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Godt nytt år til alle medlemmer i Detroit Cars.  

2022 har vært et år som består av mye gleder og 
nedturer. Som bil entusiast, så har Covid restriksjoner 
opphørt, og vi kunne dra på biltreff og andre 
arrangement igjen. Men likevel har året preget av krig 
i verden som har åpnet en tankevekker hos de fleste 
tror jeg. Varer og deler til bilene våre har vært litt 
vanskeligere og få tak i. og bensin og strøm har blitt 
dyrere. For meg virker det som det er noen som ikke 
unner oss de godene vi er vant til. Men denne 
diskusjonen får jeg overlate til andre. Jeg håper bare 
2023 blir et bedre år.  

I klubben har vi hatt et 40 års jubileum som var 
vellykket. Tenk at Detroit cars har vart i 40 år alt. Og 
vi går inn i det 41. året med klubben. Mange nye 
medlemmer har vi fått i 2022, og la oss jobbe for flere 
i 2023. noe som ble merkbart på julebordet som vi 
hadde nå i november. Det ble fort fult. Dette året 
satser vi på og leie et nytt lokalet til julebord så flere 
får muligheten til og være med. Vi har fått mange nye 
medlemmer i år. Som er veldig bra. vi må satse på 
rekrutering i fremtiden. Men noe jeg har merket er at 
de «gamle» medlemmene trekker seg litt unna. Dette 
syns jeg er litt trist. Og jeg håper dette er bare en feil 
synsing fra min side. Da jeg koser meg veldig med 
alle dere som har vært medlemmer en stund også.   

 

   Johannes W. Henriksen 

 

 

mailto:jwast@hotmail.no


* b 

Vi Gratulerer med 

dagen i ☺ 
Runar elverhøi 

02.01.1974 

Lars Bråthen 

05.01.1975 

Inger-Lisbeth Østli Aaserud 

07.01.1959 

John Arvid Skår 

09.01.1963 

Aril Olsen 

09.01.1965 

Tommy Lerdahl 

10.01.1987 

Jonas Hauge Sæther 

12.01.1986 

Ole Petter Sæland 

13.01.1962 

Bjørn Kenneth Svensen 

14.01.1968 

Anna Linnea Asbjørnsen 

17.01.2002 

Thorbjørn Midtfjell 

17.01.1950 

Nina Iren Stenersen 

18.01.1969 

Bjørn-Sverre Myrvang 

19.01.1974 

Anders Olavessen 

22.01.1976 

Kurt Jacobsen 

22.01.1962 

Laila Inger Larsen 

22.01.1972 

Stig Pedersen 

23.01.1954 

Knut Fredrik Bratli Fjeld 

26.01.2011 

Ragnar Johannessen 

26.01.1959 

Vigdis Rita Schnell-Larsen 

27.01.1947 

Egil Grønn 

27.01.1952 

Alexander Løkkeberg 

29.01.1989 

Vidar Ludvigsen 

29.01.1953 

Terje Miguel Berg 

30.01.1964 

 

 

Kunngjøring☺ 

  

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

• Møt opp på det første medlemsmøtet i 2023 
onsdag 11. januar kl 18.30. Her blir det 
medlemsmøte som tar opp saker som er 
relevant for klubben. Salg av pølser og vaffler, 
brus og kaffe i kiosken.  

• Fredag 20. januar er årets første fredags hygge. 
Her sammles vi i lystig lag på klubblokalet en 

fredags kveld. Møt opp og treff likesinnede      

• Nytt i år er en Lørdagsmiddag. Lørdag 28. 

januar kl. 18:00 åpner vi lokalet for en 

middag til dere som ønsker det. Denne 

lørdagen blir det servering av Kylling i karri 

med ris. Og det er muligheter for noen 

forfriskninger i baren. 60kr pr. porsjon så 

lenge det er mat i kjelen. Håper og se flere 

av dere denne kvelden. 

 

• Ønsker du og bidra med noe i klubben. Vi 
ønsker flere frivillige til de forsellige 
gjøremålene vi har iløpet av året. Bare ta 
kontakt med en i styret.  

 

    

 

 



DETROIT NEWS JANUAR 2023 

Da er vi over i vårt driftsår Nr.41. Hvem hadde trodd det? For over 40 år siden var det å få 

tak i en USA bil både dyrt og vanskelig. Spesielt dette med å få den registrert. Man kan 

begynne med bruks fradrag på avgiftene, fradrag første 3 år dermed stopp om bilen var 20-

30 år så ble det allikevel nesten full avgift. I dag er det bruksfradrag hvert år til kun 20 år, så 

er det ingen bilavgift, det har skjedde under forrige regjering. «Vår» bilverden har blitt et 

mye bedre sted å være. De som er 30-35 år har ikke opplevd vanskene vi hadde med et 

regelverk og bestemmelser som gjorde det svært vanskelig å få registrert en Amcar. Gule 

parklys var ikke tillat, hovedlys måtte være E merket, samme med refleks bak, godkjent 

sikkerhetssele (ut med den originale)måtte installeres, sidemarkeringslys måtte 

blendes/fjernes, gule blinklys bak måtte monteres, seglas på bremsepumpe måtte settes inn 

og cornering lights ikke tillat og dekker måtte byttes til noen med hastighets merking. I alt en 

besværlig og dyr jobb. I dag er dette en saga blott takket være Amcar og de mange klubber 

rundt i dette land. Vi har det egentlig for bra på og tar mye for gitt, pass opp ensporede 

politikere og EU lurende i bakgrunn(hvorfor tror de alle urimelige bestemmelser om USA 

bilen kom, den var en trussel mot biler produsert i EU land). Kampen er ikke over når 

elbilentusiastene skal redde verden ved å forby en vanlig bil. Så vi må stå i sammen å kjempe 

i mot. 

Nissefesten var noe nytt og trivelig, ikke stinn brakke men sosial og fin med 30-35 personer, 

de godt voksne glimret litt med fra hver og ble etterlyst og det sier noe om at vi må være en 

stor gjeng i alle aldere. Takk til festkomite som står på. 

Da vil vi ønske et godt nytt år for oss og Amcar bevegelsen generelt i 2023.  EGBE. 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. onsdag 11 januar ca. kl. 18.30 

 

•   Synspunkter nissefest. 

• Nyttårsaften erfaringer fra den. 

• Nytt innslag i avisen ,gjenopptar garasjebesøk. 

• Diplomer lite verdsatt? 

• Eventuelt 

                                  



Medlemsmøte 14.12.2022

Tilstede 31 og 3 juniorer.

Egil ønsker velkommen til årets siste møte.

1.El-tilsyn her var noen mangler. Vi har inngått en

avtale med Bravida for å ha ryggen fri.

2.Nissefest 17 desember. Hittil 34 påmeldte.

3.Julebord. Svingte som det pleier. Ha det et større

sted neste år pga at det ble så fort fylt opp og da

har fler mulighet til å melde seg på.

4.Utdeling av diplomer til jubilanter i 2020, 2021

og 2022. Noen ble delt ut på jubileumsfesten.

5.Husk nominasjonslister. Egil er på valg i år da

han sa i fjor at han satt ett år.

Møtet hevet 19.30

Salg av lodd. Gratis kake, gløgg og kaffe.

Styremøte 15.12.2022

Tilstede: Egil, Bjørg, Roy, Johannes, Leif, Per, Kjell-Ingar, Ola,

Connie, Kent og Malin

1. Garasjebesøk artikkelen var bra i avisen men vi må få lagt

den ut på hjemmesiden.

2. Loddsalget og premier på medlemsmøte er kjempebra. Gode

premier.

3. - Avtalen med Bravida gjelder fra nyttår.

- Vannet har ikke fryst i år da vi har varme der.

- Johannes måkte før møtet, men vi trenger noen til å ta

denne jobben fast. Hører med noen.

4. Var ca 30 stk på møtet, men var få som skulle ha

diplom/plakett.

5. Felles busstur er under planlegging.



Til AMCARs tilsluttede klubber 

 

ÅRETS SISTE RUNDSKRIV FRA AMCAR! 

 

 

Klubbåret 2022 
Endelig har vi lagt bak oss en hel sesong hvor bilhobbyen igjen kunne arrangere 

medlemsmøter, treff og utstillinger – uten restriksjoner. Etter hvert som månedene gikk 
økte aktiviteten utover sommeren og høsten, og vi har nå inntrykk av at de aller fleste er 

tilbake i normal drift. Basert på tilbakemeldingene vi har fått fra klubbene under og etter 

pandemien, ser det heldigvis ut for at de aller fleste har greid seg bra, og noen klubber 
kan til og med skilte med medlemsvekst. 

Slik vi ser det har interessen for hobbyen økt med og etter pandemien, noe som også 
har vært tilfelle for AMCAR som organisasjon. Vi har de siste årene hatt en formidabel 

medlemsvekst, og teller pr i dag 28770 medlemmer, en økning på 3597 kontra samme 
tid i fjor. På klubbsiden ønsker vi Bergen Jaguar Club, Gauldal Gatebil, Norsk A Modell 

Klubb, Bergen Street Legal Team, KOM Motorklubb (Sandefjord), Sigdal og Eggedal 

Veteranvognklubb, Valdres Gatebil, Norsk Geländewagen Klubb og Follo Mustang Klubb 
velkommen som tilsluttede klubber. AMCAR teller med disse hele 164 tilsluttede klubber. 

Til tross for vekst er vi samtidig forberedt på en mindre stagnasjon grunnet økte 
rentekostnader, drivstoffpriser, bo og levekostnader. Vi håper at det økte kostnadsbildet 



ikke vil påvirke klubbene i alt for høy grad, men oppfordrer samtidig klubbene til å 
hensynta dette når neste års budsjetter skal erlegges. 

Som organisasjon velger vi å løfte blikket og se positivt på 2023-sesongen, med 
ombygging av AMCAR-senterets 2. etasje – som klargjøres for forsikringsavdelingen og 

flere nyansettelser i 2023. På arrangementstiden starter vi med Klubbforum 22. april, 
som er en klubbkonferanse for våre tilsluttede klubber, med fokus på bilhobbyens 

framtid, rekrutering og klubbdrift. Deretter går det slag i slag med deltagelse på flere 
arrangementer i regi av våre tilsluttede klubber, i tillegg til mange klubbesøk. 

 

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner  
Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner i midten av januar 2023 opp for at frivillige lag og 
foreninger skal kunne søke om strømstøtte for månedene oktober, november og 
desember. I denne perioden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt 
og den månedlige gjennomsnittsprisen. 
 

Hvem kan søke? 
Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:   

• Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.   Vi oppfordrer organisasjoner som 
oppfyller kriteriene, til å registrere seg. Sjekk om din organisasjon kan registrere seg i 
Frivillighetsregisteret. 

• Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer 
med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel 
idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, 
hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse. 

• Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte 
dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning 
for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. 
Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for 
økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- 
og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de 
hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats. 

• Er du usikker på om dere kan søke? Se ofte stilte spørsmål og svar om ordningen. 

 
Momskompensasjon 

36 klubber søkte i høst om momskompensasjon via AMCAR som sentralledd - på 
bakgrunn av regnskapstallene fra 2021. Vi har i dag gleden av å kunngjøre at samtlige 

søknader ble innvilget uten noen form for avkortning, noe som medfører at vi kan 

tilbakeføre 1.034.201, - kroner i momskompensasjon - noe vi anser som en fin julegave 
fra Staten!  

Se vedlagte oversikt for årets momskompensasjon: 
https://lottstift.shinyapps.io/moms_utbetaling/?org=971464208 

AMCAR stiller seg undrende til at ikke flere klubber benytter seg av denne flotte 

ordningen. Vi oppfordrer samtlige klubber til å sette momskompensasjon på agendaen 
for kommende år! Momskompensasjon søkes på bakgrunn av klubbens driftskostnader 

for 2022. For å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig, benytter AMCAR forenklet 

søknads modell – se vedlagte informasjon fra lottstift.no: https://lottstift.no/for-
frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/forenklet-modell/ 

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://lottstift.no/?page_id=41257&preview=true
https://lottstift.shinyapps.io/moms_utbetaling/?org=971464208
https://lottstift.no/for-frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/forenklet-modell/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/forenklet-modell/


 
StyreWeb 

Som en del av AMCARs klubbfordeler, tilbyr vi kostnadsfri tilgang til StyreWeb Lokal, - 

som er et sky basert medlemsregister og regnskapssystem, tilpasset våre 

kjøretøyklubber. I denne forbindelsen oppfordrer vi klubber som ikke har tatt dette i brukt, 
til å starte regnskapsåret 2023 med bruk av StyreWeb – som også forenkler 

søknadsprosessen om momskompensasjon. 

I tillegg til ovennevnte muligheter byr avtalen med StyreWeb på gratis nettsideløsning, 
medlemsappen Gnist, sømløs innmelding, betaling og registrering i medlemsregister, 
med flere klubbtilpassede funksjoner. 

 
Avregistrering av kjøretøy 
Mange spør oss om den nye ordningen, som gjør det mulig å avregistrere kjøretøyet 

over kortere eller lengre perioder – Vår forsikringsavdeling laget en skjematisk oversikt, 
som viser gangen i dette. AMCAR oppfordre klubbene til å dele vedlagte PowerPoint fil, 
med sine medlemmer. 

 
Klubbforum 

Sett av lørdag 22. april til klubbkonferanse med AMCAR. Konferansen vil finne sted på X 

Meeting Point, som ligger 20 minutts busstur sør for Gardermoen lufthavn - slik at det 
skal være enkelt å kunne delta for de som ikke bor på Østlandet. Klubbkonferansen vil bli 

et dags arrangement med spennende foredragsholdere - som skal belyse hobbyens 

utfordringer og klubbenes betydning for fremtiden. Vi legger opp til et interaktivt møte 
med både engasjerte foredragsholdere og deltakere i form av temaoppgaver og 
diskusjoner.  

Arrangementet avsluttes med en middag og tilhørende relasjonsbygging ut i de små 

timer. Vi ønsker å holde kostnadene så lave som mulig for klubbene, og vi dekker 
overnatting for 2 klubbrepresentanter i dobbeltrom fra lørdag til søndag, samt subsidierer 

prisen på lunch og middag. Påmeldingsfrist 28. februar 
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon på nyåret! 

 

Vi takker for året som har gått, og ønsker våre tilsluttede klubber og deres 
medlemmer en riktig God Jul og de beste ønsker for det nye året! 

 

På vegne av AMCAR 

 

 



Garasjebesøk hos Stein Tomas Wastvedt 

Av: Johannes W. Henriksen 

 

Nå har jeg 

tatt turen til 

Slitu i Indre 

Østfold 

kommune. 

Her bor 

Stein Tomas 

og Linda 

Wastvedt. 

For noen år 

siden var 

Amcar 

verden helt 

ukjent for 

disse to. Å 

tanken på og 

bruke 

penger på en så dyr lekebil var helt 

uaktuelt. Tomas er som noen av dere vet 

broren min. (Johannes) Og jeg har tatt 

med han på ulike fester og treff. Dette 

har ført til at for litt over et år siden, 

kjøpte Tomas og Linda seg sin første 

Amerikaner. Det ble En Pontiac 

Bonneville 1967 Cab.  



 

Om bilen:  

Pontiac onneville 1967 mod.  

Motor: 400 V8 m/ Automat 

kasse 

Tomas kjøpte bilen i 

september 2021 i 

Kristiansand. Tomas hadde 

vært på finn i flere mnd. den 

sommeren. Og ventet bare på 

at han skulle finne den rette 

bilen for han og kona. Det 

måtte vente på seg helt til 

høsten før han fant den rette 

bilen. Den sto i Kristiansand, 

noe som var litt langt å kjøre. 

Uten og ha hverken bil som 

kunne dra henger og henger 

til og ha bilen på kjørte 

Tomas og jeg ned til 

Kristiansand en lørdag. Vi 

kjøpte prøveskilter i tilfelle 

bilen ble med hjem, for da 

skulle jeg kjøre bilen hjem 

selv      . Som sagt så ble det 

handel. Bilen er tatt inn fra 

USA og har ikke hatt norske 

skilter før. Så det var mye 

uvisst om tilstanden til denne 

bilen. Om bremser holder eller 

motoren går så langt. Men vi 

tok sjansen. Innom biltema 

for å kjøpe et reservebatteri 

og så duret vi hjemover. Bilen brukte nok 4 liter bensin på mila og var ganske sur. Men med et 

bensinstopp så kom bilen til Slitu.  

 



Da måtte Tomas bygge seg 

garasje. Han hadde jo kjøpt 

seg en cab uten skilter. Så 

garasje måtte han ha. 

Sommeren 2022 sto garasjen 

oppe og bilen hadde fått 

skilter. så nå begynner 

vinterprosjektet, Det har vist 

seg at Tomas har stor glede av 

og skru. Og til ikke ha annen 

erfaring enn moped tia. Så er 

det utrolig hva han har fått til. 

Med litt hjelp av Youtube og 

nye venner i Detroit cars så 

skrur han og får til det meste.  

Hva har du gjort med bilen? 

 Jeg har fjernet en 

del rust på seter og 

skjermer. Malt opp 

hele bilen under så 

det ikke skal ruste 

her. Byttet bremser 

og gått over bilen 

teknisk. Noen 

endeledd og 

foringer har også 

blitt byttet.  

 

 

Hva er planen 

videre nå i vinter? 

Planen for vinteren er og fjerne rust innvendig gulv og male opp dette. Samt nytt gulv teppe og 

pynte opp /pusse opp nødvendige deler. Skal pusse opp og fjerne rust inne i dørene. Og fornye 

trekke om det som er nødvendig av dørpaneler. Og dashbord. Vinduene har ikke gått helt opp, 



dette har jeg funnet ut av feilen på, så her blir det en overhaling så vannet holder seg ute. Samt 

nye vinduslister er nødvendig. Forgasseren på bilen har ikke vært helt og. Her var det et stag 

inni gasseren som hadde bøyd seg. Så den fikk ikke riktig bensin inntak. Dette må ordnes.  

Bilen er ganske 

fin, men langt 

fra strøken, så 

det er alltid noe 

og ta tak i. et 

nytt 

ledningsnett er 

også på 

ønskelista. Så vi 

får se hva tiden 

bringer. Vil jo 

ha bilen klar til 

påske så vi har 

ikke god tid 

akkurat. Men 

det vi ikke 

rekker tar vi 

neste vinter        



Julebord for Detroit Cars 
Av: Johannes W. Henriksen 

 

Siste helga i november, så holdt 

Detroit cars sitt årlige julebord. 

Årets julebord ble også holdt på 

vårt klubblokale. Det var ca 65 

stk som hadde meldt seg på, og 

det ble fullt hus. På menyen var 

det tradisjonell julemiddag med 

ribbe, medisterkaker og 

julepølser. Rødkål og poteter 

hører også med. Til desser så ble 

det også riskrem med 



hjemmelaget rødsaus. Maten kom fra Eivind`s selskapsmat (odd Fellow) som pleier 

å levere mat vært år. Og maten var fantastisk som alltid.  

 

Det virket som alle som tok turen denne kvelden koset seg veldig. De spiste og 

drakk godt alle mann. Utover kvelden så var det dans, prat og mye moro.  

 

Nå er klubben våres blitt 40 år. Og vi har eid klubblokalet i mange år nå også. 

(andre som vet hvor mange år, men mener jeg har hørt ca 15-20 år) klubbhuset 

rommer ca 65stk som var mer en stort nok for 20 år siden. Men i dag med godt 

over 200 medlemmer, så blir lokalet litt lite. Årets julebord ble fult første dagen 

det var påmelding, så at dette er populært er det ingen tvil om. Derfor blir det leid 

et større lokale til neste års Julebord. Vi var på Furuheim også på Hafslundsøy 

under årets jubileumsfest. Kanskje dette hadde vært et egnet sted. Mer info 

kommer nok etter hvert. Men en ting er sikkert. At det er trist at ikke alle som har 

lyst og være med får vært med pga plassmangel. Da må vi gjøre grep        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Julemøte på 

klubblokalet. 

Medlemsmøte I desember er i tradisjon tro et 

julemøte med gløgg og pepperkaker, samt den 

årlige marsipankaka som vi serverer denne dagen. 

Det var et godt oppmøte på årets siste møte. Som 

bestod av og dele ut diplomer til jubilantene også 

avsluttes møtet med loddsalg. Denne dagen var det 

ekstra mange fine premier. Og toppremien må nok 

være to gavekort fra Dekk Team Sarpsborg på 500kr 

hver. Syns det er en fin gest som dekk team ville 

dele ut. Takk til de på dekk team sarpsborg for 

dette.  

 

 

 

  



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 
7. jan. Lørdagskafe på klubblokalet Detroit cars 11:00 

11.jan.   Medlemsmøte Klubblokalet Detroit cars 18:30 

19.jan. Styremøte Detroit Cars 18:30 

20.jan. Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars 20:00 

28.jan. Lørdagsmiddag på klubblokaler NB! Nytt i år. Detroit cars 18:00 

4. feb. Lørdagskafe på klubblokalet Detroit Cars 11:00 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Deadline neste 
    Klubbavis 

29.1.2023 
 
 

http://www.detroitcars.no/kalender

