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Hei. 

Det har blitt februar og vi nærmer oss årsmøte. Det 
blir en veldig spennende tid i møte for meg. Og jeg 
håper jeg klarer og innfri alles forventninger.  

Ellers så merker man jo at dagene blir lengere, lysere, 
og våren lar seg vente på. Det er tidlig påske i år, og 
noe jeg gleder meg til er jo selvfølgelig Påskecrusing. 

 

Jeg savner litt engasjement rundt og få litt hjelp til 
denne avisa. Og er det noen som føler kallet, så må 

dere ikke nøle med å kontakte meg       

  

   Johannes W. Henriksen 
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Vi Gratulerer med 
dagen i ☺ 

 

Gry Haga 43 år 

02.02.1980 

Bjrge Andreas Jansen 83 år 

03.02.1940 

Ann Karin Bratli 38 år 

04.02.1985 

Tom Arild Fredheim 64 år 

05.02.1959 

Camilla Ekberg Johannessen 43 
år 

05.02.1980 

Cato Brynildsen 52 år 

06.02.1971 

Emma Wright Myrsten 38 år 

08.02.1985 

Elin Odden 46 år 

09.02.1977 

Steinar Ågård 77 år 

11.02.1946 

Bjørn Magne Hansen 49 år 

12.02.1974 

Morten Karlsen 64 år 

15.02.1959 

May Holm 76 år 

16.02.1947 

Aleksander Matysiak 34 år 

17.02.1989 

Tor-Inge Borgaas 52 år 

21.02.1971 

Christian Eriksen 62 år 

24.02.1961 

Egil Guttorm Nygaaed 79 år 

26.02.1944 

Harald Trygve Olsen 78 år 

28.02.1945 

Magnus Aleksander Dahlstrøm 
34 år 

28.02.1989 

 

 

  

 

 

 

Kunngjøring☺ 

• Vi har fått en henvendelse fra sarpsborg 
komune. Og håper det er noen av dere lesere 

som kan være til hjelp. Gi oss en beskjed       

Jeg er ungdomskoordinator i Konfliktrådet og jobber 

med å følge opp ungdommer som er under 

straffegjennomføring etter ulike lovbrudd.  

Jeg har nettopp fått beskjed om at jeg skal følge opp en 

ung gutt som ikke ønsker noe annet enn å få være med i 

et verksted. Skole har ikke vært noen suksesshistorie så 

langt, men mye kan læres gjennom praksis. 

Denne gutten har «skrudd» en del og har en egen 

prosjektbil på hjemstedet sitt. Hans største ønske er å 

drive med lakkering. 

Jeg har ingen formening om omfang eller hyppighet. 

Det må bli opp til den som evt har tid og lyst til å ha 

med gutten i garasjen.  

Målet med dette er at gutten skal komme seg i aktivitet 

og oppleve både læring og mestring. 

Håper noen av dere kan hjelpe – eller evt har tips om 

andre jeg kan henvende meg til 

 

• Første lørdag i hver mnd er det lrdagskafe på 
klubblokalet. Kl. 11:00. her blir det salg av 
lunsj som kan variere fra gang til gang. Og 
medlemmer og venner kan mtes for en 
hyggelig prat rundt bordene på lokalet vårt. 

• Fredag 17. februar blir det igjen Fredagshygge 
på klubben. Dette har blitt en populær kveld. 
Og i januar hadde vi besøks rekord med ca 45 
stk gjester som kom innom. OBS! pga. stor 
pågang blir det ikke lov å røyke inne lenger. 
Dette håper vi gjr at flere vil komme på disse 

kveldene      

• Vi planlegger busstur til amcar klubben i 
sandefjord den 18 mars. Vi har leid en buss 
med ca 50 passasjerer. Så her er det et 
begrenset antall billetter. Se egen plakat.  

• Alle medlemmer skal nå ha fått 
medlemskontigenten. Den finner dere på 
Gnist, Mail eller søppelpost i mailen.    

    

 



DETROIT NEWS FEBRUAR 2023 

Da er vi godt inn i et nytt år og årsmøtet står for døren. Det blir spennende å se på økonomien første 

år etter pandemien. Vi ser at alt blir dyrere og spesielt strømmen, vi har tross alt et stort lokale å fyre 

opp. Det blir nok endringer i styret også vi ser nå at «yngre» er på fremmarsj. De vil få et betydelig 

ansvar med å forvalte det som «gamlingene» har bygd opp, målet er vel at man stadig må vokse slik 

at vi en dag kan få et større lokale med hobbyverksted gjerne også med bil lager plass. Det er vel litt 

lurt å spille på personer som har vært i klubben en del år for her finnes mye erfaring og viten.   

Vi har fått en henvendelse fr en ungdoms koordinator i Sarpsborg kommune om mulig bistand til en 

som vil mekke bil en slags mentor. Foreløpig er dette på et tidlig stadium, men det betyr at vi har et 

bra rykte på oss så vi får se hva som skjer. 

Det nærmer seg en tid da en del faste gjøremål kommer seilende, både Påskecruisinga og 1. mai 

krever forberedelser, tiden går fort og en kan ikke vente til «neste måned» med å sette i gang. 

Det har blitt søkt etter noen som kan måke bort snøen rundt klubbhuset, de fleste er for dyre for en 

liten klubb, men er det noen blant medlemmene som vet om noen i nærheten som kan «svinge 

innom» når de allikevel er ute med rydde utstyr. 

Jeg snakker stadig med leder for Borg motorhistorisk Svein Strand, han er også medlem hos oss, 

siden vier to klubber som har samme interesse er det nærliggende at vi samarbeider på flere fronter. 

Et eksempel på det er at Borg skal på busstur til et motor museum 15. april, så hvis bussen ikke blir 

full av Borg folk spilles ballen over til oss slik at noen av oss kan være med. 

Det er sannsynlig at DETROIT NEWS vil forandre seg når andre skribenter kommer til bords, men 

siden vi har pressefrihet her i landet kan det nok hende at andre artikler eller kronikker dukker opp. 

EGBE. 

 



ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE 

Invitasjon til møte 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

 

Dato 8 februar 2023, Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

Årsmøte 

1. Valg av møteleder – referent – to til å underskrive protokollen. 

2. Godkjenning av årsberetning. 

3. Godkjenning av regnskap, 

4. Valg av nytt styre. 

5. Valg av nominasjon og valgkomite. 

6. Forslag revisor – kasserer får fullmakt. 

MEDLEMSMØTE.                                                             

• Påskecrusing  tidlig i år fredag 7 april. 

• Dugnad på utstyr.                      

• Tettere samarbeid med Borg Motorhistorisk 

 

 

• Eventuelt 



Medlemsmøte 11.1.2023

Tilstede: 33 og 1 junior

Egil ønsker alle et godt nyttår og velkommen til årets første møte.

1. Nissefest: 35 stk, var veldig sosialt. Alle hadde kledd seg ut

med noe.

2. Nyttårsaften: Litt økning i antall som kom. Kan godt gjentas.

3. Garasjebesøk: Positivt at dette er gjenopptatt. Er mange

garasjer rundt i klubben så bare gi beskjed om du ønsker

besøk.

4. Diplomer: Denne gangen var det mange år på en gang. Så

det ble mye arbeid og få som var på møtet. men er en positiv

ting å dele de ut. Tradisjon.

5. Eventuelt: Middag 28 januar. Prøveprosjekt. Spørsmål om

man kunne tatt dette en annen dag men blir på lørdag.

Salg av lodd, pølser, vaffel, brus og kaffe.

Møtet hevet 19.10

Styremøte 19.01.2023

Tilstede: Johannes, Bjørg, Malin, Ola, Kjell-Ingar, Lisbeth,

Roy, Kent, Connie og Egil.

1. Avisen er bra. Men trenger fortsatt hjelp. Høre ang

loddpremier i avisen. Websiden er grei vært

oppdatering.

2. Festkomiteen har tittet litt rundt å funnet ut at det

trengs en dugnad på huset. De finner ut av dette.

3. Alt er klart til årsmøte i februar. Legger ut også i gnist.

4. Godt frammøte på siste klubbmøtet.

5. Snørydding. Trenger noen. Hørt med en men det var

fryktelig dyrt. Johannes sjekker opp.

6. Fått en henvendelse fra ungdomskoordinator i

Sarpsborg kommune.

7. Eventuelt: Synspunkter på hvor påskecruisingen skal

ende. Kom noen.



DETROIT CAR’S 

ÅRSBERETNING 2022 

 

Antall medlemmer ved årets slutt var 236 senior medlemmer og 21 juniormedlemmer. 

PGA Covid 19 viruset har dette o g s å  vært et l i t t  spesielt år, men noe har blitt 
gjort 

Vi har i år hatt 11 medlemsmøter og 11 styremøter. På medlemsmøtene har vi 
loddsalg og salg fra kjøkkenet og ikke minst sosialt fellesskap. 

Cruizinews, klubbavisa som holder medlemmene orientert om hva som har skjedd og 
vil skje, har kommet ut 10 ganger i løpet av året, denne gjøres på dugnad. Den ligger 
på nettsiden vår, flertallet ønsker å lese den der. 

Vi leier ut lokalet til klubbmedlemmer og en strikkeklubb har inngått avtale om leie på 
dagtid.  

Vi har hatt dugnader der vi har ryddet og fikset småting som skulle vært gjort før.                                                      
Conteinere og vogner ble det jobbet mye på før1. mai..         

Det jobbes fortsatt aktivt med nytt klubblokale, men må ha noe vi kan leve med. 

 Vi har arrangert Amcar Cruise Nights 1. onsdagen i måneden fra mai til september. 
På Cruise kveldene i sommer har vi hatt oppmøte på ulike steder og derfra har vi 
cruiset sammen rundt i byen kjørt til Raymons Diner Rakkestad, Høysand, Bukta 
Feriehjemmet og Fisketorget Halden. 

Vi har også blitt invitert med på cruisinger med Borg Motorhistoriske klubb til Kornsjø, 
Sandbekk Mølle, Skjellsbu Hvaler. 

Etter sommeren startet vi opp med formiddagstreff for hele familien første lørdagen i 
måneden. 

Det har startet opp med ungdomskvelder de er tenkt for de fra 16 år og oppover. 

Juniorene har hatt samlinger og 40 års Halloween party. 

3. fredagen i måneden i vinterhalvåret har vi hyggekveld på klubblokalet, også veldig 
populært.  

Damene har hatt sin egen trimgruppe som har hatt trening en dag i uka på klubben, 
når det har vært mulig. 

En lørdag i måneden fra Mai til og med September er det Bilær, klær og kaffe på 
Fønix, populært og godt besøkt. 

Klubbmedlemmer har deltatt på lørdagsmorgen «baker Jenseg» og onsdager i 
sommermånedene har Halden og fisketorget vært populært, også fredagskvelder på 
Elias på Rolvsøy har flere besøkt.  



19 mars ble det arrangert cowboy fest på klubben, 34 stk deltok, meny var flesk og 
brune bønner. Det var premiering på beste antrekk og stemningen var god. 

 

06.april Åpent hus hos Bulder verksted, hyggelig kveld 

18. april kunne vi endelig starte med påskecruising igjen. Det møtte opp 210 biler 
som kjørte fra Amfi Borg og kjørte mot Fredrikstad , Solliveien , over Ørmen og 
kystveien mot Moss. Vi hadde endestopp hos Mosseklubben der de sto for mat og 
drikke, og også en fest på kvelden.  

01. mai Østfoldmønstringen, Borg Amfi. 370 biler var innom og ca1500 publikummer. 

17. mai deltok i 17.mai kortesje sammens med Borg Motorhistoriske klubb. 

11. – 12. juni samarbeidstreffet Cars on the Farm, Enningdalen. Musikk på låven 
var Smalltown Tommy og The Hard Rolling daddies. Lørdag var det cruising til Ed 
med Quis.  

07.- 10. juli hyggetreff på Sand camping, Hvaler, var ikke mange som kom men 
hyggelig var det allikevel. 

07.- 10. juli organiserte   Roy Olafsen hyggetreff   på Rørestranda   camping,  
Horten,  var veldig sosialt  og hyggelig. 

25.– 28. august hyggetreff på Bokerød stranda camping, Kornsjø. Flott plass og god 
stemning. 

24. september Detroit Cars 40 år, festen var på Furuheim og Smalltown Tommy 
underholdt. 

18. September Var det kjøring med våre venner på Nygårdshaugen og da ble det 
som tradisonen er pizza og brus etterpå. 

26. november var årets julebord, og ble i år arrangert på klubblokalet var som vanlig 
et vellykket arrangement. Nydelig mat kom fra Eivind, Odd Fellow og vi hadde 2 som 
serverte. 

17. desember arrangerte festkomiteen nissefest fest ca 35 stk, hyggelig arrangement 
med premiering av beste antrekk. 

 

31, desember var det muligheter for å samles på klubben. 

Klubben har en brukbar økonomi og gikk med overskudd i 2022.  

 

 



    VALG 2023  

     DISSE STILLER TIL VALG  

           OG ER VALG KOMITEENS FORSLAG TIL NYE STYREMEDLEMMER  

  

  

  

FORMANN                       JOHANNES W. HENRIKSEN 

           

VISEFORMANN   ROY OLAFSEN 

 

KASSERER   KJELL INGAR OLSEN 

 

HJELPESEKRETÆR  CONNIE LØVLI SPETAAS 

 

STYREMEDLEMMER  KENT MAGNUS BRATLI 

       LISBETH G. NILSEN           

  

VARAMEDLEMMER     CAMILLA EKBERG JOHANNESSEN 

       MALIN TROMOB HANSEN 

       OLE KRISTIAN KARLSEN 

       LEIF NIELSEN 

       JONAS HAUGE SÆTHER 

           

  

Dette er valgkomiteens forslag som baserer seg på innkomne nominasjonslister 

og kandidatenes utviste interesse for klubben og dens drift.   



12.01.2023 

Forsikring av ombygd bil - presisering 

AMCAR har registrert en sak på Facebook hvor det 
fremkommer stor usikkerhet om hva som er riktig forsikring av 
ombygd bil, og hva som dekkes. 

AMCAR-forsikring har forsikringsprodukter for alle deler av 
kjøretøyhobbyen, gammel som ny – ombygd og original. I 
utgangspunktet er motorvognforsikringsvilkårene de samme 
uavhengig av hvilket forsikringsprodukt man har hos AMCAR, men 
det vil være særvilkår som er forskjellig avhengig av om man har 
den ene eller den andre forsikringen. Det som er felles for alle 
forsikringsproduktene er at kjøretøyet skal være i samsvar med 
vognkort, det vil si at alle registrerings-tekniske endringer skal være 
godkjent av Statens Vegvesen. I denne sammenhengen vil det 



være forskjell om bilen har ordinær bilforsikring eller 
veteran/entusiastbilforsikring. På ordinær bilforsikring må 
merke/modell harmonere med det bilen er ombygd til – ikke 
nødvendig vis det den er registrert som. 

For eksempel en 2005 BMW 318 ombygd og godkjent av Staten 
Vegvesen til M3 må forsikres som M3. Forsikringen prises etter det 
bilen er ombygget til, og kan derfor avvike fra bilmerke/modell i 
vognkortet. For veteranbiler blir det litt annerledes, da AMCAR har 
fast pris på forsikringen men skiller mellom original og ombygd. 
Med ombygd menes i denne sammenheng vesentlig ombygd som 
for eksempel Hot Rod eller kjøretøy med omfattende strukturelle 
ombygginger på chassis, motor eller drivverk. En bil som er 
ombygd innenfor det man kan anse som levert fra fabrikk på den 
aktuelle merke-modellen, for eksempel en Ford Sierra ombygd til 
Sierra Cosworth eller en Mustang ombygd fra 6 syl til V8, blir 
fortsatt forsikret som «original» under vårt forsikringsprodukt, men 
førstnevnte vil kunne ha en lavere øvre erstatningsverdi enn en 
original Sierra Cosworth. Det som derfor er viktigst for å være riktig 
forsikret, er at ombyggingene er godkjent av Statens Vegvesen og 
at man har gitt beskjed til AMCAR om eventuelle 
ombygginger/endringer. Kort oppsummert; AMCAR sørger for at du 
er riktig forsikret. Har du forsikring på ditt ombygde kjøretøy via 
AMCAR har du full dekning så lenge nødvendige endringer er 
innskrevet i vognkortet og AMCAR er informert. 

TAGS 
 



20.01.2023 

AMCAR Klubbforum 22. april 

 

AMCAR er i gang med planleggingen av årets klubbforum på X-Meetingpoint Hellerudsletta mellom 

Oslo og Gardermoen. 

 

Klubbforum 2023 blir som i fjorårets utgave et dagsarrangement med spennende 

foredragsholdere. Forumet vil belyse aktuelle utfordringer samt klubbenes rolle 

og betydning for norsk bilhobby. Vi legger opp til et interaktivt møte med både 

engasjerte foredragsholder og deltagere. Arrangementet avsluttes med en 

middag og tilhørende relasjonsbygging ut i de små timer. Vi ønsker å gjøre 

arrangementet tilgjengelig for alle klubber som ønsker å delta. AMCAR dekker 

derfor mesteparten av kostnadene og klubbene kan delta mot en egenandel på 

500,- for 2 personer inkludert lunch og middag. Ønsker man overnatting dekker vi 

dobbeltrom for 2 personer med frokost på tilstøtende Moxy Oslo X mot en 

egenandel på 500,-. Reise til og fra dekkes av klubbene selv. Formell invitasjon 

tilsendes alle AMCAR-tilsluttede klubber i slutten av januar. Vi ber alle 

medlemmer om å sørge for at din lokal- eller merkebil-klubb er representert! 

 

TAGS 



Nyttårsfeiring på klubblokalet 

 

Nyttårsaften mellom 2022 og 

2023 inviterte Detroit Cars 

igjen til fest på lokalet. Det 

kom en gjeng på ca 30 stk. 

som hadde det veldig hyggelig 

og feiret det nye året sammen.  



Nissefest på klubblokalet 17. desember 2022 

 

Den 17. desember 2022, arrangerte 

Detroit Cars Nissefest på klubblokalet. 

Her var det mulig og komme i 

julestemning med og komme utkledd 

som nisse. Det var en god gjeng som 

meldte seg på og de fleste kom som 

nisse, nissedame, men det var også innslag av 

juletre og andre julerelaterte kostymer. Det ble 

kåring av beste manne og dame kostyme, og Kent 

Magnus Bratli og Therese Bråtenes stakk av med 

seieren av de beste (artigste) kostymene. Dette ble 

kåret av alle besøkende med hjelp av en 

avstemning.  

 



 



Fredagshygge på 

klubblokalet  

 

Fredag 20. Januar var det tid for årets 

første fredagshygge på klubblokalet. Dette 

pleier og være en hyggelig sammenkomst 

for noen av klubbens medlemmer og dems 

venner. Dette tiltaket har festkomiteen tatt 

mer og mer over og vi ønsker at dette skal 

bli en hyggelig kveld for medlemmer og 

kanskje kunne rekruttere nye medlemmer.  

Denne fredagen kom det over 45 stk av 

Detroit cars sine medlemmer og noen hadde 

tatt med nye mulige medlemmer også. 

Virket som alle stor koste seg og som 

arrangør så er jeg strålende fornøyd med 

resultatet og populariteten på disse 

kveldene har blitt. Her er det også 

muligheter for biljard og dart for de som 

ønsker dette.  

 

Fredagshygge pleier å være den 3. fredagen i mnd. fra august til mai. Med forbehold om at 

noen kan utebli eller bli erstattet med andre planer samme helg.    



` 
 

Detroit Cars  

Busstur 
 til 

Sandefjord  
350 kr. Pr. Pers. 

Lørdag 18. Mars har Detroit Cars leid en turbuss og turen 

går til Sandefjord Amcar klubb. Der blir det hygge med 
Sandefjordklubben. Alle som melder seg på må ha med egen 
drikke til turen. Vi kjører Moss - Horten tur/retur. Det blir 
servert ferdigsmurte rundstykker til frokost. Det blir også 
muligheter for å kjøpe middag i løpet av dagen.  Vi regner 

med å være tilbake i Sarpsborg ca kl. 20:00 og åpner opp for 

lørdagshygge og en fest på klubben etter turen. 

Oppmøte kl. 10:00 på klubblokalet. Det er plass 
til 50 stk. påmelding skal skje til Johannes W. 
Henriksen på SMS 97470189 innen 8. Mars. 
Bindende påmelding med vipps på forhånd.  

 



 

           HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En blondine, en rødhåret og en brunette var alle 

faret vild i ørkenen. De fant så en lampe og gned 

den. En ånd dukkede opp og gav dem hver et 

ønske. Den rødhårede ønskede, at være der 

hjemme. Poof! Hun var tilbake hjemme. Brunette 

ønskede at være hjemme med sin familie. Poof! Hun 

var tilbake med sin familie. Den blondinen sagde så, 

“Awwww, jeg ønsker mine venner var her.” 

 

 

Fire fedre diskuterte hvem av sønnene som var mest 
gavmilde. Men den ene måtte bort litt å fikse noe. Så 
de tre andre sto igjen sa den første faren: Sønnen min 
er så gavmild at han ga en Ferrari i gave til en kamerat. 
nr2: Sønnen min er så gavmild at han kjøpte 
sydenreise for han og kameraten. nr3: Sønnen min er 
så gavmild at han kjøpte en kjempe stor båt til 
kameraten sin. 

Så kom den fjerde faren tilbake. Hva har sønnen ditt 
gitt da, sa de andre fedrene. nr4: Sønnen min er 
homofil og har motatt en Ferrari, en sydenreise og en 
kjempe stor båt av kjæresten og x kjærestene 

 

Kona på 74 kom hjem til mannen sin 

og sa: 

– Kjære, bilen vil ikke starte, men jeg 

vet hva som er problemet. 

– Jaha, sa mannen tvilende. Og hva 

er problemet? 

– Det er vann i forgasseren, sa kona. 

– Vann i forgasseren? svarte 

mannen. 

– Hvordan i all verden kan du si at 

det er vann i forgasseren, du som 

ikke vet forskjellen på forgasser og 

luftfilter. 

– Tro på meg, sa kona, det er vann i 

forgasseren! 

– Ja vel, kjære, jeg skal ta en titt på 

den. Hvor er bilen? 

– I Glomma, svarte kona. 

 

Hørt på jobbintervjuet: 

- Vi ser etter en person som er 

hardtarbeidende og ansvarlig, sa sjefen 

- Det er absolutt meg! sa jobbsøkeren 

- Uansett hva som gikk galt på den forrige 

arbeidsplassen, ble alltid jeg holdt 

ansvarlig! 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2022 
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 Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

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 Lisbeth G. Nilsen lisbethnilsen124@hotmail.com 47349166 

VARAMEDLEM Kent Magnus Bratli kent-magnus@hotmail.com 99309476 

VARAMEDLEM Camilla E. 

Johannessen 

cejohannessen@gmail.com 92824467 

 
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 
SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM 
ARRANGEMENTER PR SMS 
4. feb. Lørdagskafe på klubblokalet Detroit Cars 11:00 

8. feb. Årsmte / Medlemsmte på klubblokalet Detroit Cars 18:30 

16. feb Styremte Detroit Cars 18:30 

17. feb Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars 20:00 

4. mar Lrdagskafe på klubblokalet Detroit Cars 11:00     

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Deadline neste 
    Klubbavis 

25.2.2023 
 
 

http://www.detroitcars.no/kalender

