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Hællæ Amcar folk. 

Det er mars og vi begynner og lukte på våren. Er vi 
heldige så blir det påskevær i slutten av mnd. og noen 
av dere tar ut amerikaneren fra vinter dvalen. Det har 
jeg et håp om. For 7 april så er det påskecruising, og 
vi har noe små fiks på bilen før den er klar for 
sommeren.  

 

Har du lyst til og hjelpe til med avisa så gi meg en 
beskjed. Som dere kan se på siden her på 
medarbeidere i Cruzinews, så han jeg alt for mange 
punkter selv. Og kan ikke skryte av hjelp rundt 
journalister som skriver fra treff de er på. Hender jeg 

får noen bilder. Som er vell å bra      men er ikke så 

lett og skrive noe til en haug bilder på steder jeg ikke 
har vært selv. Men, men. Er det noen som følger 
kallet så gi en beskjed. Og ikke kom med 
unnskyldninger som dysleksi og skrivevansker. For 
det har jeg også. Dette er en klubbavis som drives på 
dugnad av amatører. Så her er det ingen ting og være 
flau over. Klager og folk som passer på deg og sier 
mer en gjerne i fra når noe er feil. Det må jeg regne 
med. Men når jeg spør om hjelp da er det helt stille. 
Sånn har det blitt i disse dager dessverre.  

   Johannes W. Henriksen 

 

 

 

 

mailto:jwast@hotmail.no
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Vi Gratulerer med dagen i mars 
☺ 

Bjørn Holm Olsen 2 år 

02.03.2021 

Lars-Erik Løkkeberg 44 år 

03.03.1979 

Peter Henriksen 14 år 

04.03.2009 

Sten Agnar Nilsen 74 år 

04.03.1949 

Maja Jansen Olavesen 4 år 

05.03.2019 

May-Liss Olavessen 44 år 

05.03.1979 

Thor-Alexsander Holt Aaby-Jensen 34 år 

07.03.1989 

John-Eilert Erichsen 74 år 

09.03.1949 

Jan Fredrik Gerhardt 77 år 

09.03.1946 

Pål Ingemann Jacobsen 59 år 

08.03.1964 

Svein Strand 77 år 

11.03.1946 

Steinar Lee Bergby 67 år 

11.03.1956 

Kim Jørgensen 34 år 

13.03.1989 

Ann Karin Olsen 53 år 

16.03.1970 

Leif Erik Larsen 65 år 

17.03.1958 

Ronny Granstrøm 55 år 

18.03.1968 

Marlin Marcussen Steen 32 år 

21.03.1991 

Per Rune Bråthe 69 år 

23.03.1954 

Egil Andersen 68 år 

23.03.1955 

Tommy Andre Andersen 42 år 

25.03.1981 

Jon-Fredrick Eriksen 36 år 

25.03.1987 

Tom Robert Lilleborgen 69 år 

25.03.1954 

Stine Elisabeth Kultorp 56 år 

25.03.1967 

Alexander Marcussen Steen 31 år 

25.03.1992 

 

Kunngjøring☺ 

  

• Husk og meld dere på Busstur før 8 mars. 18 mars drar 
vi på Busstur til Sandefjordklubben. Vi avslutter med 
en fest på klubblokalet når vi kommer tilbake på 
kvelden. 

• Fredagshygge uteblir i mars da busstur og fest på lokalet 
dagen etter.  

• Husk og meld dere på og bestill overnatting til Rørestrand 
Camping i Horten. Se plakat inne i avisen. 

• Vi i Detroit Cars har ordnet egen plass på årets US Carcamp 
og Detroit Cars ligger under klubber på hjemmesiden til US 
Carcamp når dere bestiller billett. www.uscarcamp.dk  

• Lørdag 11. mars blir det dugnad på klubbhuset. Og vi 
avslutter med den populære lørdagsmiddagen. Kan du ikke 
komme på dugnad kan du likevel komme på middag. Eller 
motsatt. Se egen plakat.  

• Kontakt Kjell Ingar Olsen om du lurer på noe med gnist 
og kontingenten som alle skal ha fått nå. 

 

    

http://www.uscarcamp.dk/


Mars 2023 

Hei alle medlemmer i Detroit Cars.  

På årsmøte 8. februar så ble jeg valgt til ny formann i 
Detroit Cars. Da vår kjære formann og ildsjel for klubben vår, Egil Berby valgte å 
trekke seg. Heldigvis så vil han fortsette å være med i styre og ble da et 
varamedlem. Jeg føler det er litt godt og ha han som en mentor i år før det blir et 
nytt valg neste år, så får vi se hva som skjer da. Men jeg håper jo det er noe jeg kan 
bidra med som deres nye formann i klubben.  

For dere som ikke vet hvem jeg er, så heter jeg Johannes W. Henriksen. Jeg er også 
redaktør i denne avisen. Noe jeg håper at noen andre kan overta nå som jeg er 
formann. Så vi får se. Jeg er snart 35 år. (i april) Så jeg er bare «ungfola» i forhold 
til mange i denne klubben. Jeg har vært medlem i klubben i 7 år nå. Så er relativ 
fersk også. Har hatt flere amerikanere opp gjennom, men har nå en 1956 Chevrolet 
Bel Air. Det jeg brenner mest for og grund til at jeg ville bli formann er og få til 
rekrutering i klubben. Det er viktig og ta vare på de eldre og drevene medlemmene 
som har drivet denne klubben i over 40 år nå. Men det er også viktig at vi jobber 
med rekrutering, for at klubben skal kunne leve i 40 nye år. 

Våren nærmer seg og påskecruising og Østfold mønstringen 1. mai på Amfi borg er 
under planlegging. 7. april er det langfredag, å tradisjon tro så starter turen kl. 
15:00 fra amfi borg i sarpsborg. (møt opp i god tid før dette) Her blir det en 
kjøretur på ca 2-3 timer, rundt i Østfold. Turen går forsellige steder vært år så dukk 
opp på amfi borg på langfredag for og bli med på turen. Vi er også i dialog med 
Olavs pub som steller i stand en konsert og fest etter kjøreturen. Det blir også 
muligheter for å kjøpe noe mat denne dagen for de som ønsker dette.   

Så ønsk meg lykke til som deres nye formann. Tar imot tilbakemeldinger og ideer 
med stor takk. 😊 

 

 MVH. 

Johannes W. Henriksen 



 

 

MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. onsdag 8. mars ca. kl. 18.30 

• Ny formann ønsker velkommen til medlemsmøte 

• Påskecrusing fredag 7. april  

• 1.mai forberedelser 

• Dugnad på utstyr 

• Påmelding til Busstur 18. mars siste frist 

• Info om Rørestrand camping treff 

• Eventuelt 

 

Salg av pølser, vaffel, brus og kaffe i kiosken.  

 

Avslutter møte med loddtrekning og Quiz med premiering. 



Medlemsmøte 8.2.2023

Tilstede: 32

1. Påskecruisingen er tidlig i år. Spørsmål om noen har noen steder å

ende. Vanskelig å finne. Furuholmen kom som et forslag.

2. Dugnad på utstyret. Kommer SMS om dato. Er ikke kommet videre i

snørydding saken.

3. Busstur til Sandefjord 18 mars. Se plakat.

4. Tettere samarbeid med Borg Motorhistorisk. Med flere felles cruisinger

og blant annet en busstur i april hvis de ikke fyller bussen.

Møtet hevet 20.10 av Egil og Tommy.

Overrekkelse av klubbe til Johannes.

Styremøte 16.02.2023

Tilstede: Kjell-Ingar, Egil, Leif, Roy, Kent, Malin, Connie, Jonas, Per,

Johannes, Ola.

1. Nye medlemmer blir ønsket velkommen til styret.

2. Brønnøysundregisteret er i orden innen 22 april.Huske å sende nytt styre til

Amcar.

3. Siste avis var bra. Websiden må bytte dato på fredagshygge i mars til lørdag

og at det er busstur. Bra med garasjebesøk.

4. Dugnad på huset 11 mars blir servert vafler. Denne dagen blir det også

middag på lokalet.

5. 1 mai. Må få sendt søknad til AMFI Borg både for 1 mai og påskecruising.

Husk HMS.

6. 1 mai trenger eget møte med de ansvarlige på hver post før dagen, dette blir

på styremøte i april. Viktig at vi har på alle poster og at folk blir spurt. Prøve

at det blir lagd en perm med hvem, hva og hvordan på alle poster.

7. Sponsoravtale Aarnes. Har sett på denne da den er fra 2014. Snakker med

de igjen.

8. Årsmøte var bra. Veldig bra oppmøte på medlemsmøter i det siste.

9. Ha noe morsomt på neste medlemsmøte som f.eks quiz. Prøve på dette.

10.Avventer snørydding saken. men følger med.

11.Ungdomskoordinatoren. Har en som er interessert så er på saken.

12.Påskecruising. Olavs er interessert i avslutning men er ikke bestemt ennå.

-Var litt kaos ut i fjor så prøver å lage en ekstra runde inne på amfi før vi

kjører ut.

- Utlodning blir ved utgangen/inngangen kl da og da.

-Noen må være igjen til søppelplukking. Høre med Ronny ang søppel.

13.Vi avslutter betaling ved inngang kl: 14.30 på 1 mai.

14.Busstur. Hittil dårlig respons men sender ut en melding og vi har siste

påmelding på medlemsmøte i mars.

15.Skal du på US Car Camp i sommer så har vi egen bås under billettbestilling

dette står på Detroit Cars.



Årsmøte Detroit Cars 8 Februar 2023 

      Tilstede: 32 

1. Valg av møteleder - referent -2 til å underskrive protokollen. 

Møteleder: Egil Berby 

Referent: Connie Helene Løvlie Spetaas 

Protokoll: Svein Strand og Kent Magnus Bratli 

2. Godkjenning av årsberetning. 

Egil leser denne. Godkjent med disse justeringene:  27 juniorer. 

- Trimgruppe annenhver tirsdag. 

 Uke 30 Danmark. US Car Camp. 

3. Godkjenning av regnskap. 

Overskudd i 2023. 

Regnskap godkjent. 

4.  Valg. 

Egil begynner med å trekke seg fra formannsvervet selv med et år igjen. Han kan gå ned 
som vara. 

Valget ble: 

 

Formann:    Johannes W Henriksen 

Viseformann:    Roy Olafsen 

Kasserer:    Kjell Ingar Olsen 

Hjelpesekretær:   Connie Helene Løvlie Spetaas. 

Styremedlemmer:   Kent Magnus Bratli Lisbeth G Nilsen 

Varamedlemmer:   Camilla Ekberg Johannessen 

Malin Tromob Hansen 

Ole Kristian Karlsen 

Leif Nielsen 

Jonas Hauge Sæther 

Egil Berby 

 

5. Valg av nominasjon og valg komite. 

Johannes går ut da han er gått inn som formann. Runar Elverhøi går inn sammen med 

Per og Bjørg. 

6. Forslag revisor- Kasserer får fullmakt. Regnskap kan underskrives av de som er 
protokollunderskrivere på møtet.  



I garasjen til Pål Hasselgren 

Foto: Pål Hasselgren. Tekst: Johannes W. Henriksen  

I vinter har jeg vært på besøk 
hos Pål Hasselgren som bor på 
Ise. Pål er ivrig innen Amcar 
miljøet, og brenner nok en del 
for Chevrolet Impala. Pål har 
hat noen av dem fra 59 til 65 
impala. Alt fra stasjonsvogn til 
2, og 4 dørs sedan og cupèer. 
Dette er en 1965 Chevrolet 
Impala Convertible som Pål har 
eid i snart 2 ½ år nå. Bilen var 
ganske bra når han kjøpte den. 
Men det er jo alltids noe å 
forbedre med disse gamle 
bilene. Jeg bygde nytt eksos 
anlegg til bilen, og ny 
automatkasse.  

I vinter skulle Pål bare fikse litt 
på bilen. Noe som førte til at 
han nå har byttet til en 
nyoverhalt motor. Og når 

motoren var ute så 
slipte han rent hele 
motorrommet og 
lakkerte opp dette på 
nytt. Det ble 
oppgradering av 
skivebremser og 
luftfjøring både foran og 
bak. Motoren er nå en 
350 V8 fra Chevrolet 
som er benkkjørt 250hk 
og det ble også en 
nybygd TH200R4 
Automatkasse.  

Pål har også planer om 
å restaurere og bytte 
cab ut over våren. Da 
blir taket svart 
istedenfor hvit. Han skal 
bare gjennomføre årets 
påskecruising først       



 

Motor: Motoren er som sakt en 350 v8. som Pål har overhalt selv. 
Den fikk selvfølgelig Chevrolet fargen Orange som er den fargen 
disse motorene kom med mitt på 60 tallet. Pål vil ha et så originalt 
utseende som mulig, men med et nytt preg av Comfort. Med en 4 
porter forgasser så måtte han også sveise på et luft inntak til på 
luftfilteret. Ellers har han laget mye braketter selv for å tilpasse 
delene best mulig. Og alt er tenkt på. Selv motoren er heiset litt 
mtp at bilen skal være lav.  

Her ser du luft «bæljene» og spesialtilpassede fester som Pål skal 
ha på bilen 

 

 

 

 

 



Pål har hatt ut motor og byttet motor og gir til en nyoverhalt 
en. Men det var ikke mange skruene som han ikke har rørt for 
og ta et rammeløft på bilen. Noe han angrer litt på nå at han 
ikke gjorde. Da kunne han sendt hele ramma til sandblåsing 
og fått tilbake den lakert og fin hele veien. Men det får bli en 
annen vinter       

 

 

 

 

 



 

 

 

Det ble lakkering av innerskjermer i riktig farge.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detroit Cars inviterer til den årlige 

påskecruising på Langfredag.  

Vi kjører 15:00 fra Amfi Borg. Møt opp i 

god tid.   

 

Inngang 50,- pr. bil. 

Det trekkes 3 vinnere, som vinner en 

pengegave på kr. 500,- Trekning vil skje 

på amfi borg ved inngangen 

kl. 14:50 

Vi planlegger en stopp med 

muligheter for noe mat og 

påfyll av bensin ca halvveis 

på turen. Som ender opp med 

fest på kvelden på Olavs pub.  



 

 

 

 

 

Hey                

Vi fortsetter fjorårets suksess. 

6-10 Juli blir det Amcar samling for Detroit Cars og deres venner på 

Rørestrand Camping i Horten. 

Priser: 

 

Campingvogn/Bobil m/strøm:   kr 430.- (Første døgn) 

      Kr 390.- (resterende pr. Døgn) 

Vanlig telt (1 teltplass): kr 350.- maks 4 pers (gratis strøm) 

(forbudt å lade bil) 

Stort telt (2 teltplasser): kr 550.- 4 pers eller mer (gratis strøm) 

(forbudt å lade bil)    

Hytte 4 sengeplasser:    800kr pr. døgn      

300 kr for vask må beregnes på hytter 

 

Påmelding: Roy Olafsen tlf: 974 63 755 

Innen 07.06.2023 

Blir Felles Crusing på lørdag😉  



DUGNAD PÅ KLUBBLOKALET 

 

11. MARS KL 12:00 BLIR DET DUGNAD PÅ 
KLUBBLOKALET. DET BLIR OPPRYDDNING I 
BODER. KLARGJØRING AV KONTEINERE TIL 
ÅRETS 1. MAI TREFF. OG MULIGHETER FOR 
FORBEDRINGER AV SELVE LOKALET VÅRT. TA MED HELE FAMILIEN, 

ARBEIDSHANSKER OG MØT OPP 11. MARS KL 12:00 PÅ 
KLUBBLOKALET.  

VI KAN FRISTE MED VAFFEL OG KAFFE TIL ALLE SOM BIDRAR.  

 

LØRDAGSMIDDAG PÅ KLUBBLOKALET 

 

11. MARS KL 18:00 ER DET IGJEN TID FOR LØRDAGSMIDDAG PÅ 
KLUBBLOKALET. VI GJENTAR SUKKSESSEN FRA JANUAR. MEN 

DENNE GANGEN BLIR DET KJØTTPUDDING MED TILBEHØR LAGET 
AV VÅR HOBBYKOKK OG VISEFORMANN ROY OLAFSEN.  

TA MED DEG HELE FAMILIEN, VENNER OG 
KJENTE OG KOM PÅ KLUBBLOKALET KL 

18:00 DENNE DAGEN. HER FÅR DU 
MIDDAG FOR UNDER HUNDRELAPPEN        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



AMCAR ER 50 ÅR -VÅR KLUBB ER 40. 

Av: Egil Berby 

Mangt har skjedd på 50 år, det viktigste er nok 30 års regelen. Den sørget for at «gamle» 

avgifter forsvant og et mer rettferdig avgiftssystem så dagens lys etter hvert sist ut var biler 

som var 20 år og edlere. (Takk til Solvik Olsen) De som er ca. 30 år har aldri opplevd 

regelrytteriet som var med alskens urimelig dusere og takk for det. Tilbake til 50 tallet var 

det som var viktig at bilen var i bra stand og ikke farlig å bruke. Så kom EU og vår inngang 

med EØS da var sirkuset i gang med alskens E merking, om bilen var bra betydde ikke noe. 

Fremdeles sliter vi litt med det, men dagens verden for oss er som paradis i forhold til det 

som var. OG NÅ KOMMER ET VIKTIG BUDSKAP, hvordan beholde det som er det finnes 

personer og politikere som tror at hvis bilen blir vekk kommer vi til et sted hvor alt er 

fantastisk. DET TROR IKKE JEG. Så vi må ikke lene oss tilbake og tro at slik vi har det nå vil 

det forbli i evig tid. Det er nå vi må passe på og jobbe videre som klubb og samfunsaktive 

personer. 

Hva bør vi gjøre? For all del hold bilen i god stand og la den se pen ut slik at vi ikke blir som i 

60 tallet at alle som kjørte «amerikaner» var ræggære og vi alltid hadde bilsakkyndige i 

hælene og polisen lurte rundt hvert hjørne for og «ta oss» for et eller annet. IDAG har en 

pen amerikaner en helt annen status og verdi, den er verd å koste på og brukes med 

fornuft. Vi er blitt en kulturell del av vårt lokalsamfunn (der bør vi forbli) med kortesje på 

vår nasjonale dag, avholde mønstring så alle i distriktet får se hva som finnes av vakre 

kjøretøy rett utenfor ditt stuevindu. Vi har et inkluderende miljø uten snobberi hvor folk 

trives i lag. Dette må vi ta vare på og ikke gjemme seg bort i den tro at lokalt samhold ikke 

betyr noe, det er på grasrotnivå mye skjer med treffer, mønstringer og kjøreturer. Her i 

Sarpsborg (også andre steder skjer det samme) er vi respektert og blitt en kulturfaktor 

igjennom år med målbevisst arbeid med å ta vare på de gamle bilene våre og god oppførsel. 

Det kan lett rives ned, men det blir møysommelig å bygge opp igjen og det vil ta tid. 

Sommer og sesong nærmer seg, la 

det bli en fin opplevelse for alle og la 

sure miner og uenigheter fare bort 

og glede seg over hva som er 

oppnådd. 

GOD SOMMER OG HA DET 

MORSOMT. EGBE 

 

 



` 
 

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.  

 



-Hva er den mest geniale 
oppfinnelsen? 

-Termos! 

-Hvorfor termos? 

-Når du tar kald drikke i den om 

sommeren, holder den det kaldt, 

men når du tar varm drikke i den om 
vinteren så holder den det varmt.  

-Ja, og så? 

-Hvordan vet termosen når det er 
sommer og vinter? 

Den ene jenta hadde vært på 
sirkus, og den andre spurte 
hva hun likte best. «Det var 
en akrobat som red først 
vanlig, så under hesten, så 
ved siden av hesten, og til 
slutt hang hun i halen!» «Det 
er vel ingen sak, jeg lærte alt 
det på min første ridetime!» 

 

Hans og Ola var på et 
hotell i usa. Midt på 
natta banket det på 
døra, og Ola åpnet. 
Utenfor sto en tyv som 
sa: «Hands up!» Da sa 
ola til Hans: -Hans, du 
må stå opp! 

-Pappa, kan jeg få sitte 
oppe i kveld og se 
fotballkampen?  

-Ja vel, men bare en 
omgang.  

-Greit, da velger jeg andre 
omgang. 
 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2023 
FORMANN Johannes Wastvedt 

Henriksen 

jwast@hotmail.no 974 70 189 

 

VISEFORMANN Roy Olafsen royolafsen@yahoo.no 974 63 755 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 975 64 337 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 917 77 514 

HJELPESEKRETÆR Connie Løvlie 

Spetaas 

connieasbjornsen@gmail.com 976 32 772 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 415 20 534 

STYREMEDLEM Bjørg T. Karlsen bjotokarl@gmail.com 954 48 380 

STYREMEDLEM Kent Magnus Bratli kent-magnus@hotmail.com 993 09 476 

STYREMEDLEM Lisbeth G. Nilsen 

 

lisbethnilsen124@hotmail.com 473 49 166 

VARAMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 993 38 943 

VARAMEDLEM Leif Nielsen leifenielsen@icloud.com 905 59 479 

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 913 67 792 

VARAMEDLEM Jonas Hauge 

Sæther 

Jonas.hauge.saether@dekkteam.no 954 66 557 

VARAMEDLEM Egil Berby fossengen@online.no 900 41 576 

VARAMEDLEM Camilla E. 

Johannessen 

cejohannessen@gmail.com 928 24 467 

 

 

 

 

Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Connie Løvlie Spetaas tlf 976 32 772 eller mail: 

connieasbjornsen@gmail.com 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 976 32 772 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 

 

 

 
HVEM GJØR 
HVA I 
KLUBBEN 

KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 
1734 HAFSLUNDSØY 
Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 

 

mailto:royolafsen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
mailto:fossengen@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.mars Lørdagskafe / åpent hus på klubblokalet Detroit Cars 11:00 

8.mars Medlemsmøte på klubblokalet Detroit Cars 18:30 

11.mars Dugnad på klubblokalet (se plakat) Detroit Cars 12:00 

11.mars Lørdagsmiddag på klubblokalet (se plakat) Detroit Cars 18:00 

16.mars Styremøte Detroit Cars 18:30 

18.mars Busstur til sandefjordklubben (se plakat) Detroit Cars 10:00 

18.mars Fest på lokalet etter busstur Detroit Cars 20:00 

1.april Lørdagskafe / Åpent hus på klubblokalet Detroit Cars 11:00 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Deadline neste 
    Klubbavis 

27.3.2023 
 
 

http://www.detroitcars.no/kalender

