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Hei alle medlemmer, små og STORE ! 

 
ER DU KLAR? 

 
Er du lei vinteren nå? Når dette skrives 
er det snaue tre uker til påske-
cruisingen, og snøen ligger fortsatt 
meterhøy enkelte steder. 
Flere alternativer til kjøreruter har 
vært prøvd, men telehiv og generelt 
jævlig dårlige norske veier gjorde at 
årets cruise holdt på å havne på e-6. 
Når det er sagt så får vi kjøre etter 
forholdene og da har vi jo alt på det 
tørre hvis det blir kø. 
Apropos dårlige veier: Du har sikkert en 
nr 2 bil som du nå nettopp har betalt 
årsavgift på. Er det ikke deilig å tenke på 
at staten drar inn over 50 milliarder på 
bilhold i norge og ca 20% er øremerket 
veier? Jeg har et fromt ønske om at alle 
bileiere i landet nektet å betale før 
veiene ble bedre, men vi er ikke som 
franskmennene: vi klarer ikke å stå 
samlet og protestere mot statens 
avgiftstyranni! Jøye meg så tafatte vi er. 
 
OG SÅ:    KLAR MELDING UT! 
KAN DU HJELPE TIL Å AVVIKLE 
FESTEN PÅ FOLKVANG I SKJEBERG 
ETTER PÅSKECRUISINGEN 
LANGFREDAG,SÅ GI BESKJED TIL 
STYRET!!! 
 
SEE YOU AROUND! 
 
                                                         Jan T.  
 
                                                                                                       
 
 



 
 
 
 

 
 
Endelig ser det igjen ut til at snø og kulde så smått må gi tapt for en varmere årstid. Og med 
varmere vær begynner en mer aktiv sesong for alle oss som blant annet har bil som hobby. 
Det er liksom det samme som skjer hvert år, det begynner å krible, og da mener jeg etter å få 
tatt ut bilen hvis det skulle være tvil... Endelig skal klenodiene ut fra kalde og mørke 
lagringsplasser for igjen å bli brukt i noen hektiske måneder.  
 
Når dette leses tidlig i april er kanskje Motorshow 2006 i Kongstenhallen allerede avholdt og 
påske cruisingen er like rundt hjørnet. Som de fleste vet så har vår påske cruising med 
etterfølgende fest blitt mye større enn det jeg kan tenke meg Gjermund & Co kunne forestille 
seg da de startet opp med dette for 13 år siden. Det er ikke mange årene siden at alle skulle ha 
bilene klare til 1.mai. De senere årene er det mange som har satt målet til å være langfredag.  
 
Og drøye 3 uker etter påskecruisingen er det igjen klart for 2006 års utgaven av 
Østfoldmønstringen. Selv om Detroit Cars har arrangert Østfoldmønstringen i snart 25 år og 
mye begynner å bli rutine, er det fortsatt mye arbeid som legges ned i forberedelser, søknader 
til Obs Tune, politiet og til Sarpsborg Kommune. Det skal leies inn toaletter, gjerder, 
kioskvogner, scene og lastebiler til transport av utstyr til / fra Ise og klubblokalet. 
Markedsføring i form av aviser og radio må ordnes, sponsorer og trykking av programblad, 
dommere til å bedømme biler, vaktlister til kiosker, parkering og A og B portene skal fylles 
samt at pokaler og mat / drikke skal handles inn. Tror helt sikkert at det er mye av 
planleggingen som jeg har glemt. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke hadde den minste anelse 
over at det var så mye jobb å arrangere ett tradisjonstreff som Østfoldmønstringen tross alt er.  
 
Jeg håper at flest mulig kan ta seg tid og har anledning til å hjelpe klubben sin ved å stille opp 
på dugnader etc. Spesielt er det Østfoldmønstringen og til dugnadene i for og etterkant hvor vi 
trenger all den hjelp og støtte vi kan få. Som de fleste vet så er det dette arrangementet som 
gir oss den største delen av de økonomiske midlene som vi har til rådighet i løpet av ett år. Er 
det noen som ikke vet hvem man skal kontakte eller har spørsmål, er det bare å ta kontakt med 
en av oss som sitter i styret enten pr. telefon eller e-post. Det er selvfølgelig også mulighet til 
å få vite mer på ett av våre medlemsmøter.  
 
Da ses vi vel på påskecruisingen og Østfoldmønstringen……??? 
 
         
          Stein-E. 



  

 
  
  
  
  
  

Det inviteres til medlemsmøte på klubbhuset i Edv. Strandsvei 46 
  
  

ONSDAG 12. APRIL KL. 18.30 
  
  

Agenda: 
  
  

-         Innkomne saker 
-         Påskecruising / fest 
-         1. mai forberedelser 
-         Eventuelt 

                                                                  
  
                                                                         

 
                                                                
  

  
Det er ikke noe feil med bildet, det henger faktisk en 1966 Pontiac Bonneville opp ned i taket i Hard Rock Cafè i Dubai.  

  
 



MEDLEMSMØTE 8. MARS 
 

Tilstede var det 25 seniorer og 2 juniorer 
 
 
Formannen startet med å ønske alle velkommen og gratulerte oss damene med 
dagen. 
 
Vi fikk utlevert rensrevet årsberetning. 
 
Innkomne saker: Informasjon om utstilling i Messehallen i Tønsberg 
   den 1. og 2. april. 
 
   8. og 9. april er det motorshow i Kongstenhallen. 
   Her har klubben mulighet til å stille med egen stand. 
 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 

Gjør bilene klare folkens; nå er det snart klart for årets første crusing. Den vil 
finne sted den 14. april.  Vi får håpe Kong Vinter slipper taket og gir oss en 
kjettingfri crusing på tørre veier. 
    
Per vil sende inn ett bilde til Østfoldavisa i denne forbindelse. 
 
3. og 4. juni er det løp på Rudskogen. Her har vi blitt forespurt om vi kan stille med 
bil på øvre depot. Fin mulighet til å markedsføre oss selv.  Det er også et ønske 
om en "speaker" i tårnet for å fortelle litt om klubb-bilene. 
 
27. mai er det Tyrigrava Classic. 
 
Wheels and Wings - her er det påmelding til Gjermund eller Anita. Du kan også 
melde deg på via internett. 
 
Det er ønske om flere bilder av biler på Websidene. Gi beskjed til Per om dette. 
 
Det er ønske om en klubbtur/revy.  Er det noen som har noen forslag så kom med 
dem. Her er det sikkert mange gode ideer. 
 
Eventuellt: Redaktør har vært  syk, derfor gammel utgave av Cruisenews. 
 
  Egil B. informerte litt om dugnadsfesten. 
 
Avsluttet med loddsalg. 
 

Marita 
     



STYREMØTE 14. MARS  
 

 
 
Tilstede: Stein Erik, Per, Egil N., Jan-Thomas, Gjermund, Bodil, Tom, 
  Egil B., Kjell-Ingar og Marita 
 
 
Kommentar til siste Cruisinews: 
 
 Her så vi tydelig forskjellen fra den gamle og den nye. Er tilbake til 
 den nye utgaven neste gang. 
 Vi må få lagt inn E-post adressene til styremedlemmene. 
 
Angående nettutgaven: 
 
 De som styrer avisa bestemmer selv hva og hvordan de vil ha det. 
 Forslag om gjestebok med ros og ris. 
 Fint om alle kan være flinke med å sende inn bilder til nettavisen. 
 Forslag om at en sitter i inngangen på OBS 1.mai og tar bilder 
 av bilene. ( Vi er vel alle litt PR-kåte). 
 
Kommntar siste klubbmøte: 
 
 Litt for lang agenda, prøve å korte inn til neste gang. 
 
Økonomiske bevegelser: 
 
 Pengene flyr som vanlig ut og inn, men det er en stabil og god  
 balanse i økonomien. 
 
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift: 
 
 Trenger reparasjon av oppvaskmaskin. 
 
Evaluering av igangsatte saker: 
  
 Må vente med avløpet til snø og is forsvinner. 
 Varmtvannsberederen skal sjekkes og Egil B. undersøker pris  
 på ny tank. 
 Venter med avtrekket til det blir varmere ute. 
 Trenger kontakter ved benkeplassen på kjøkkenet. 
 Egil B. har snakket med Quallity og har fått ett 
 godt tilbud ang. Østfoldtreffet. 



 
 
 
 
 
 
Nytt på årskalender:
 
 I år kutter vi ut promoteringen på torvet i forkant av  
 1. maimønstringen. Stiller kun på OBS i år. 
 
Diverse: 
 
 Vi skal ha et redaksjonsmøte etter avismøte. 
 
Påskecrusing: 
 
 Kjøre opp ruta for å se hvor lang tid det tar. 
 Sette opp plakater i butikker vedrørende dette. 
  
 
 
 

Marita 
 



      DETROIT CAR’S 
 ÅRSBERETNING 2005 
 
Antall medlemmer ved årets slutt var 148 senior medlemmer og 49 juniormedlemmer. 
 
Det har vært avholdt 11 styremøter og 11 medlemsmøter, på medlemsmøtene har vi 
hatt forskjellig underholdning som besøk fra Dekkmann, Sarpsborg Dinitrolsenter  og 
vi var der etterpå og fikk omvisning, Sarpsborg Arbeiderblad og Nygårdshaugen kom 
med SA kake, Staten vegvesen ved Biltilsynet og først og fremst hatt sosialt 
fellesskap. 
 
Cruizinews, klubbavisa som holder medlemmene orientert om hva som har skjedd og 
vil skje, har kommet med 11 nummer i løpet av året, denne gjøres på dugnad. 
 
Vi har hatt jevnlige dugnadskvelder der vi bl.annet har ryddet og delt kontoret, satt 
opp hyller, flyttet bøker, flyttet plassen til anlegget pluss at det har blitt gjort 
vedlikehold av det som har trengs. 
 
Dugnad på Ise 16. april der vi så over utstyret og gjorde klart til 1. mai, det var også  
tid for kaffe og grilling av pølser 
Lørdagen før 1. mai var vi på Sarpsborg torg og viste oss fram og reklamerte for 
mønstringen 1. mai. 
 
Vi har arrangert Amcar Cruise nights ved parkeringsplassen utenfor Pizza Bar nr. 3 
den 3. mai, 1. juni, 4. juli, 3. august og 7.september. På Cruise kveldene i sommer 
har vi vært på mc Donalds hatt rebusløp til Glennetangen, var på Rudskogen der vi 
fikk lekt oss et par runder på banen. 
 
Det har vært arrangert formiddagstreff for hele familien første lørdagen i måneden 8 
ganger, her er det muligheter for å kjøpe kaffe og noe og bite i. Pluss at det har vært 
mye prat og sosialt samvær. 
 
14. februar / 18. april/ 15. august / 17. september var det Old boys møte hos Ole 
Trondsen, her er det mye sosialt samvær, bilprat, blader, bøker og bilder. 
 
19. februar arrangerte Bodil Hansen ”dameparty” på klubblokalet hvor det var salg av 
diverse artikler beregnet for damer. 
 
03. mars arrangerte Gjermund Jansen og Bodil Hansen dansefest på klubblokalet 42 
betalende personer deltok. 
 
25. Mars var dagen for årets påskecruising denne gikk fra Amfi Borg storsenter til  



Råde og så Fredrikstad og endte på Folkvang der vi solgte pølser og lappskaus med 
drikke, ca 120 biler deltok. På kvelden var det en vellykket fest på Folkvang med 
Cato Harlem og hans musikalske venner.  
 
Østfoldmønstringen på OBS!! 1. mai, vellykket arrangement ca 2000 publikummer og 
364 biler. Vi hadde orkester, framvisning av biler, off-road kjøring og det var stand 
der det var muligheter å få kjøpt alt fra musikk, blader og klær ved siden av at vi 
hadde kiosk salg med mat og drikke. 
 
17. mai var det åpent hus på klubblokalet etter barnetoget for hele familien, der 
hadde husstyret dekket frokostbord, det var 30-40 fornøyde medlemmer innom. 
 
 
19. juni var det tur for juniormedlemmene til Tusenfryd der alle frydet seg. 
 
7.juli ble vi spurt av Fredrikstad klubben om vi ville være med å delta i Amcar parade 
under Glommafestivalen og dette takket vi ja til.. 
 
16. og 17. juli kjørte vi til Varberg, Gjermund Jansen sto for innkvartering av ca 60 
medlemmer på Åkulla fritidssenter. 
 
21. august arrangerte Halden og Fredrikstad klubbene Street Legal på Øra ind. 
område, vi fikk tilbud om å ha ansvaret for parkeringen. Gjermund Jansen og Per 
Gerhardt var på samarbeidsmøter og skaffet de folka vi trengte til inntekt for klubben. 
 
18. september gikk årets tur med brukerne på Nygårdshaugen, i år kjørte vi om 
Torsnes og til Gamlebyen, Fredrikstad før vi spiste på nyåpnet restaurant Route 66 
(gamle Tomeliten på Torp). Turen var som vanlig hyggelig både for oss og de vi 
hadde med var fornøyde, ingen klager fra denne gruppen her nei bare glede. I år 
hadde vi også med en fra Radio Sarpsborg med på turen. 
 
24. september arrangerte vi høstcruising, det var en kjøretur med innlagte poster. 
Det var 10 biler som deltok det var labert selv om været var knallbra. På kvelden var 
det fest på klubben der Gjermund Jansen stod for musikken.  
 
Vi har hatt dugnad i Østfoldhallen før og etter en hundeutstilling. 28. og 29. 
september la vi plater og 3. og 4. oktober tok vi av plater, det var mye jobb men gode 
penger å ta med seg. 
 
26. november var årets julebord dette ble i år som i fjor arrangert på klubblokalet ca 
40 var påmeldt og det var som vanlig et vellykket arrangement, Gjermund Jansen 
sørget for musikk og maten kom fra Cafe Mesanin, Østfoldhallen. 
 
14. desember var årets julemøte med utdeling til 5 og 10 års jubilanter, og plaketter 
til nye juniormedlemmer. Det var også gratis kaffe og kake til alle, som avslutning 
viste vi film fra egen projektor.  
 
Vi har vært med på møter både i Østlandsforum for Amcarklubber i østlandsområder 
og 2 Østfoldsamarbeidsmøter med Amcarklubbene i Østfold.  
 
Klubblokalet er åpent for medlemmer og familier søndag, onsdag og fredag.  
 













TING  SKJER! 
 
 
Vi har aktivitetskveld på klubben en gang i måneden (se i klubbavisa eller 
gå inn på vår meget proffe hjemmeside, takk Per) 
Her er det sosialt samtidig som vi fikser litt på lokalet med ymse 
småreparasjoner. 
Selv var undertegnede så heldig å få tak i noen prylær til utsmykking av 
lokalet og vi oppfordrer alle medlemmene til å komme med innspill eller 
best av alt: Har du noe hjemme som du mener kan passe på kåken så kom 
med det. Vi vil gjerne at lokalet skal gjenspeile vår interesse for amerikansk 
bil og kultur, men ting bør ikke være så fint og skjørt at vi har hjertet i 
halsen hver gang vi leier ut klubbhuset. 
 

 
                                Bodil falt for denne Chevy-kapselen med klokke 
 
 
Så folkens, det er bare å sette i gang å lete hjemme i skrotet eller rett og 
slett gjøre seg noen tanker og bringe dette fram for eksempel på et 
medlemsmøte eller til styret. 
 
                                                    
                                                                                                        Tekst & foto: Jan T.  





 
 
 
 

 
PREMIE PÅ NESTE MEDL.MØTE: 

                            (vi har ikke flere krus og T-shirts) 
 

 
 



HYGGELIG PÅ LØRDAGSKAFE ! 
 
To ganger i år har undertegnede spist lørdagsfrokost på klubben og det er veldig sosialt og 
koselig-noe bildene under taler varmt for.Tusen takk til ”koldjomfrua”vår Bodil som alltid 
varter opp med mat man blir mett av! 
Tekst & fotos: Jan T 
 

      
Takk for maten, Bodil!                                   Kniv, gaffel og praten går livlig ved frokostbordet  
 

                
Per smiler idet han tenker på hvor egget                           Små ræggære har egen lørdagsmeny:Bare søtt!!  
kommer ifra. 
 
 
 

              





NISSEN ”ÆKKE” PÅ LÅVEN LENGER! 
               
            Tekst & Foto:Jan T.        

 
 

                                        På Gautestadsletta, på vei mot Rakkestad har 3 av klubbens medlemmer 
funnet en låve, hvor de har vinterlagret sine doninger. 
Da undertegnede var innom en februardag med full snøstorm, fant jeg Kjell Frogner i full sving med 
rustsveising og klargjøring for legging av nytt vinyltak på sin `67 Cadillac Coupe de Ville 2dht. 
Han har hatt bilen i ca. 4 år, og benytter hver vinter til å restaurere og oppgradere. Alt etter tid og 
lommebok. Det har vært nok å ta i, for det brant i motorrommet for en tid tilbake pga kortslutn. 
mell.batteri og starter. Tynne kabler, feilaktig lagt og gnissing mot gods er jo en ulykkelig 
kombinasjon. Dermed ble alt av el-kabler under panseret byttet og da ballet det på seg med nye 
bremser og rør, nye drivstoffledninger og nye gummilister og tetninger ved vinduer og koffert. 
Denne vinteren er det alle fester og oppheng vedr. motor, drivverk og forstilling som skal tas samt 
bytting av vinyltak. Kjell håper også å få lagt nytt teppe i kupeen. 
Han mener videre å ha sluppet greit unna da han fjernet det gamle taket, for skrekkhistoriene er 
mange. Og det er med en viss spenning man drar av vinyltaket på en bil som snart runder 40år. 
 

      
    Kjell er ikke mye fornøyd med tidl. GM-arbeid                                TEO-glass i Skjeberg setter inn nye ruter 
 
Kjell Frogner sier for øvrig at han gjerne vil ha kontakt med 2 klubbmedlemmer som kunne tenke 
seg å ha bilene her. Planen er å få leid hele kjelleren på låven permanent(åremål) for 6 biler 
(undertegnede inkl.) og det gir romslig plass for div. mekking. 
Intr. kan ta kontakt med Kjell Frogner på MOB:40 20 39 49 

                                 
Lokalene er tørre og tempererte, det er strøm og vann og pt. er 3 av klubbens medlemmer installert her 

                         





 
                                                                                                                              ”HVOR F… BLE DET AV SÅPA?” 

                                                                     
 

           
 

        
 
                
 
                                                Visste vi det ikke: 

                  
                    

 



ØNSKER DU Å LEIE VÅRT LOKALE? 
 

Arrangere barnedåp, konfirmasjon og lignende… 
 
 

                            
    

 
DETROIT CARS LEIER UT SITT KLUBBHUS HVOR CA 50 GJESTER KAN SERVERES! 

 
LOKALET BESTÅR AV FESTSAL, FIN BAR, FULLT UTSTYRT KJØKKEN SAMT DAME-OG 

 
HERRETOALETT. 

 
PRIS: 1700 kr inkl. vasking 

 
DET ER OGSÅ MULIGHET FOR BARNESELSKAP PÅ HVERDAGER. 

 
PRIS: 300 kr  vasking e. avtale 

 
KONTAKTPERSON: BODIL HANSEN---MOB.NR. 99 55 03 26 

 

                                          
 

 



Til salgs 
1979 Oldsmobile Custom Cruiser Bruksbil. Stasjonsvogn 8 
seter. Nylig Eu godkjent. Noe nytt her og der (div brems 

mm) Bra motor. 305. har vært diesel men nå bensin. 
Trenger litt fiks.  

 Kr.20.000,- el. bud. Billiger v hurtig avgjørelse!

Fredrik Lammers 95272716, Fredrikstad

Til salgs 
CADILLAC SEDAN DE VILLE 1962 MOD,KREMGUL M HVITT TAK.  

MED NYOVERHALT MOTOR(390) OG MYE ANNET NYTT,HAR  
PROBLEMER MEDGIRKASSEN, DEN ER BYTTET INNMAT I MEN VIL  

IKKE GIREORDENTLIG. NYDELIG BIL!.  BUD ØNSKES ! 
STIG TOMTA TLF: 99030119

Ønskes kjøpt 
1 "strøken" Pontiac Trans Am - 80 mod.  -- Prisant. er diskuterbar Har 
du/dere en sånn tilsalgs? Vet du/dere om noen sånn tilsalgs?Ta isåfall 

kontakt med Thomas Firing - mob: 918 09 720   

NB: Kun seriøse hendvendelser. 

Til salgs
1961 Ford Country Sedan 9passenger selges. Gammel norsk bil.302, C4, PS. 
Hvit med rødt interiør. Bra teknisk, trenger noe rust sveising. EU godkjent 
sommeren 2005. Noe ekstra deler medfølger. Inkludert CD spiller og GAS 
forsterker. Kom å se på bilen og gi meg et bud. 
Ingar tlf.: 911 37 791 på ettermiddager. 

VET DU NOE SOM SKAL SELGES, 
KJØPES, BYTTES ELLER 
GIS BORT?  KONTAKT:  
HENRIK 69144815 / 99550382 
mrcamaro68@yahoo.no 
 
 

 



Til salgs 
1970 Buick Electra 4 dht Custom 225. 455 / TH400. Veldig bra bruksstand. 
Nytt eksosanlett og center link. Lys grønn med vinyltak. Alt av dokumentasjon 
fra ny inkl. owners manual etc. Kjenner bilens historie. Pris ca. 80.000,-. 
 
1967 Ford Thunderbird. Bilen er i god bruksstand. Hvit med hvit vinyltak. Pris 
diskuteres. 
 
Arild Hansen, Snøyrudvn. 23, 3679 Notodden.  
Tlf: 350 10 408 / 911 99 047 

 

VET DU NOE SOM SKAL SELGES, 
KJØPES, BYTTES ELLER 
GIS BORT?  KONTAKT:  
HENRIK 69144815 / 99550382 
mrcamaro68@yahoo.no 
 
 

 







KLUBBENS UTLANSVERKT~Y 

Alt verktsy, bortsett fra elefant og motorbukk er A finne p& klubblokalet. Alt verktsy er 
merket med det samme nurnrner som du ser i tabellen over. 
Skal du l h e  verktsy, skriv p& lista som henger p& verktaytavla. 
Nurnrneret pA verktsyet du lher,  dato, navn og telefonnumrner skrives. 
U t lh  av dette verktsyet er gratis for medlemmer, men husk A levere verktsyet tilbake sB fort 
som mulig. Andre kan trenge det. 

Kran for utlarfting av motor (elefant) og motorbukk kan leies ved A kontakte Vidar Elvestad pA 
Grcaer, tlf 90828557. 
Elefanten koster 50,- pr uke, motorbukk kr 100,- pr mhed. 

Du kan ogsA l h e  barker fra klubbens bibliotek. Bak i boka er det et kort, hvor du pAGarer navn 
og dato. Dette settes igjen i kartoteket som st& i bokhylla. 

Bok og verktsy komiteen 



CLUBSHOP 

  
KLUBBEN HAR FØLGENDE EFFEKTER / REKV. FOR SALG: 

  
KAFFEKRUS MED KLUBBENS LOGO………………………………………KR 60(2 FOR 100) 
T-SHIRTS  MED KLUBBENS LOGO………………………………………….KR 50 STK. 
REFLEKSVESTER………………………………………………………………KR 100 STK. 
SUNOCO FORZA MOTOR OIL 10w/40……………………………………….KR 150 FOR 5 L 

  

 
 
 

 



Autoutstyr, Fredri kstad 

Aarnes 

Custom Import 

Sarpsborg motorverksted 

Sarpsborg Motor E.P.D. 

Amerikanske bildeler 

Bildelelageret 

TEO glass 

Dekkmann 

ca. 20% utfra veil.utsalgspris 

10% p l  alle varer 

50% p6 alle amerikanske 
dekkdimensjoner og p i  4x4 
10% .p6 en stor del av 
varespekteret 

10% pB alle varer 

23%(unntatt veivaksel, 
forgasser, innsug, olje og p i  
nettopriser) 

10% p i  alle deler 

15% p l  alle varer 

30% p5 varer 

rabatt pd dekk, polish og div. 

VIS MEDLEMSKORTET UOPPFORDRET NAR DU HANDLER 



Detroit Cars, Sarpsborg 
  
Postadresse og klubblokale: Edvard Strandsvei 46, 1734                  
Telefon klubblokale: 69 150 500 
Klubbens E-post adresse: post@detroitcars.net
Web side: www.detroitcars.net
  
  
Styret 2006 
  
Formann:                     Stein E. Tveter                       69 16 77 02        924 58184                        
  
Viseformann:               Gjermund Jansen                   69336996           992 649 22 
  
Kasserer:                     Kjell Ingar Olsen                                               916 46 035 
  
Sekretær:                     Per W. Gerhardt                     69 14 00 75        917 775 14 
  
Hjelpesekretær:           Marita Frogner                                                  934 311 19                   
  
Styremedlem:               Jan Thomas Johansen                                      909 498 27  
  
Styremedlem:               Tom Einar Karstensen          69 12 92 52        932 534 75 
  
Styremedlem:               Bodil Hansen                        69 15 41 76        995 503 26 
  
  
Styremedlem:               Kjell Frogner                                                    402 039 49 
  
Varamedlem:               Egil Grønn                            69 14 94 24         911 001 64 
  
Varamedlem:               Anette Jansen                       69 33 69 96         922 406 24 
  
Varamedlem:               Egil Nygaard                        69 14 12 73         481 037 07 
  
Varamedlem:               Egil Berby                            69 13 21 66         930 412 58 
  
  
Redaktør klubbavisa: 
Jan Thomas Johansen                                                                           909 498 27 
DC-BØRSEN 
Henrik Pedersen                                                         69 14 48 15       995 503 82 
Medlemskartotek 
Kjell Ingar Olsen                                                                                  916 460 35 
                                                       
 Bilkartotek: 
Per W. Gerhardt                                                        69 14 00 75        917 775 14        
                                            
  
Utleie klubblokale: 
Bodil Hansen                                                              69 15 41 76       995 503 26 
  
Utlevering av nøkler til klubblokalet (for medlemmer): 
Stein E. Tveter                                                           69 16 77 02       924 581 84        

mailto:post@detroitcars.net
http://www.detroitcars.net/
mailto:buickowner@home.no
mailto:gjjanse@online.no
mailto:kjell-io@online.no
mailto:57merc@online.no
mailto:frognerfam@hotmail.com
mailto:jan.t.johansen@c2i.net
mailto:fjatlebrok@hotmail.com
mailto:frognerfam@hotmail.com
mailto:egil-gut@frisurf.no
mailto:egil-gut@frisurf.no
mailto:fossengen.gaard@c2i.net
mailto:jan.t.johansen@c2i.net
mailto:mrcamaro68@yahoo.no
mailto:kjell-io@online.no
mailto:57merc@online.no
mailto:fjatlebrok@hotmail.com
mailto:buickowner@home.no


 
 
 

Returadresse: 
Detroit Cars 
Edvard Strandsv. 46 
1734 Hafslundsøy 
Norge 

 

B  

 
 

 
 
 
 
 

  1. apr. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars 
1- 2. apr. Swap Meet, Messehall A, Tønsberg ACC Tønsberg 

  3. apr. Avismøte klubblokalet Detroit Cars 
8- 9. apr. Motorshow 2006, Kongstenhallen Fredrikstad USCEC Fredrikstad 

  12. apr. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars 
 14. apr. Påskecruising Detroit Cars 
  18. apr. Styremøte klubblokalet Detroit Cars 
  20. apr. Dugnad på Fossengen ISE Detroit Cars 
  23. apr. Vårmønstring  Stormarkedet Hønefoss ACC Hønefoss 
  1. mai. Østfoldmønstringen Obs! Sarpsborg Detroit Cars 
  8. mai. Oslo Mønstring, Ekeberg ACSN 
  10. mai. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars 
  18. mai. Styremøte klubblokalet Detroit Cars 

  20. mai. 
Vårtreff, chevrolet / GMC Sted Minnesund auto service 
Minnesund Chevrolet Club of Norway 

  27. mai. Tyrigrava Classic  Veterankameratene 

  27. mai. Cars & Rock´n Roll 
Moss Amcarklubb og The Wild 
Bunch 

 
 
 
 

 
 
 
 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net 
Hver torsdag treff/jugekveld i Østfoldsamarb./Veteranvognklubben. Høk kl.18. 

Deadline neste klubbavis onsdag 26.April 
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