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Det er kanskje sant det turistene hevder om Norge? 
At vi har to vintere her, en grønn og en hvit. Men den 
grønne er værst for da fyrer vi ikke. Selv om sommeren 
har vært bløt hittil så kan vi fortsatt få en flott sensom-
mer og ikke minst en fantastisk høst. Vi kan jo i det 
minste håpe…

Men en får trosse været og kose seg med grombilen for 
det. Vinduspussere og varmeapparatet fungerer jo for 
det, jeg er litt enig i hva en såkalt ”ekspert” sa i en avis 
tidligere i sommer ”de som bekymrer seg for været har 
for lite problemer”. Hva han var ekspert i fikk jeg ikke 
riktig med meg, men han var kanskje en klok mann...
Men jeg merker egentlig ikke så mye til mangelen på 
finværet, ferien min var nemlig unnagjort i mars så jeg 
har jobbet som vanlig i hele sommer. Men jeg har jo 
litt medfølelse for de som har hatt en litt uvanlig som-
merferie. 

Vi hadde i det minste knallvær på Cars on the Farm, 
så sommeren var kanskje disse tre, fire dagene i juni? 
Vi får ønske våre venner i Fredrikstad og Halden lykke 
til med sine treff nå i august, håper inderlig de ikke 
regner bort.

Til slutt vil jeg takke for de fine tilbakemeldingene fra 
medlemmer som tydeligvis liker jobben jeg gjør som 
redaktør, det gir en liten vitamininnsprøytning og lyst 
til å fortsette en stund fremover. Jeg håper vi fortsatt 
kan heve kvaliteten på bladet litt ennå, jeg lærer stadig 
noen nye ting i denne dataverdenen. 
Prekæs

Stig



Stein E

Formannen har ordet

Hittil i år har det vel ikke akkurat vært noe som kan 
kalles norsk sommer?? Men som en fattig trøst er det 
bestandig noen som har det verre enn oss. Ser man 
for eksempel på nyhetene i disse dager så er det overs-
vømmelse i både England og Kina med det resultat 
at flere hundre er døde og 100.000-vis er hjemløse. 
Takke meg heller til en sommersesong hvor taket på 
Buicken har vært enda mindre nedfelt enn vanlig. Vi 
får håpe på en bedre sensommer / høst. 

For denne høsten vil det skje mye i klubbregi. Først 
trenger vi parkeringsvakter til Street Legal 19.august 
på Øra. Selvfølgelig håper vi på bra vær slik at det 
kommer mange besøkende slik at det blir noen kr. i 
klubbkassa etter arrangementet. 

Siden sist har det blitt bestemt at klubben arrangerer 
en tur for juniormedlemmene til Liseberg 1.septem-
ber. For juniormedlemmene vil denne turen være 
gratis (inkl. inngang til Liseberg og ”åkpass”), men 
alle under 16 år må ha med seg minst 1 foresatt. 
Voksne og andre som event. ønsker å være med må 
betale inngang etc. selv, men DC spanderer bussen 
på barna. Se mer info annet sted i dette Cruzinews. 

Lørdagen etterpå, 8.september, arrangerer vi 25-års 
jubileumsfest på Furuheim. Alle tidligere medlemmer 
vil også motta invitasjon til å delta på denne festen. 
Slik det ser ut pr. dags dato vil det bli levende musikk 
av Pedal & The Moving Targets fra Halden. Alle som 
var på Cars on the Farm på lørdags kvelden husker 
garantert dette bandet!!

På medlemsmøte 12.september vil vi få besøk av 
Tore Olavesen som er en av medeierne i Fredrikstad 
Reisebyrå. Tore vil kunne svare på ”alle” spørsmål 
som dere medlemmer måtte ha i forbindelse med 
ferie / utlandsreiser det være seg fly, overnatting, nød-
vendige papirer etc. Ettersom Tore er ”reisepartner” 
til den planlagte klubbturen til USA, vil han kunne 

svare på spørsmål om den også. 

Vi gir oss ikke med det, for 16.september er det tid 
for årets kjøretur med brukerne på Nygårdshaugen. 
Pr. dags dato er ikke ruten 100% spikret, men det 
blir nok ingen veldig lang tur. Det som er helt sikkert 
derimot er at vi avslutter på samme måte som de siste 
årene, på lokalet med pizza og brus. 

”Avslutningsvis” for september har vi planlagt en tur 
til glattkjøringsbanen på Rudskogen 22.september. 
Som tidligere nevnt så vil det i første omgang være 
mulig for 15 bilførere å delta på dette opplegget, 
selv om det er ”ubegrenset” hvor mange som sitter i 
bilene når det kjøres på banen. 
Det vil være påmelding på dette arrangementet, så 
først til mølla…

I oktober vil vi ha ”ferie” før vi i november / desem-
ber prøver å gjennomføre den planlagte turen som 
opprinnelig var tenkt til å gå til RATS og Havnås 
Handel. Jeg har snakket litt med Ole som driver 
Ringstad Automatic Transmission Service (www.rats.
no) og vi har blitt enige om at en tur å besøke Ole’s 
bror Anders Ringstad også kunne passet bra. En del 
kjenner sikkert Anders fra før, han er en kjent mann 
i miljøet ettersom noe av det han driver med er å 
”bremse” bilmotorer. 
Men, vi har ikke glemt Havnås Handel av den 
grunn. På Havnås står det store mengder med biler 
og motorsykler samt at det er tilholdssted for M.U.S 
(Minges Universial Service) www.minges.no 
Ingen ting er spikret enda, men det ligger en liten 
plan om en tur til Havnås, en tur til Töcksfors hvor 
”grunnlegger” av Havnås Handel Kai Minge bor 
(mulighet for en ”Harry-tur” samtidig) og / eller en 
tur til Ramstadkrysset Auto hvor det i kjelleren skal 
være ett lite ”mini museum”. Dette blir eventuelt en 
tur som vil bli aktuell på våren 2008. Mer info om 
begge disse turene i senere utgaver av Cruzinews. 

Jeg ønsker alle medlemmer en fortsatt god 
sommer.



Medlemsmøte

Marita

Tilstede: 22 seniorer og 1 junior

ØSTFOLDMØNSTRINGEN 1. MAI
TV-Østfold var og filmet denne dagen og 
det resulterte i en fin og fyldig reportasje 
som ble sendt på TV. 
AmCar, Bil&Trafikk, og Sarpsborg Arbei-
derblad hadde også reportasjer i fra vårens 
vakreste eventyr. 

EM I RALLYCROSS
Det er kommet inn et ønske om at klub-
ben stiller med 4 biler 7.-9. juli hvor det 
her skal være EM i rallycross på Mo-
marken.
Erfaringsmessig er det vanskelig å få noen 
til å stille opp på slike arrangement, så 
hva gjør vi med dette?

E-POSTADRESSER
Det er et ønske i fra formannen at med-
lemmene opplyser om E-postadressen sin. 
På den måten vil det bli enklere for han å 
få gitt beskjeder og opplysninger.

RUDSKOGEN 22. SEPTEMBER
På dette arrangementet her som blir 
glattkjøringskurs vil det være plass til 
15 sjåfører. Det vil bli en påmelding og 
utover 15 stk. vil det bli krevd en egenan-
del.

PAUSE MED KIOSKSALG
Som vanlig mye godt å hente i kiosken, er 
nok mange som tar kveldens siste måltid 
her.

CARS ON THE FARM
Dette må kunne sies å være et vellykket 
arrangement. Bra vær og god stemning 
for de som hadde møtt fram. 
For å sitere et medlem: ”De som klager på 
dette, har ikke vært her”!!
Og det er så sant som det er sagt.
Bra musikk og godt arrangement for både 
liten og stor. En mulig tradisjon som 
dette vil ikke bli å forakte. 
De andre klubbene var mektig impon-
ert over containeren vår og vi bidro med 
masse utstyr. Det var vel nesten bare 
pølsekoker vi ikke kunne skryte av å ha. 
Bilder vil bli lagt ut på billedgalleriet på 
nettavisa.

Ellers vil det være stor aktivitet rundt 
omkring i forskjellige distrikter med treff 
og arrangement, det er bare å følge med å 
reise på det som frister en mest. 

GOD SOMMER!







Cars on the Farm
Fredagen den 8 Juni så var det meste klart på 
Gribsrød gård i Enningdalen. De første bilene 
rullet inn for en helg som skulle bli fylt av god 
musikk og fin stemning denne ettermiddagen. 
Helt klart var det dessverre ikke, det var den 
aller første gangen de fire største AmCarklub-
bene i Østfold arrangerte noe slikt så noen 
innkjøringsproblemer ble det på Fredagskvelden. 
Men folk var overbærende og i godt humør for 
det.  Gradestokken vippet 30 grader og vi i ar-
rangementskomitèen svettet, det var mange ting 
som skulle på plass og det var noen småting som 
hadde blitt glemt i stresset de siste dagene. Men 
rundt 8 tiden var det meste på plass. Folk samlet 
seg rundt grillen med god mat og de fleste koste 
seg med en lysebrun duggfrisk en. Nå var en-
delig sommeren kommet!

Vi hadde booket Tres Generaciones for å spille 
for oss, de skulle egentlig gå på scena klokka 22, 
men været var for fint til å trekke inn på låven så 
tidlig. DJ’en spilte god festmusikk der inne, men 
folka satt ute å koste seg i 
sommerkvelden så det ble 
mer som bakgrunnsmusikk. 
Men rundt 23 så gikk ban-
det på scena. Det ble full 
fart fra første stund, de sier 
selv de spiller femtitalls-
musikk som den ble spilt 
tilbake på femtitallet. Voka-
listen i bandet har sitt eget 
lille prosjekt med å reise 
rundt å spille Johnny Cash 
låter så derfor ble det en del 
tidlig Cash. Oppmøtet var 
litt skuffende, men siden 
det var første gangen var 
vi alle inneforstått med at 
dette må kjøres inn over tid. 
Men vi som var der storkoset 
oss. Det var tydelig at bandet satte pris på den 
gode stemningen også for de gjorde et flott show, 
de hadde ikke noen særlig lyst på å slutte heller 
virket det som. Det var ikke slutt før etter noe 
sånt som ti ekstranummer!

Lørdagen fikk like flott vær som fredagen. Vi 
startet dagen med ponnyridning og ATV kjøring 
for barna. Det var ikke så mange barn som valgte 
ponniene, men derimot var ATV’ene veldig pop-
ulære. De fikk virkelig kjørt seg denne dagen. 
Folk flest var slappe i varmen, men det kan ha 
en liten sammenheng med kvelden før også. Vi 
solgte frokost, noe som mange satte pris på. På 
ettermiddagen så hadde vi  lagt opp til et rebus-
løp på ca. 7 mil som gikk på småveier på både 
Norsk og Svensk side av grensa. Det ble ti biler 
som stilte til start, men de var fylt opp av folk, 
så under løpet var det ikke mye folk igjen på 
farmen. Halden Arbeiderblad kom innom rett 
etter den siste bilen hadde kjørt ut for å gjøre en 
liten reportasje, men de fant bare en slapp gjeng 
som lå rett ut i skyggen. Når bilene begynte å 
komme tilbake etter rebusløpet så begynte det 
å komme flere besøkende også, det var tydelig 
det var flere som valgte å tilbringe dagen andre 
steder. Men nå gikk grillen for fullt og stemning 
var stigende.

Låven ser liten ut, men den rommer ca 500 mennesker
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hadde kjørt ut for å gjøre en liten reportasje, men 
de fant bare en slapp gjeng som lå rett ut i skyg-
gen. Når bilene begynte å komme tilbake etter 
rebusløpet så begynte det å komme flere besøk-
ende også, det var tydelig det var flere som valgte 
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Første band på scenen denne 
kvelden var Licking the Moose, 
dette var litt mer laid back en 
fra kvelden tidligere. De spiller 
hillbillymusikk med nære røt-
ter til bluegras og tidlig coun-
try, banjoen er spesielt fremtre-
dende. De gjorde det bra, men 
været var så flott at folk valgte 
å sitte ute rundt grillen isteden-
for å danse og feste inne på 
låven. Det er mulig også dette 
bandet ikke helt traff målgrup-
pa si. Etter første band var det 
premieutdeling. Vinneren av 
Rebusløpet var Kjell Magnus-
sen fra Fredrikstad, han hadde 

med seg en gjeng med god almennkunskap , 
men det var den praktiske kjøreoppgaven som 
skilte han fra nr 2 som ble Ketil Olsen også fra 
Fredrikstad. Det ble også delt ut tre premier for 

Peoples Choice. Vinneren av førsteplassen var 
en noe ”sliten” pick-up fra Indre. Jeg tror ikke 
engang eieren selv vet hvor alle delene kommer 
fra, men det lignet på en ca. -40 Chevrolet, de 
dro med seg en hjemmelaget campinghenger 
som så ut som en mellomting av combicamp 
og Lillebror. Nummer to ble til min store over-
raskelse meg selv, takk til Nina Karlsen som 
kjørte Chrysleren denne helgen (så det måtte 
en blondine til bak rattet for det skulle bli po-
kal på bilen). Selv måtte jeg kjøre pick-up for 
å få med alt utstyr. Nr 3 var Terje Bergvatn fra 
Fredrikstad med sin fine 66 Impala Cab. Barna 
hadde hatt sine egne spørsmål denne dagen og 
det var så tett at vi ikke kunne velge en vinner, 
derfor så fikk alle deltagere komme opp og fylle 
lommene med så mye godis de klarte å bære 
med seg.

Store og litt yngre kunne prøvekjøre firehjulinger



Kveldens hovedband var 
Pedal & the Moving Tar-
gets. Per Dahl fra Halden 
hadde ikke mindre en 8 
karer med seg på scenene. 
Man kan si de åpnet opp for 
fullt og økte etter hvert. Om 
en stod på utsiden så kunne 
en tro at Blues Brothers stod 
på scenen, men jeg så ingen 
74 Dodge på plassen så da 
var det kanskje bare Pedal 
allikevel. Uansett så gjorde 
de et fantastisk show, de 
skulle gi seg rundt 12 tiden, 
men holdt på minst en time 
lenger. Det kom mange 
biler utover kvelden så det 
hadde muligens spredt seg på byen at det var 
fullt liv på farmen?
Søndag var forbehold rydding og avreise, tak-
ket være containeren våres så gikk dette ar-
beidet virkelig unna. Etter to timer skulle en 
ikke tro at det hadde vært folk på farmen på 
flere måneder. En stor takk til medlemmene 
som stilte opp og hjalp til med vakter og rydd-
ingen på søndag. Sånn i ettertid så har jeg fått 
rapport om at hele arrangementet gikk sånn ca. 
i null, noe som er utrolig bra til å være første 
gang! Så da kan vi regne med at det blir Cars 
on the Farm en gang i juni neste år også. For 
å avslutte med en klassiker fra skoleverket ”og 
alle var enig om at det hadde vært en fin tur”. 
Vi sees neste år!

Pedal & the Moving Targets kjørte hardt hele kvelden

Denne jenta kjeder seg ikke

Folket trives med fin stemning og god 
musikk i sommernatta

Stig



Detroit Cars inviterer Juniormedlemmene på busstur til 
Liseberg lørdag 1. September. 

Vi har leid inn en 52 seters buss og klubben sponser både 
reise, inngang og åkpass på våre juniorer. Barn under 16 år 

må ha med seg en voksen ledsager.

Bussen går fra klubbhuset klokken 10.00 og 
returen fra Liseberg ca. 21.00

For juniorer som vil ta med seg en kamerat så sponser 
klubben reisen, men foreldrene må betale inngang og 

åkpass (365.-sek).  

Voksne må betale 200.- for bussturen og dekke inngang og 
eventuelt åkpass selv.

Påmelding til Nina Karlsen, mob 924 43 799 innen 15. August.

Det vil også bli muligheter for voksne å bli med uten barn for 
å handle eller ta en liten rundtur i Gøteborg, men barn vil bli 

prioritert hvis stor pågang.

Det blir ikke værforbehold, så ta med varme klær og regntøy.

Juniortur til Liseberg
Lørdag 1. September



Detroit Cars inviterer medlemene til et 3 timers
trafikksikkerhetskurs på Rudskogen 

 lørdagen 22. September. 
NAF stiller glattkjøringsbanen til vår disposisjon slik 
at vi kan utfolde oss relativt fritt med våre biler. Vi 
har i utgangspunktet fått støtte til 15 biler, men det 
er ingen  begrensning på hvor mange passasjerer det 
er i hver bil. Etterpå så vil vi tenne grillen, er været 
fint så holder vi oss ute, hvis ikke så får vi nok låne 

lokalet til NAF. 

Ta med grillmat!

Påmeldingsliste blir hengt opp på 
klubbhuset, først til mølla...

Glattkjøring
Lørdag 22. September



Det var en av de helgene det var varmt i sommer 
da vi la turen opp Nummedalen for å komme på 
treff til ”Route 40” klubben på Bjerkeflåta camp-
ing i Uvdal. 

Vi var 10 biler som kom fra Sarpsborg pluss 
Ingunn og Bjørn som representerer begge, og i 
bilene var vi minst 2 personer.  Dette treffet er 
veldig sosialt og veldig lite så vi var nok i flertall 
som gruppe.
Plassen treffet holdes på er akkurat passe stor 
plass, med 6 hytter med muligheter for å leie, 
eller ha med campingvogn. Det fins en nærbu-
tikk som har alt man trenger fra ferske dagligva-
rer til julepynt og div. suvenirer (spennende å se 
igjennom). Og for de fiskeinteresserte er det en 
liten fiskeelv (Svendsen fikk en pen ørret).
Arrangørklubben setter opp et stort partytelt 
med benker og varmeovner, så fredag og lørdag 
er det masse prat, musikk, det er også anledning 
for egne musikalske framførelser med eller uten 
allsang.

Lørdagen hadde vi cruising og årets tur gikk til 
Geilo der vi hadde stopp for bespisning eller hva 
en måtte ønske.
Søndag var det premieutdeling og det var publi-
kums stemmer som telte,
Og sarpingene tok med seg 2 premier, Egil 
Nygård 1. Premie og John Eilert Erichsen 2. 
premie, begge med Thunderbird  convertible. Feskærn fra Sjettve

TREFF BJERKEFLÅTA 14-16/06-07

Grethe



Så glad blir man når en vinner en pokal

Det var ikke alle som var like flink til å fiske



Jubileumsfest
Lørdag 8.9.07

I forbindelse med at Detroit Cars er 25 
år, vil vi innby deg til fest på Furuheim 
lørdag 8.9.07 kl.19:30. Det vil bli koldt-

bord og en drikke til maten. Det vil 
også bli levende musikk.

Inngang:
Kr.300 pr. person

Bindende påmelding til Nina Karlsen 
innen 30.8.07:

Mob. 92443799

Medbrakt ikke tilatt!



Medlemsinfo
E-post

Detroit Cars forsøker å oppdatere og komplet-
tere e-post adressene til medlemmene, derfor 
vil vi gjerne at du sender oss en mail på post@
detroitcars.net 
Skriv gjerne fullt navn og adressen + mobil-
nummer også så får vi oppdatert resten av 
registeret med det samme.

Savnet

Vi vil bare minne medlemmer som ikke er så ofte på 
klubbmøter eller aktive i klubben ellers at det er uformelle 
samlinger på klubbhuset stort sett hver onsdag, fredag og 
søndag hver uke. Det er oftest de samme som slenger innom, 
men vi som er innom ser gjerne at flere dukker opp. 
Det er ikke så nøye om du kjører grombilen eller bruksbilen. 
Har du en fin film eller noen bilbilder du gjerne ville dele med 
andre så fyrer vi opp projektoren vi.
Selv om du er litt sjenert så bit det i deg, det eneste du risikerer 
er å få nye venner!

Jubileumsgran

Siden vi fikk så mange besøkende 
på Østfoldmønstringen så gikk vi 
tomme for Wunder-Baumen vi 
hadde kjøpt inn i forbindelse med 
25års-jubileumet. Derfor har vi nå 
fått trykket opp en omgang til slik at 
medlemene har muligheten å sikre 
seg denne kuriositeten. Vi har logoen 
vår trykket på en lysegrønn gran med 
”New Car Scent” som er en mild og 
relativt anonym lukt. Du finner dem 
på klubbhuset til 10.- pr stk.



En svensk moders brev til sin sønn

KJÆRE SØNN

Jeg skriver dette langsomt fordi jeg vet at du ikke kan 
lese så fort. Vi bor ikke der vi bodde da du reiste. Din 
far hørte nemlig at de fleste ulykkene skjer i hjemmet 
så derfor har vi flyttet til et annet sted.
Jeg kan ikke fortelle deg den nye adressen for de som 
bodde her før tok med veiskiltet og husnummeret da 
de flyttet, slik at de slapp å endre adressen sin.
Din far har fått ny jobb…….han har kommet høyt 
på strå og han har 800 mennesker under seg. Han 
klipper gresset på gravlunden. Der ligger blant annet 
udødelige Mozart og Beethoven. 
Denne leiligheten har vaskemaskin. Første dagen 
puttet jeg fire skjorter i den og dro i snoren, men jeg 
har ikke sett dem siden. Det var to lokk på den, men 
de har vi ikke bruk for på badet der maskinen står. Så 
det ene bruker vi til brødfjøl og det andre som det var 
et stort hull i har vi som ramme rundt bildet av beste-
far. Senere har vi funnet ut at det ikke er vaskemaskin, 
men at det er flott fotbad. Du putter en fot oppi og 
vasker den ren, så drar du i snoren og får friskt vann 
til den andre foten.
Det har regnet to ganger denne uka………tre dager 
den første gangen og fire dager den andre gangen.
Du husker den jakka du ba meg sende deg? Din tante 
sa at den ville være altfor  tung å sende i posten med 
de store tunge knappene på. Så derfor klipte jeg dem 
av og la dem i lommene.
Vi har fått et nytt brev fra begravelsesbyrået. De sa 
at hvis vi ikke betaler det siste avdraget på bestemors 
begravelse så bærer det rett opp med henne.
Din søster har nettopp fått barn. Jeg husker ikke om 
det ble gutt eller jente så jeg kan ikke fortelle deg om 
du har blitt onkel eller tante.
Din onkel Johan som arbeider på destilleriet falt i en 
tønne med whisky. Noen kolleger prøvde å dra han 
ut, men onkel greide å kjempe seg fri så han druknet.
Det tok lang tid og han måtte på do to ganger mens 
det sto på. Vi kremerte han og han brant i tre dager. 
Tre av vennene dine kjørte utfor en bro og ut i elven. 
En kjørte, og de to andre satt på lasteplanet. Sjåføren 
greide å sveive ned vinduet og kom seg ut og svømte 
til lands. Men de to andre fikk ikke ned lemmen på 
lasteplanet så de druknet. 
Når jeg dør, håper jeg at sovner stille inn, slik som 
bestefar gjorde. Og ikke med skrik og hyl slik passas-
jerene i bussen hans gjorde.
Da det ikke skjer så mye her, er det ikke noe mer å 
skrive om.

Kjærlig hilsen
Fra mor

PS!!!! Jeg skulle ha lagt noen penger i konvolutten, 
men da hadde jeg allerede limt igjen.

Et eldre ektepar var ute å kjørte kveldstur, i vei-
kanten så de en liten søt skunk som lå livløs. Som 
de gode menneskene de var stoppet de og sjekket 
om det stod til liv. Utrolig nok så var det liv i den 
lille kalde kroppen. Kona foreslo de skulle ta den 
med hjem så den fikk varmen igjen, så kunne de 
slippe den fri dagen etter. Vel inne i bilen igjen så 
tok denne samtalen til
Kona.”Hvor legger jeg den så den ikke fryser ihjel?”
Gubben ”Legg den mellom bena dine, der er det 
godt og varmt”
Kona Men hva gjør jeg med lukta?
Gubben. Kan du ikke bare holde for snuta på’n?

Mannen er nå på bedringens vei, men desverre døde 
skunken når kona brukte den som balltre.



Formann Stein E. Tveter buickowner@home.no 69 16 77 02 924 58 184
Viseformann Stig Molteberg mopar56@online.no 69 97 09 00 911 69 219
Kasserer Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 916 46 035
Sekretær Per Gerhardt 57merc@online.no 69 14 00 75 917 77 514
Hjelpesekretær Marita Frogner marita-dahl@hotmail.com 934 31 119
Styremedlem Vidar Aaserud vidar.aaserud@jbv.no 916 78 007
Styremedlem Nina Karlsen 924 43 799
Styremedlem Bodil Hansen fjatlebrok@hotmail.com 69 15 41 76 995 50 326
Styremedlem Kjell Frogner frognerfam@hotmail.com 402 03 949
Varamedlem Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69 14 12 73 481 03 707
Varamedlem Anette Jansen 69 33 69 96 922 40 624
Varamedlem Egil Berby fossengen.gaard@c2i.net 69 13 21 66 930 41 258

Styret 2007
Klubbinfo

Detroit Cars
Edvard Strandsvei 46
1734 Hafslundsøy
Tlf; 69 15 05 00
Web; www.detroitcars.net
E-post; post@detroitcars.net

Utlån av verktøy
På klubbhuset så finnes det et stort ut-
valg av spesialverktøy som er til utlån for 
medlemmer. Verktøy og lånelister finner 
du oppe i andre etasje. 
Nøkkel til klubbhuset kvitteres ut hos 
formannen.

Oljeboden
Jan Erik Bergdal selger Quaker State motor, gear og automatoljer til fordelaktige priser. 
Kontakt Jan Erik for priser og utvalg, han har også filter fra Wix. Utleveres hjemme hos 

Jan Erik i Skjebergveien 80 på Borgenhaugen eller på medlemsmøter.
Tlf: 69 16 59 89

Mob: 926 51 929
E-mail: jan-erik@aarnes.no

Utleie av klubblokale
Du kan leie våre utmerkede selskapslokaler til møter, konfirmasjon, bryllup eller bare en 

fest. Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer
Pris: 1700.-kr inkludert vasking

Det er også muligheter for barneselskaper på hverdager. Pris 500.- vasking etter avtale
Kontaktperson Bodil Hansen Mob 995 50 326

Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietager ordne selv.



Returadresse
Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 HafslundsøyB

Deadline neste Cruzinews er 24. august

 Terminliste
   01.08.2007    Amcar Cruise Night, Sarpsborg   Detroit Cars   Kl 19,00
   05.08.2007    Power Meet Norge, Fredrikstad  Fredrikstad   Kl 10,00
   08.08.2007    Medlemsmøte klubblokalet    Detroit Cars   Kl 18,30
   11.08.2007    Høsttreff Fredriksten Festning, Halden 
 11-12.08.2007 Grensetreff, Halden  

BAKSIÆ




