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Hei alle medlemmer, små og STORE ! 
 
Hei nå har vi hatt årsmøte og valget er ferdig, mye 
nytt blod i styre og nye kreative muligheter.  
Vi skriver også måneden mars og det er ca 1 
måned igjen til påskecruisingen. I skrivende stund 
er dagene blitt 4 timer og 36 min lenger, deilig tid 
vi har fremmover. 
På hjemmesiden til detroitcars www.detroitcars.net 
ligger også cruzinews på nettet, dette blir heretter 
passord beskyttet. Passordet ditt ligger i denne 
utgaven avisen og er gyldig i 1 år. Fordelen er at 
avisen kan leses samme dag den blir sendt 
trykkeren, og det i farger. Ønsker du/dere avisen 
bare på nett gi beskjed til Kjell Ingar Olsen E-mail 
kjell-io@online.no , Vi har også laget en ny gren 
på nettsidene hvor dere kan sende in prosjekter o.l. 
har dere noe som dere har lyst til å dele med andre 
kan dette sendes til Per Gerhardt 
57merc@online.no  
                                            PER 
            

 
                                                

http://www.detroitcars.net/
mailto:kjell-io@online.no
mailto:57merc@online.no


 
 
Først vil jeg få takke for fornyet tillitt som formann slik at jeg ble gjenvalgt for ett år til. Det 
ble noen forandringer i styret i år også, noe som er positivt for klubben slik at vi kan få inn 
friskt blod samt nye meninger og ideer. Litt spesielt skal det bli å igjen lede en klubb sammen 
med Stig Molteberg. Vi ledet tidligere Nordic 55-56 MoPar Register sammen i 7-8 år, der Stig 
også hadde oppgaven som redaktør, og vi håper at han vil på ta seg den oppgaven i 
Cruzinews.  
 
På årsmøtet ble det tatt en avgjørelse på at i fremtiden skal formann og viseformann velges for 
annen hvert år. Det vil si at jeg sitter i 1 år til og er på valg igjen i 2008, mens Stig sitter i 2 år 
og er på valg først i 2009. Dette ble gjort med bakgrunn i at vi i fremtiden forhåpentligvis ikke 
skal oppleve at klubben sitter uten både formann og viseformann.  
 
På det nye styrets første møte ble det spikret ett par dugnads datoer. Først er det 10-11 mars 
som vi møtes kl. 10.00 hos IB mekaniske på Rolvsøy. Går alt som planlagt vil containeren bli 
flyttet inn på verkstedet på IB på fredag ettermiddag slik at den er varm og go` når vi skal 
jobbe med den på lørdag og søndag.  
 
Neste planlagte dugnad vil være på Fossenga på Ise den 14/4 kl. 12.00 hvor vi vil gå igjennom 
utstyret til 1.mai. Det er litt vemodig å tenke på at dette kanskje er den siste dugnaden som vi 
vil ha på Ise. Planen er at alt utstyret settes inn i containeren etter årets Østfoldmønstring og 
deretter ligger mer eller mindre klart til senere års bruk.  
 
I skrivende stund ser det ut til at festen etter årets påskecruising vil bli avholdt på Furuheim 
på Hafslundsøy i stedet for på klubblokalet. Vi har vært i kontakt med Furuheim og det er 
flere grunner til at det ser ut til at festen blir flyttet dit. For det første er lokalet større enn vårt, 
det er billigere enn Folkvang, i leien inngår tilgang på musikkanlegg (DC stiller med DJ) og 
det er større parkeringsplass utenfor. Cruisingen starter som vanlig kl. 15.00 fra Amfi Borg 
Storsenter. Cruise runden vil også i år bli rundt på veier i Østfold….. Mer info om dette vil du 
finne ett annet sted i dette Cruzinews.  
 
Etter langfredag er det selvfølgelig Østfoldmønstringen som vil få høyest prioritet. Håper og 
tror at medlemmene også i år er velvillige til å stille opp på dugnad både i forkant, under og 
selvfølgelig også etter årets mønstring. Spesielt skal det bli å arrangere en mønstring som i år 
har jubileum og vil bli arrangert for 25.gang. Vi håper at vi i år skal kunne friste de besøkende 
med flere nye og spennende opplevelser. I den forbindelse kan jeg opplyse at Østfold Gatebil 
har bekreftet at de ønsker å arrangere treff på plassen utenfor Ingar Langsholt AS. Regner 
med at det er en del yngre (og sikkert eldre også) besøkende som vil sette stor pris på dette. 
Videre så jobbes det med å invitere en mc klubb, formula offroad og selvfølgelig offroad.no.  
Hvis det er noen som har ideer om andre ting som vi kan ”friste med” på mønstringen, gi 
gjerne beskjed til meg eller en i styret.  
 
Jeg har snakket med Bil & Trafikk, og de ønsker også å lage en reportasje om en av våre 
cruise nights i løpet av sommeren samt turen til øvingsbanen til sensommeren / tidlig høst.  
 

Stein E 



 

 
 
 
 

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 
 

ONSDAG 14. MARS 2007 KL. 18.30 
 
 

Agenda: 
 

- Innkommende saker 
- Påskecruising / fest 

- Dugnad Ise 14/4 
- Østfoldmønstringen 2007 

- Eventuelt  
   
 
 

  
Om 30” felger på Hummer H2 er pent eller ikke kan sikkert diskuteres…… 



MEDLEMSMØTE 14.02.2007 
 
 
 

Tilstede: 29 seniorer og 2 juniorer 
 
 
 
 
Vi har fått støtte til trafikksikkerthetstiltak. Det var søkt om kr. 35.000,- men vi fikk innvilget 
kr. 15.000,-. 
Hva gjør vi med disse pengene??? For eksempel glattkjøring, men det er ikke aktuelt før sen 
sommer eller tidlig høst. 
 
1. mai:  Her har vi fått låne plass hos Ingar Langsholt. Det blir stilt de samme  
  betingelsene som vi har på OBS. Det innebærer at plassen skal være ryddet 
  og fri for søppel og rot når vi forlater den.  Denne plassen er tiltenkt biler i  
  fra ”Gatebil”. 
 
”Studietur”: Her er det snakk om å ta en runde rundt for å se forskjellige plasser, f. eks. 
  Rats, Havnås handel, etc. 
  Det vil bli en mulighet for å få leid inn en veteranbuss med plass til ca. 40 
  personer mot en liten betaling. Dette vil evt. ikke skje før etter 1. mai. 
 
Påskecruising:   Her er det egentlig bestemt at vi skal ha festen på vårt eget lokale i år, men det  
  ble fremmet et forslag om å leie på Furuheim. Stein E. undersøker dette og ser 
  om det vil la seg gjøre. 
  Når det gjelder mediadekning ved påskecruisingen er det vanskelig å få noen til  
  å stille opp.  
  Men vi kommer til å sende bilder med litt tekst til Amcar og ser om de vil ha  
  det med i sin utgave.  
 
Nettavis: Her ble det fremmet et forslag om at CruiseNews skulle være mere nettavis 
  og at det ville være et passord slik at avisa ikke skulle være tilgjengelig for  
  hvermansen. Det ble sendt ut ei liste over hvem som ville ha kun nettutgaven,  
  men det var dårlig respons. Så  foreløpig fortsetter avisa som før.  
 
Cars on the Farm: Her har nå mosseklubben trukket seg.  
   Dette vil foregå helgen 15. – 17. juni. Her vil det kreves en del 
   mannskap til å stille opp som ordensvakter og kioskvakter. Meld 
   dere frivillig!!!!! 
 
 
 
 



ÅRSMØTE 14.02.2007 
 
 
 
 

Årsmøtet ble ledet av Egil Berby. Han leste årsberetning, og med noen små justeringer ble 
årsberetningen godkjent.  
 
 
Regnskapet ble gått igjennom av kasserer Kjell Ingar Olsen og Egil Berby.  
Regnskapet ble godkjent.  
 
Til slutt var det valg og det var 28 stemmeberettige til stede. 
 
 
Det var i år valg av både formann og styreformann. For at ikke begge to skal forsvinne ut av 
styret samtidig og stå på valg samme år, ble det enighet om at viseformannen sitter i 2 år.  
 
Styret består nå av følgende personer: 
 
Formann:  Stein Erik Tveter 
Styreformann:  Stig Molteberg 
Kasserer:  Kjell Ingar Olsen  
Sekretær:  Per Gerhardt 
Hjelpesekretær: Marita Dahl Frogner 
Styremedlemmer: Bodil Hansen 
   Kjell-Erik Frogner 
   Nina Karlsen 
   Vidar Aaserud 
Varamedlemmer: Egil Nygaard 
   Anette Jansen 
   Egil Berby 
 
Det var loddsalg i pausen. 



STYREMØTE 20.02.2007 
 

Tilstede: Stein-Erik, Kjell Ingar, Bodil, Vidar, Egil B., Nina, Per, Egil N., og Marita 
 
 
 
Kommentar siste CruiseNews: Avisa er bra, god dekning av bilder. Men fra nå av bør vi 
     få det på framsiden at vi har jubileum i år.  
 
Kommentar til siste klubbmøte: Det var et greit møte, men dårlig oppmøte til tross for at 
     det var årsmøte med valg.  
 
Økonomiske bevegelser:  Den er fortsatt grei og ryddig.  
 
Container:    Her kan det ikke brukes krokbil, da ramma er 40 cm. for 
     smal.  
     Det har blitt satt opp en dugnad helgen den 9.- 11. mars 
     og det er fremmøte kl. 10.00 på lørdag den 10. mars. 
 
Påskecruisingen:   Stein undersøker om Furuheim er ledig denne dagen, slik  
     at vi kan ta ”after-cruising” festen der. Vidar Aa. har en 
     plan for hvor turen går i år, og har tatt på seg ansvaret  
     med å sjekke opp hvor lang ruten er og hvor lang tid den 
     tar. 
 
1.maimønstringen:   Her snakket vi om å kjøpe inn et ”stand-telt”.  
     I tillegg til ”Gatebil” er det også en motorsykkelklubb 
     som er interesserte i  å delta i år.    
     Skal ”Gatebil” bedømmes bør de gripe mikrofonen sjøl, 
     men vi står for premiene.  
     Vinnerbilene bør presenteres i CruiseNews i juni. 
 
Cars on the farm:   Dette blir et godt gammeldags treff for hele familien som 
     vil gå over 3 dager. Her vil det bli god musikk, dans og 
     arrangement for barna . Treffet vil bli arrangert helgen
     den 15.-17. juni. 
     Vi må ha noen som stiller opp som vakter ved  
     inngangen. 
     Vi må sette inn en sum på en konto som en garanti for 
     arrangementet og det ble godkjent.  
     Per skal på møte den 25. februar. 
 
Jubileumsfest:    I år er det virkelig det helt store året for klubben. Vi er 
     som sagt 25 år!!!!!!  Dette vil bli feiret med brask og  
     bram og undersøkelser om hvilket lokale som er best 
     egnet for dette er igangsatt. 
 
Eventuelt:    Det har kommet inn forespørsel om bruk av projector 
     ved utleie. Dette gjelder for de som leier lokalet fast og 



     skal ikke leies ut når det er i forbindelse med fest og 
     alkohol. Vi ble enige om å leie det ut for en symbolsk 
     sum, men at det må være èn  ansvarlig fra hver av  
     klubbene som vil leie det. 
 
 
 
 

Dette var den første samlingen til det nye styret. Takk til dere som ikke lenger er med her, 
dere har gjort en fabelaktig jobb. 

 
 
 

Marita 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

08.09.1982- 08.09.2007 
 

JUBILEUMSÅRET  
 

 
 

 
 



DETROIT CAR’S 
ÅRSBERETNING 2006 

 
Antall medlemmer ved årets slutt var 161 senior medlemmer og 49 juniormedlemmer. 
 
Det har vært avholdt 11 styremøter og 11 medlemsmøter og årsmøte, på medlemsmøtene 
har vi hatt forskjellig underholdning som besøk av illustratør Oddmund Olsen fra Bil & 
Trafikk. Vi fikk se mange fine bilder og hørte en spennende fortelling til hvert bilde. Mary 
Schjerpen fra NAF glattkjøringsbane kom og fortalte hvilke muligheter vi hadde på 
øvingsbanen og hva vi kunne søke om av tiltak, vi har sett på filmer som SRS lokal-tv laget i 
forbindelse med påskecruisingen og Østfoldmønstringen 2006, og vi har sett på film fra 
Gjermund`s tur i USA.  
 
Cruzinews, klubbavisa som holder medlemmene orientert om hva som har skjedd og vil skje, 
har kommet ut med 11 nummer i løpet av året, og denne lages på dugnad. 
 
Vi har investert i en 25 fot container som skal brukes som grovkjøkken under 
Østfoldmønstringen, vi har investert i varmepumpe, oppvaskmaskin og ismaskin pluss en del 
glass, stoler og bord. Vi har ordnet med dreneringen rundt klubblokalet og malt kledningen 
utvendig. 
 
Vi leier ut lokalet fast til,  NMK og en bladgruppe.  
 
Vi har hatt jevnlige dugnadskvelder der vi blant annet har montert varmepumpe og  
dugnad på Ise 22. april hvor vi sjekket over utstyret og gjorde alt klart til 1. mai. Det ble også  
tid for kaffe og grilling av pølser. 
 
Vi har arrangert Amcar Cruise nights ved parkeringsplassen ved Pizza Bar nr. 3 den 6. mai, 
4. juni, 4. juli, 2. august og 6.september. På Cruise kveldene i sommer har vi vært hos ACOC 
i Moss, besøkt SCCH i Halden og sett på det nye klubblokale, vært hos Magnus Motor på 
omvisning og besøkt USCEC i Fredrikstad og sett på deres nye klubblokale. 
 
Det har vært arrangert formiddagstreff for hele familien første lørdagen i måneden 8 ganger, 
her er det muligheter for å kjøpe kaffe og noe å bite i. Pluss at det har vært mye prat og 
sosialt samvær. 
 
Vi har arrangert 3 filmkvelder der vi har vist klassiske bilfilmer. 
 
20. februar var det Old boys møte hos Ole Trondsen, her er det mye sosialt samvær, bilprat, 
blader, bøker og bilder. 
 
 
18. mars var det dugnadsfest på klubblokalet hvor vi fikk servert gryte med alt som hører til. 
 
14. april var dagen for årets påskecruising hvor ca 120 biler deltok. Turen denne gang gikk 
fra Amfi Borg storsenter til Engelsviken, om Hankø og så til Folkvang, Skjeberg. På kvelden 
var det en vellykket fest på Folkvang der Montana spilte til dans. 
 



 
 
29. april sto vi ved inngangen til Obs! for å reklamere for oss selv og Østfoldmønstringen 
1.mai. 
 
Østfoldmønstringen 1. mai ble ett vellykket arrangement med ca 2000 besøkende og 364 
biler. Vi hadde orkester, framvisning av biler, off-road kjøring og det var stands hvor det var 
mulig å få kjøpt alt fra musikk, blader og klær ved siden av at DC 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. 
 
4. juni deltok vi i en amcar parade på Rudskogen under NMK Sarpsborg`s NM/NC løps helg 
 
14. og 15. juli kjørte vi til Varberg, og Gjermund Jansen sto for innkvartering av ca 80 
medlemmene fra DC, samt 1 fra USCEC og 3 fra SCCH på Åkulla fritidssenter. 
 
20. august arrangerte SCCH og USCEC Street Legal på Øra ind. område, og DC hadde 
ansvaret for parkeringen. Gjermund Jansen og Per Gerhardt var på samarbeidsmøter og fikk 
skaffet de folka vi trengte til dugnad. Dette ble en fin inntekt for klubben. 
 
24. september gikk årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter. I år gikk turen via 
Østsiden over til Fredrikstad, Onsøy om Vikane tilbake til Fredrikstad, ut til Skjeberg og så 
opp på klubblokalet hvor vi serverte brus og pizza. Turen var som vanlig hyggelig både for 
oss og de vi hadde med. I år hadde vi også med et par journalister fra Bil & Trafikk og 
Motormagazinet i Sarpsborg. 
 
30. september arrangerte styret høstfest på klubblokalet, en sosial sammenkomst der 
Gjermund Jansen sørget for god musikk. 
 
25. november var årets julebord, og dette ble i år som i fjor arrangert på klubblokalet. Ca. 40 
var påmeldt og det var som vanlig et vellykket arrangement. DJ Glenn Erik Frogner sørget 
for god musikk og den gode julematen kom fra Cafe Mesanin, Østfoldhallen. 
 
13. 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, og ettersom det var Lucia dagen 
stilte styret opp med Lucia tog. 
 
11. november var DC vertsklubb for årets Østlandsforum for amcar klubbene fra 
Østlandsområdet. Overnatting og møtet ble avholdt på Quality hotell og etterpå var det en 
enkel sammenkomst på klubblokalet vårt.Vi har også deltatt på 2 Østfoldsamarbeidsmøter 
med amcar klubbene i Østfold.  
 
31. desember var det åpent hus på klubblokalet for hele familien, ca 30 var innom i løpet av 
kvelden. Et hyggelig tiltak. 
 
Klubblokalet er åpent for medlemmer og familier søndag, onsdag og fredag.  
 
 
 
 
 
                                         GODKJENT ÅRSMØTE 



Nå er det endelig tid får å tørke støv og 
polere grombilen i garasjen. 
ENDELIG er påsken her, og da gjør vi 
som vi alltid gjør, vi cruiser en tur på     
langfredagen.  
 
Vi starter opp på Borg storsenter kl 15.00 
Der kjører vi en rute som varer                
ca 2 timer.  
Så får oss som elsker å cruise rundt er 
dette absolutt noe vi vil være med på.  
Og får de som liker å se på mange  spreke 
biler er det i hvert fall masse å se på.  Her 
er det bare å møte opp.  
 
Senere samme dag blir det en påske fest, 
Der er det så klart masse god drikke og 
litt mat får magen, får de som ønsker det.  
Festen vil bli holdt på Furuheim             
og starter  Kl 19.00  
                Prisen er kr 100.-  
  MEDBRAKT IKKE TILATT    
 INFO STEIN TVETER 924 581 84                                
  VELKOMMEN 

V 16 HEMI 2500 hp 
426 HEMI 



    REISEBREV CRUISE 66 DEL 3 

Etappe 7 gikk fra El Reno til Amarillo, TX. 
To av bildene her viser en nedlagt by vi kjørte  inn-
om på morgenen. Rett på utsiden av El Reno 

Her var vi litt usikre på veien og måtte 
rygge mot kjøreretning og da kom en 
hyggelig police og forklarte Jon Grasto 
hvor vi skulle kjøre 

Et ikke uvanlig syn, det var ikke alltid det var 
skilt heller, veien bare stoppet. 

Herr og fru Erichsen måtte bare stoppe på fle-
re av disse nedlagte men opp-pussede bensin-
stasjonene og de var det mange av, morsomt å 
se hvordan de ble tatt vare på som ubetjente 
turist steder 

Route 66 museum, Clinton. Den røde chevrole-
ten ble kjørt av et amerikansk ektepar som had-
de lest om oss og spurte om de kunne kjøre iføl-
ge med oss et stykke og det var jo hyggelig 



Dag 8, Christin hadde øye for ”Route 66” skilt og 
det gjorde at vi kom inn i denne blindveien der 
det var en sprek dame som hadde lagt sitt eget 
lille ”Dot`s mini museum” En liten dame som ga 
oss en stor opplevelse for det hun hadde samlet 
på så vi ikke på de store museumene. Vært et be-
søk hvis dere er på de kanter 

Virker ganske øde, ikke sant? 

The Big Texan Hotell og restaurant, har 
vært flere ganger på TV det er her man kan 
prøve seg på biff på 72 pund, Peder måtte 
prøve men måtte gi tapt. Og alt er stort i 
Amerika PER prøvesitter en stol 



Adrian. TX. Halvveis til mål og halve 
ruten kjørt 

I New Mexico fant vi en gammel bensinstasjon som ikke 
var nedlagt og ikke var pusset opp for turister, 40 varme-
grader og ingen aircondition. Vi kjøpte is som smeltet like 
fort som vi spiste  

Las Vegas,NM her stilte hotellet med un-
derholdning, mat og vi ble overlevert by 
nøkkel av byens overhodet. Lokal Am-
carklubb arrangerte cruising på kvelden. Og 
det var her NRK lagde sin reportasje. 

Dag 9 kjørte vi i følge 
med lokal klubb til Santa 
Fe hvor policen hadde 
holdt av plasser i sentrum 
og kjørte rundt mens vi 
kunne bese oss og handle. 
Santa Fe er en flott by 
bygninger og alt er helt 
annerledes enn resten av 
USA 

Stopp for filming av NRK teamet 



I Albuquerque ble mottatt på et verksted der lokal amcar klubb var, radio pluss at verkstedet stilte 
med folk som tok oljeskift , service og eventuelt annet som skulle ettersees. Og vi fikk servert kald 
drikke, cola og is i samme glass og det er veldig godt. Vi skiftet olje, smørte kjøpte olje pluss noe 
annet og betalte 25 dollar for alt, deilig å være Norsk i USA  

Dag 10 startet med cruisin til et informasjons senter der vi 
fikk div ting for så å bli eskortert av 4 police biler ut av 
byen. 

Etter å ha kjørt en runde rundt Islea Indian reservatet 
stoppet vi og spiste på Route 66 Casino i Rio Puerto 

Vi overnattet i Wig wam i Gallup, og hvis 
dere tror det er primitvt så er det feil her 
fantes både dusj og toalett. Aircondition 
og Tv så hva mer trenger man? 



VARBERG 

13.OG 14.JULI 2007 

 
Så er tiden igjen inne for tenke på 

sommeren. Tur til Varberg blir det i år også. 

Som tidligere er det 70 sengeplasser 
tilgjengelig. Fristen for påmelding er 1. juni, 
etter den tid får andre klubber anledning til 

bestille plass. 

For dere som ønsker reise gjelder det å være 
tidlig ute for å få overnatting der det passer 

dere. Det er rom og hus for både 
barnefamilier, unge og "gamle". 

Ved påmelding må det være klart om det 
ønskes sengetøy, frokost og middag. 

Påmelding til Vidar Aaserud 916 78 007. 

Veibeskrivelse: Følg E6 til avkjøring Varberg. 
Ta til venstre mot Ullared og følg veien til 

det står Åkulla på høyre side. 





BOT. 
 
En gammel kar fra indre bygder fikk en ettermiddag besøk 
av lensmannen. Lensmannen sa han var kommet for å gi 
han en bot på 1000 kr fordi det var kommet inn en anmel-
delse om at han hadde hjemmebrentapparat. 
Gamlingen svarte at det stemte at han hadde HB– apparat, 
men han hadde ikke brukt det og ville derfor ikke aksepte-
re noen bot.  
Lensmannen sa at hvis han hadde utstyret, spilte det ingen 
rolle om han hadde brukt det eller ei, bot måtte han betale 
uansett.  
 
Ja, ja tenkte karen, da var det vel ingen vei utenom. 
” Her har du 2000 kroner” , sa han til lensmannen og ga 
han pengene.  
”2000?” sa lensmannen, ” det var nå bare 1000” 
”Ja”, svarte karen, ”men resten er får voldtekt..” 
”Vil det si at du har begått voldtekt”, ropte lensmannen 
sjokkert. 
”Nei, nei for all del” svarte karen, ”men jeg har utstyret 
til det!” 

Læreren: Hva hender når et men-
neske legger seg i et badekar som 
er fylt med vann? 
Lille Per : Da ringer telefonen   

Innbrudd ! 
 
Ole forteller kameratene på puben: 
-I går kveld, mens jeg var her, var 
det innbrudd hjemme hos meg. 
- Kameratene spør: 
- Fikk han noe? 
 Ole: 
- Brukken kjeve, 6 utslåtte tenner 
og to knuste nøtter. Kona trudde 
det var meg som kom full hjem. 



 
 
Helgen 20-21/10 ble årets Autofil messe arrangert på Hellerudsletta. Ikke så mange gamle US 
biler der, men noen interessante ”guttedrømmer” likevel.  
 

  
Takket være norske avgifter er dette lastebilen som foreløpig klarer vektgrensen på 7500kg, Ford F-
650! Dette er en bil som det aldri har vært meningen at det skal være pick up lem på, men svingskive. 
Bilen til venstre er en VW Transporter, og sammenligningen sier litt om størrelsen på Forden!  
 

  
Dette derimot er mer ”lastebiler” etter min smak. Dere som så innslaget i Rikets røst så denne gule 
Dodge Ram SRT-10 der.  

  
En gammel og en ny muskelbil fra Ford: GT40…….. 



 
 

  
……og det var ikke bare Ford som stilte med muskelbiler: Ferrari FXX og Dodge Viper. 

 
 

  
MC’er i alle størrelser, også når det gjaldt motor. ”Selvfølgelig” har sykkelen i høyre bilde V8 motor! 

 
 

  
2 klassiske US biler: Ford Mustang og Chevy Corvette (i noe ”hottet” versjon) 

 
 
 
 

        Stein E 



Solgte klubb biler  
 

Peder og Christin Eriksen har solgt sin 1977 Chevrolet Caprice 4 d. sedan. Ny eier er vår 
tidligere formann Helge Johansen 

 

 
Illustrasjonsbilde 

 
De har også solgt sin 1978 Chevrolet Blazer K5. Den ble solgt til Halden, og ny eier skal 

visstnok allerede ”tatt livet” av den på grunn av en bråstopp.  
 

 
Illustrasjonsbilde 

 
Tom Einar Karstensen har solgt sin 1985 Chevrolet C-20 pick up.  

 

 
Illustrasjonsbilde 

 

http://images.traderonline.com/EMedia/tarchive2/8/21000170964000002_1.jpg
http://images.traderonline.com/EMedia/tarchive2/8/50000149677000001_1.jpg


ØNSKER DU Å LEIE VÅRT LOKALE? 
 

 
 
 

                            
    

 
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: 1700kr inkl. vasking 

 
DET ER OGSÅ MULIGHET FOR BARNESELSKAP PÅ HVERDAGER. 

 
PRIS: 300kr  vasking e. avtale 

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

 

                                          
 

 



K L U B B I N F O 
 
 
                                                                                                                       

                                                                                                                  
 
 
Styret år 2007 
 
               TITTEL    NAVN     E-POST                              TLF                    MOB 

Formann: Stein E. Tveter mopar56@online.no 69 16 77 02 911 692 19 

Viseformann: Stig Molteberg mopar56@online.no 69 97 09 00 911 692 19 

Kasserer: Kjell Ingar Olsen 
 kjell-io@online.no  916 46 035 

Sekretær: Per W. Gerhardt 57merc@online.no 69 14 00 75 917 775 14 

Hjelpesekretær: Marita Frogner marita-dahl@hotmail.com  934 311 19 

Styremedlem: Vidar Aasrød vidar.aaserud@jbv.no  916 780 07 

Styremedlem: Nina Karlsen   924 437 99 

Styremedlem: Bodil Hansen fjatlebrok@hotmail.com 69 15 41 76 995 503 26 

Styremedlem: Kjell Frogner frognerfam@hotmail.com  402 039 49 

Varamedlem: Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69 14 12 73 481 037 07 

Varamedlem: Anette Jansen  69 33 69 96 922 406 24 

Varamedlem: Egil Berby    : fossengen.gaard@c2i.net 69 13 21 66 930 412 58 

                                                                                    

KLUBBENS ADRESSE:  
 
Edvard Strandsvei 46 
1734 HAFSLUNDSØY 
Postboks 537 
1703 SARPSBORG 
TLF. 69 15 05 00 
Web: http://www.detroitcars.net    
E-post: post@detroitcars.net

 
 
STYRET 2007 

 

http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


 
 
 

Returadresse: 
Detroit Cars 
Edvard Strandsv. 46 
1734 Hafslundsøy 
Norge 

 

B  

 
 

 
 
 
 
10- 11. mar. Dugnad på containeren fremmøte IB Mekaniske på Rolvsøy Detroit Cars kl 10,00 1000

  14. mar. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 1830
  20. mar. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18.30 1830
  31. mar. Swap Meet, Messehall A, Tønsberg ACC Tønsberg     
  1. apr. Swap Meet, Messehall A, Tønsberg ACC Tønsberg     
  2. apr. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 1830
  6. apr. Påskecruising start Amfi Borg Detroit Cars Kl 15,00 1500
  7. apr. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 1400
  14. apr. Dugnad på Fossengen ISE Detroit Cars KL12,00

13- 14. jul. Wheels & Wings, Varberg Wheels Magazine     
  8. sep. Detroit Cars 25 års jubileumsfest Detroit Cars     

 
 
 

 
 

EIER ARNE JOHAN HØLAAS 
For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net

 Deadline neste klubbavis onsdag 28 mars 

http://www.detroitcars.net/
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