIK AT VI IKKE MÅ 

AVISE NOEN DA VI MÅ STOPPE PÅ CA. 25 PERSONER. BARNA MÅ VÆRE HJEMME 

DESSVERRE. DA MAT HANTERING KAN MEDFØRE SMITTE RISK VIL VI HA KAKE OG KAFFE 

SAMT BRUS. FØLER MAN SEG LITT TUFS OG IKKE VET HVA DET ER SÅ BLI HJEMME. GÅR 

DETTE BRA KAN DET BLI LØSERE SENERE MEN ET STED MÅ VI STARTE. VI HAR OPPLEVD AT 

FORSAMLINGER I SARPSBORG HAR FØRT GALT AV STED, DET  BØR IKKE SKJE OSS. VI ER VEL 

FORNUFTIGE OG HOLDER AVSTAND. 

VELL MØTT TIL FØRSTE MØTE PÅ LANG TID. 

Hvis vi møter data trøbbel ved innmelding(nytt program under veis) send SMS 

til Kjell Ingar Olsen på kveldstid så tar han kontakt og får loset dere inn. 

På hyggefronten vil man igjen få til fredagskveldene som en prøve starter den 

første opp 16 oktober.  

EGBE. 



Styremøte 24.9.2020 

Tilstede: 10 

 

1. Må ha toppbeslag på gjerde. Fått prisforslag ca 2000 kr pluss 

moms. Ok. 

2. Trenger fortsatt hjelp med avisen. 

3. Redigering av terminliste pga covid-19, må gjøres. 

4. Hvis du har ny bil eller solgt bil send melding til Kjell-Ingar. 

5. Dugnaden var bra. Ryddet inni den ene containeren. Vi ser 

videre på den andre. Må ha de som bruker den til å se. 

6. Skriv fra amcar ang møtevirksomhet. Men hva gjør vi? Skal vi ha 

inngangspenger. Vi må holde restriksjonene. Vi prøver med et 

medlemsmøte i oktober. Dette blir med påmelding. 2 etasje er 

stengt og max 25 inne. Har kiosken åpen med brus, kaffe og 

kake.  

Påmelding til Egil. 

Roy og Kent Magnus er smittevernsansvarlige. 

Ronny står i kiosken. 

Etter dette prøver vi med fredagshygge. Max 25 stk og 

påmelding. Roy er smittevernsansvarlig. 

Vi følger selvfølgelig med på hva restriksjonene er og følger 

dem så dette kan bli avlyst. 



        CRUISING 16.09 
12-15 biler møtte opp på Fønix for en kjøretur i flott høstvær. Ferden gikk 

om Øya, Varteig og Os for en stopp på Raymonds Diner i Rakkestad. 

Her var det veteranbiler av både det ene og andre slaget, og vi fikk 

minglet litt rundt, før tussmørket kom og kvelden ble kald. 

 

 

 

          Bjørg 



                HUMOR 

          
 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

En blondine og mannen hennes lå i sengen og hørte på 
nabobikkja. Den hadde stått i bakhagen og bjeffet i timevis. 

Blondinen hoppet ut av senga og sa: ”Nå har jeg fått nok.” Hun 
gikk ned. Da hun endelig kom tilbake, sa mannen: ”Hunden 
bjeffer fortsatt, hva gjorde du egentlig?” 

Blondinen svarte: ”Jeg plasserte den i vår bakgård. Så skal vi se 
hvor godt DE liker det!” 
 

https://inorge.net/vitser/familievitser/#tante-trikset-triks-veggene
https://inorge.net/vitser/familievitser/#tante-trikset-triks-veggene
https://inorge.net/vitser/familievitser/#tante-trikset-triks-veggene


Street legal Gardemoen 11-13 september 

 

                  

   



    

 

 

 

 

Flemming og Barracuda`n tok 2. plass. Gratulerer.. 

 

     Takk for bilder Flemming  



Til AMCARs tilsluttede klubber
I forbindelse med høstens oppblomstring av Covid-19 har AMCAR fått flere henvendelser vedrørende 
gjennomføring av medlemsmøter og tiltenkte arrangementer, vi ønsker derfor å minne om gjeldende retningslinjer 
fra Folkehelseinstituttet, i tillegg til at vi har flere saker vi ønsker å dele med dere.

FØRINGER FOR ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED 
Fra og med 15. juni ble det mulig å gjøre inne- og utendørs-arrangementer med inntil 200 personer, disse 
føringene gjelder fortsatt – se nedenforstående informasjon. 

•	 Høstens medlemsmøter og arrangementer må som i sommer planlegges iht. gjeldende smittevernregler.

•	 De nasjonale føringer for arrangementer på offentlig sted tillater pr. i dag inntil 200 personer, så lenge 
man har en ansvarlig arrangør som listefører deltakere og publikum med navn og kontaktinformasjon. 
Og videre har tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet, og gjør det mulig å ivareta 
håndhygiene og påser at arrangementet ikke overskrider 200 personer. Arrangørens funksjonærer regnes 
ikke som en del av arrangementet. Disse føringene gjelder frem til det kommer nye retningslinjer fra FHI. 

•	 Dersom man inviterer til ett åpent klubbmøte må dette gjennomføres iht. arrangementer på offentlig sted, 
likeså om man har et lukket møte med flere enn 20 deltakere.

•	 Rådet om minst en meters avstand gjelder både innendørs og utendørs, uavhengig om man har en 
klubbkveld eller arrangerer utendørstreff.

•	 Arrangementer for flere enn 20 personer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt!

•	 Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 200 personer er fortsatt forbudt, men her vil FHI gjøre 
løpende vurderinger iht. høstens smitteutvikling. 

Vi har i løpet av de siste ukene sett at det er smitteoppblomstring i flere regioner, og oppfordrer derfor 
klubber i disse regionene til å rådføre seg med sine respektive kommuneleger iht. gjennomføring av 
tiltenkte medlemsmøter og arrangementer - slik at man ikke utsetter deltakere for unødvendig smittefare! 

Eks.: Pga. smitteoppblomstring i Bergen har Bergen kommune i samråd med FHI innført strengere 
restriksjoner for arrangementer på offentlig sted, hvor antall deltakere er redusert fra 200 til 50 deltakere 
frem til 18. september. Dette bevitner at man må følge nøye med lokal smitteoppblomstring og eventuelle 
lokale restriksjoner.

Gnist 
I og med at vi fortsatt har flere begrensninger å forholde oss til, er det viktig at klubbene deler sine 
smittevernregler iht. gjennomføring av medlemsmøter og planlagte aktiviteter via Gnist-appen. Se tidligere 
utsendt informasjon som gjelder bruk av StyreWeb og Gnist.

Utleie av klubblokale 
Føringer for utleie av klubblokaler er fortsatt de samme. Klubber som driver med utleie av klubblokaler må vurdere 
om man skal avstå fra utleie, eller opprette nye rutiner mtp. vask og desinfisering av lokalene før og etter utleie! 
Det er ikke forbudt å leie ut, men det er forbudt å ikke vurdere tiltakene mot smittefare.



Utleie og bruk av klubbverksted 
Flere av våre klubber driver med utleie av mekkeplasser og verktøy. Hvis klubben er ansvarlig for utleie, er man 
også ansvarlig for å følge FHI sine smittevernpålegg og -råd. Dersom verksted og mekkeplasser holdes åpne, 
foreslår AMCAR at det kun er åpent for de som har kjøretøy der. AMCAR anbefaler at klubbene fortsatt avstår fra 
utleie av dagplasser og verktøy pga. smittefare. Likeså bør man unngå bruk av kafferom i tilknytning til verkstedet, 
dersom man ikke har en ansvarlig som påser at smittevernregler overholdes. Det er videre verdt å merke seg at 
uorganisert bruk av klubbverksteder anses som en privat sammenkomst, hvor man i så måte ikke kan overstige 
20 personer i verkstedet - uten at man har en ansvarlig arrangør til stede. Rådet har ingen fastsatt sluttdato, og 
gjelder inntil videre.

Terminliste  
Til de av dere som har lagt ut et arrangement på AMCARs terminliste som har blitt avlyst eller endret iht. tillatt 
antall, ønsker vi at klubben går inn på terminlisten og markerer tittelen på arrangementet som avlyst, eller legger 
til opplysninger om maks antall personer arrangementet er godkjent for.  
For å endre tittelen på arrangementet må man logge inn med den brukeren som opprettet det for å få tilgang. 
Finn gjeldende arrangement i kalenderen eller trykk deg inn på brukersiden (trykk på ikonet ditt øverst i høyre 
hjørne) din på refuel.no. Alle arrangementer du selv har publisert ligger nederst inne på brukersiden. Trykk på 
endre event. Derifra kan du endre tittelen med for eksempel (avlyst) foran/bak den opprinnelige tittelen. Deretter 
trykk lagre event.  
For bistand, ta kontakt med Marte Eikli, på e-post: marte@amcar.no

Om klubben har opprettet Facebook-event kan det være lurt å legge til «Avlyst» i tittelen på dette også. Det er 
enklere for folk å få med seg evt. avlyste arr. om det står i tittelen enn om det slettes.

Vi minner om AMCARs sikringsfond 
AMCAR ønsker å hjelpe klubber som av myndighetsårsaker må avlyse aktiviteter som gir vesentlig inntekt for 
videre drift og aktivitet. Hjelpen skal komme i form av økonomisk tilskudd som går til å sikre nødvendig drift av 
klubben for å holde klubbaktiviteten oppe i 2020. AMCARs styre har besluttet å sette av 1,5 mill. av overskuddet 
fra 2019 til et sikringsfond for dette formålet. Klubbene søker etter gitte kriterier som vil bli gitt av, og vurdert 
i, administrasjonen. Administrasjonen begrenser selv perioden det skal være anledning å søke om støtte fra 
sikringsfondet. 

Kriterier for AMCARs Sikringsfond 

•	 Kriteriene vil begrense seg til å gjelde de av AMCARs tilsluttede klubber som direkte er blitt rammet 
av myndighetsregulerende tiltak iht. Korona-pandemien, og av den grunn har kommet i en vanskelig 
økonomisk situasjon driftsmessig.  

•	 Da vi pr. i dag ikke vet omfanget av krisen vi er inne i, er det vanskelig å forutsi om AMCAR kan dekke hele 
tapet, eller om klubbene vil få en avkortning basert på en %-fordeling av AMCARs Sikringsfond. 

•	 Klubber som er avhengig av arrangementet for å holde drift, går foran de mer ressurssterke klubbene. 

•	 AMCAR forbeholder seg retten til å skille mellom klubber med god og dårlig økonomi iht. 
utbetalingsprosent. 

Dokumentasjonskrav 

•	 Oversikt over tapt fortjeneste iht. arrangement/aktivitet. 

•	 Hva har klubben gjort for å minimere tap – beslutningslogg. 

•	 Budsjett og regnskap for arrangementet/aktiviteten. 

•	 Budsjett for 2020. 

•	 Signerte regnskap for 2017, 2018 og 2019.  

 



Søknadsfrist 

•	 Søknadsfrist senest 30 dager etter normal aktivitet i samfunnet er opprettet. 

•	 Ingen søknader vil bli behandlet etter 30. oktober, med estimert utbetaling i november mnd.

•	 Dersom klubben har kommet i en akutt krise, kan AMCAR gjøre unntak iht. den satte søknadsfristen. 

•	  Alle søknader og vedlegg sendes til E-post: asbjorn@amcar.no. 

•	 Mottatt søknad vil bli verifisert innen 2 virkedager. Dersom man ikke har mottatt denne verifiseringen, 
må man ta telefonisk kontakt med vår klubbkontakt Asbjørn Johansen på 7289 6000,  
alternativt mobil: 901 10 425. 
 

Vervehonorar  
Vi ser at det har vært svært liten interesse rundt AMCARs vervehonorar blant våre tilsluttede klubber, og foreslår 
derfor at vervehonoraret tilfaller deres klubbmedlemmer, slik at de får 300 kroner i rabatt på 1. års medlemskap i 
AMCAR – istedenfor at vervehonoraret tilfaller klubben. Med en slik ordning kan vi tilby deres klubbmedlemmer 1. 
års medlemskap i AMCAR fra kr. 445,- inklusive alle medlemsfordeler og fri veihjelp. 

Innmeldingen foretas via AMCARs nettportaler www.amcar.no og www.refuel.no, hvor det i «innmeldingsboksen» 
blir en nedtrekksgardin - som man velger tilsluttet klubb i fra. Når dette valget er foretatt rabatteres 1. års 
medlemskap i AMCAR med kr. 300,-.

Dersom det skulle være innvendinger mot dette forslaget, ønsker vi en umiddelbar tilbakemelding på flytting av 
vervehonorar fra klubb og over til deres klubbmedlemmer. Eventuelt akkumulert vervehonorar til klubb utbetales 
straks den nye ordningen trer i kraft. Spørsmål og tilbakemelding rundt forslag til ny ordningen rettes til AMCARs 
klubbkontakt Asbjørn Johansen på e-post: asbjorn@amcar.no eller mobil 901 10 425.

Roadside Veihjelp  
Sammen med vår samarbeidspartner på forsikring, If, har vi valgt å forsikre alle våre medlemmer kollektivt med 
en helt spesiell veihjelpsavtale. Det betyr at om du har medlemskap i andre organisasjoner – bare for å få veihjelp 

– så kan du vurdere om du trenger opprettholde det medlemskapet? Amcar 
Roadsside Assistanse er en konkurransedyktig veihjelp på lik linje med alle de 
andre veihjelpsproduktene på markedet. Det er inkludert i medlemskapet, og det 
er ingen egenandel ved bruk.

Amcar Roadside Assistanse har ingen egenandel, følger deg som medlem, og 
gjelder for kjøretøy hvor betalende AMCAR-medlem er fører eller passasjer. 
Roadside krever ikke at kjøretøyet er forsikret hos if. 

Gunstig forsikringsordning 
I sommer har AMCAR merket en stor økning av interessen rundt forsikringsordningene våre. Spesielt har den 
yngre fløyen virkelig sperret opp øynene for de fordelaktige prisene og vilkårene vi opererer med – uavhengig av 
forsikringstakers alder! 
 
Mange spør ofte 2-3 ganger for å forsikre seg om at de ikke har misforstått: «Ja, det er årsprisen, ikke 
månedsprisen» - er en frase vi bruker flittig når vi snakker med nye medlemmer. 
Dette sprer seg som ild i tørt gress blant bilinteresserte i vennegjenger og klubber. Likevel støter vi stadig på 
bilentusiaster og medlemmer som ikke er klar over de fordelene de har på forsikringsfronten som medlem i 
AMCAR.  
 
Et godt eksempel vi ønsker å trekke frem, er en 22 gammel elektrikerlærling som hadde spart i 2 år for å kjøpe seg 
en bil til hobbybruk. I sommer kom han over en nydelig svart 1989 Chevrolet C1500 454SS han slo til på, selv om det 
var litt over budsjettet han hadde tenkt. Før medlemskapet i AMCAR betalte han kr. 7100/året hos sitt daværende 
selskap. Ettersom de fleste selskap har aldersgrense på veteranforsikringer måtte han da forsikre den med vanlig 
kasko tiltenkt ordinære biler – som ofte er flere ganger dyrere enn veteranforsikringer tilegnet biler til hobbybruk. 
Etter medlemskapet hos oss landet han på rett under kr. 500/året med samme kaskodekning. Som en bonus fikk 
han også med 3000 km ekstra kjørelengde på kjøpet, da vi har utrolige 8000 km/årlig kjørelengde for hobbybilen. 

Vi presiserer at AMCARs «veteranforsikringer» gjelder alle bilmerker uavhengig av opprinnelsesland, og  
koster det samme om du er 18, 40 eller 80 år gammel.



Vennlig hilsen AMCAR
Asbjørn Johansen
Klubb og arrangementskontakt

Mobil: 901 10 425
E-post: asbjorn@amcar.no
Web: www.amcar.no

Har du en bil som ennå ikke er veteran, men som brukes kun i hobbysammenheng har vi gode ordninger her også 
med en «kommende klassiker» forsikring. Vi har også 15 prosent rabatt på alt på hjul hos IF forsikring. 
 
Kontakt oss gjerne på mail: forsikring@amcar.no eller på telefon: 7289 6000, så setter vi opp et uforpliktende 
tilbud!

AMCARs Instruksjonsbok for bilhobbyen 
Pga. covid-19 pandemien og avlyste arrangementer har vi ikke fått 
delt ut instruksjonsboken som planlagt. AMCAR ønsker derfor å dele 
lageret med våre tilsluttede klubber, slik at dere kan videreformidle 
instruksjonsboken ut til klubbens klubbmedlemmer. AMCAR vil i løpet 
av de nærmeste uken sende ut et gitt antall instruksjonsbøker til hver 
av klubbene, basert på tidligere innrapporterte medlemsantall. 
Skulle dere mot formodning ikke motta tilstrekkelig antall så ta 
kontakt slik at vi kan ettersende flere.

Nytt og spennende medlemstilbud  
AMCAR introduserer i løpet av den kommende måneden ett nytt og spennende nyhetsbrev, som vi i første omgang 
ønsker å distribuere via våre tilsluttede klubber, i tillegg at nyhetsbrevet gjøres tilgjengelig for bilhobbyen via 
AMCAR’s nettside.  
I AMCARs nyhetsbrev vil man få servert aktuelle saker som AMCAR søker å få løst for bilhobbyen, dette være seg 
fremtidens bruk av hobbybil, regel og avgifts-endringer, og andre saker som berører bilhobbyen. I tillegg ønsker vi 
å stimulere til bruk av hobbybilen, informere om nye klubbtilslutninger, vise siste nytt fra Refuel-redaksjonen, deler 
lenker til AMCARs Podkastsendinger, rett og slett lage et nyhetsbrev som bilhobbyen ikke kan være foruten! Er det 
saker dere ønsker skal bli tatt opp, så send oss innspill og spørsmål, så skal vi prøve å komme dere i møte!

Innspill sendes Henning Kjensli på E-post: henning@amcar.no



HUMOR     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mann går inn på soverommet hvor han finner kona 
som pakker en koffert og spør «hva er det du driver 
med?» 

«Jeg skal flytte til Oslo. Jeg har hørt at prostituerte får 
betalt 4000 kroner for det jeg gjør for deg helt gratis» 
svarer kona. 

Rett før avreise går kona tilbake til soverommet der hun 
finner ektemannen som pakker en koffert. 

Når hun spør ham om hvor han skal reise, svarer han, 
«Jeg skal til Oslo jeg også. Jeg har lyst til å se hvordan du 
skal overleve på 8000 kroner i året.» 
 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2020 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Roy Olafsen royolafsen@yahoo.no 97463755 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 97564337 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 91777514 

HJELPESEKRETÆR Connie Løvlie Spetaas connieasbjornsen@gmail.com 97632772 

STYREMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

STYREMEDLEM Bjørg T. Karlsen bjotokarl@gmail.com 95448380 

STYREMEDLEM Johannes Wastvedt 
Henriksen 

jwast@hotmail.no 97470189 

STYREMEDLEM Andreas Spetaas 
 

andreas.spetaas@bravida.no 46821062 

VARAMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

VARAMEDLEM Leif Nielsen leifenielsen@icloud.com 90559479 

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 91367792 

VARAMEDLEM Ronny Marcussen  

 

rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM 
 

Kent Magnus Bratli Kent-Magnus@hotmail.com 99309476 

    

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Bjørg Karlsen tlf 95448380 eller mail 
:bjotokarl@gmail.no 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 95448380 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utlån av verktøy 

Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576 
 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 

 

mailto:fossengen@online.no
mailto:royolafsen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.no


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 

DET MESTE AV DETTE VIL BLI AVLYST, SOM MEDLEM VIL DU 

INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM ARRANGEMENTER PR SMS 
14. 

okt. 

Medlemsmøte klubblokalet (max 25 påmelding) Detroit Cars Kl 

18,30 

16. 

okt. 

Fredagshygge på klubblokalet (Max 20 personer) Detroit Cars Kl 

20,00 

22. 

okt. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18.30 

2. nov. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

    Klubbavis 

28.okt 

 
 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

