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Stig

Vinteren lar vente på seg, og har vi ikke fått snø nå så glir 
den vel pent over i våren? Når dette skrives så minner det 
mistenkelig som vår dette her. Kanskje vi ikke behøver 
piggdekk og kjettinger på påskecruisingen allikevel? Jeg 
har hatt ut bilen allerede i år jeg, er bare gøy og kjøre rundt 
på denne årstida bare det er tørt på veiene. Kan ha noe med 
at jeg kjøpte New Yorkeren i Februar for en del år siden og 
kjørte den hjem fra Kvinesdal i ganske mange minusgrader. 
En fl ott tur minnes jeg.

Jeg har sikkert sagt dette før, men må nesten gjenta det. 
Denne klubben har noen helt fantastiske medlemmer! I 
forbindelse med den tunge tiden jeg har hatt i forbindelse 
med min mors sykdom som desverre endte med at hun 
sovnet stille inn på sykehuset i Fredrikstad i begynnelsen av 
februar så har støtten fra enkelte medlemmer vært helt 
enestående. Det er mange av dere, men jeg må nesten få 
nevne Kjell og Marita Frogner som først stilte opp og over-
tok mine forpliktelser i klubben noen dager. Og ikke minst 
stilte de opp begge og hjalp til under minnestunden vi hadde 
på klubben etter bisettelsen. Tusen takk Marita og Kjell!



Stein E

Formannen har ordet

Først vil jeg få takke for fornyet tillitt slik at jeg ble 
gjenvalgt som formann for Detroit Cars for de neste 2 
årene. Det tyder i hvertfall på at jeg har gjort noe posi-
tivt for klubben de 2 årene som jeg har vært formann. 

Som de fl este vet så har Amcar sendt et ”forslag” til alle 
tilsluttede klubbene vedrørende det ønskelige navne-
byttet til Amcar……… Her i Østfold er det foreløpig 
US Car Enthusiast Club i Fredrikstad som har byttet 
navn etter det jeg har hørt. Klubben i Fredrikstad heter 
nå: Amcar Fredrikstad. Vi tok også opp dette forslaget 
på årsmøte og det har blitt fattet ett vedtak på at vår 
klubb heter Detroit Cars og ingen ting annet.  

Regner med at alle vet hva som skjer langfredag 
21.mars?? Da er det bare å starte opp grom bilen og 
sette kursen mot Amfi  Borg og årets påskecruising. 
Starten vil i år bli som tidligere kl. 15.00. Og blir været 
like bra som i det siste, ser dette meget lovende ut. Årets 
cruising runde er det ”Cruise generalene” Vidar Aaserud 
og Stig Molteberg som har stått for og jeg kan love 
at det blir en tur rundt på veier i Østfold som du ikke 
kjører på til daglig Hvor cruiserunden går?? Møt opp på 
Amfi  Borg på langfredag så får du vite det! I fjor ble jeg 
”stoppet” av en ”myndig” Securitas vakt på Amfi  Borg 
som lurte på hva alle bilene gjorde der, og om vi hadde 
fått tillatelse til det. Det ble tatt en liten ”grå en” om at 
det var i orden med Reidar Sørli, selv om han hadde 
sluttet ett par måneder før. I år er det ikke noe problem 
ettersom jeg har vært i kontakt med Bjørge Øiestad, den 
nye senterlederen, og fått hans ”velsignelse” på at vi kan 
låne plassen. Eneste kriteriene som han har satt er at det 
skal være ryddig etter oss og at INGEN FORM FOR 
BURING IKKE VIL BLI TOLERERT. Dette har ikke 
vært noe tema tidligere og jeg regner med at det ikke vil 
bli noe tema verken i år eller de følgende år heller takket 
være seriøse og ansvarsbeviste amcar eiere. Det vil si 
DERE! 180 biler i fjor, hvor mange klarer vi å samle i 
år?? Tør vi håpe på fl ere enn i 2007?
Etter cruisingen vil det bli After-Cruise fest på Furuheim 
på Hafslundsøy. Festen starter kl. 20.00 og musikken 
avsluttes kl. 01.30. Musikken er det DJ Frogner som står 
for, mer info annet sted i dette Cruzinews.

Når dette leses så har swap meet til ACOC Moss aller-
ede blitt arrangert i deres nye klubblokale. Flott at det er 
noen som tar iniativ til å få i gang ett marked vinterstid 
også. Foreløpig er det usikkert om jeg får tid og anled-
ning til å til å reise til Moss denne dagen. Det skyldes at 
vi restaurerer huset om dagen og det er mye jobb med 
ett gammelt hus! Uansett så må jeg også prioritere å få 
ferdig Buicken og få den ned på hjula igjen før påske-
cruisingen. 

I april arrangerer Amcar Fredrikstad Motorshow 2008 
i Kongstenhallen. Detroit Cars har i den anledning blitt 
forespurt om vi ønsker å stille ut noen klubbiler i en 
klubbstand. Det har vi selvfølgelig takket ja til og dette 
blir koordinert av Henrik Pedersen. Hvis du blir kontak-
tet av Henrik med spørsmål om å stille ut din bil, håper 
jeg at svaret blir ja. Det er ikke snakk om at bilene ikke 
er bra nok. En klubbstand skal vise bredden av bilene i 
en klubb, ikke bare ”glansbildene”. 

 Forberedelsene til 1.mai er også godt i gang. Mye er 
allerede i orden og en av de første oppgavene til det nye 
styret ble å fordele ansvarsoppgavene til Østfoldmøn-
stringen. Ikke uventet vil vi også i år ha behov for hjelp 
fra mange medlemmer både før, under og etter møn-
stringen. Jeg er veldig takknemlig for alle som stiller 
opp spesielt disse dagene og sørger for at Østfoldmøn-
stringen blir ett fl ott arrangement.  

Jeg hadde tenkt å lage ett par sider i dette Cruzinews fra 
turen til Havnås og Ramstadkrysset, men dessverre så 
er min hjemme-pc for tiden på ”sykehuset” og bildene 
lå selvfølgelig lagret på den. Håper at jeg får tilbake den 
med bildene i behold slik at jeg kan få laget de sidene 
ved en senere anledning. 

Ønsker alle en fi n vår og håper at vi ses på påskecruisin-
gen og den påfølgende festen. 



Medlemsmøte

Marita

13.02.2008
Tilstede. 32 seniorer og 1 junior

Navnebytte
 AmCar Norge ønsker nå at vi skal bytte navn 
til f.eks Sarpsborg AmCarklubb. Dette fordi 
det da viser at vi er tilknyttet denne organisas-
jonen. 
Vi er så selvstendige at vi beholder vårt gode 
og kjente navn som er og forblir Detroit Cars. 
Skulle det komme et evt. krav fra AmCar må 
vi vurdere det på nytt.

AmCar Fredrikstad
De holder motorshow i Kongstenhallen. Det 
vil fi nne sted den 12.-13. april. 
Vi har fått tilbud om å ha noen biler til utstill-
ing, i tillegg til at vi kan ha en stand der. Fin 
måte å promotere vår egen klubb på. 
Gi nærmere beskjed hvis du vil være med på 
dette.

Påskecruising
Datoen for årets første cruising blir den 21. 
mars. Det er tradisjon tro at det er langfredag 
at vi samles til cruising med påfølgende fest. 
Ruta får vi greie på ved oppmøte ved Amfi  
Borg. Festen vil i år som i fjor bli holdt på 
Furuheim på Hafslundsøy. Dørene åpnes kl. 
20.00.
Så fi nn frem bilen i fra garasjen og gjør den 
påskeklar!!

1.mai
Vårens vakreste eventyr nærmer seg og det 
blir som det har vært de siste årene, på OBS-
plassen.
Det vil i år også være innslag av gatebil. 
I år vil det bli litt omrokkeringer i forhold til 
porter og plasseringer av stands. 

Mosseklubben
Vi har mottatt en mail fra Mosseklubben med 
forespørsel ang. cruisenights. De lurer på om 
vi vil være med å legge disse turene til Halden 
og at også Fredrikstadklubben “slenger” seg 
med her.
Et forslag fra en av våre medlemmer gikk ut på 
at det må være bedre å rullere på bybesøk, slik 
at vi er innom alle i løpet av sesongen. 

Havnås
Tro det eller ei. - Men nå er endelig denne 
turen gjennomført. Og det har kommet positiv 
tilbakemelding så det var en vellykket tur. 
Besøk til Ringstadbrødrene er det et håp om å 
få gjennomført i løpet av vårparten. 



Styremøte 

Marita

19.02.2008
Tilstede Stein, Egil, Kjell-Ingar, Stig, Annikken, 

Vidar, Per, Nina, Bodil og Marita.

Som dere ser har det kommet to nye i 
styret i år, velkommen til dere!

Kommentar siste Cruzinews
Blekka var helt ok.

Kommentar siste klubbmøte
Vi startet med et ordinært medlemsmøte og 
etter pausen var det årsmøte med valg. 
Det var 31 stemmeberettige til stede og det er 
klart det hadde vært ønskelig at fl ere hadde 
stillt opp og visst sin interesse. Men må 
allikevel si oss fornøyde.

Økonomiske bevegelser
Det er god fl yt i økonomien. 

Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift
Nye møbler til lokalet vårt har jo tidligere vært 
nevnt. Det ble enighet om at det ikke skal 
foretas noe her før resultatet fra 1.mai er 
ferdig. 

Oljeboden
Jan-Erik Bergdal har til nå hatt ansvar for salg 
av olje og oljefi lter. Denne blir nå avviklet og 
alt blir sendt ned på klubben. Så for dem som 
ønsker å kjøpe noe, kan få tak i dette på neste 
møte. 

Påskecruise
Årets “aftercruise” starter i år kl. 20.00 og vil 
bli avholdt på Furuheim.  
Gjør klar bilen og på med solbrillene, har mine 
kontakter med værgudene og de lovte å sende 
sol hele denne dagen:-). Vi kjører fra Borg 
Amfi  kl. 15.00.

Sarpsborg turistkontor
Stein har blitt oppringt fra dem og de legger ut 
info påskecruising og 1.mai mønstringen. 

1.mai
Vårens vakreste eventyr er like rundt hjørnet. I 
den forbindelse var det mye 
planlegging og ansvarsfordeling. Så vi er godt 
i rute i år. 



Detroit Cars 
ønsker velkommen til 
Påskecruising
Langfredag 21. Mars

I år begynner sesongen tidlig. Vi starter fra 
Amfi  Borg Storsenter klokken 15.00 
For en tur på ca fem mil i distriktet. Ta med 

godt humør og kjettinger om så er.

På kvelden så blir det som vanlig “aftercruise” på 
Furuheim på Hafslundsøy. Der starter 

festen 20.00. Festen er åpen for alle cruisere og 
inngangen koster 100.- 

DJ Glenn Erik spiller den riktige musikken som 
vanlig

Medbrakt ikke tillatt!



Medlemsmøte
Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 12. MARS 2008 KL. 18.30

Agenda:

- Innkommende saker
- Påskecruising / fest

- Cruzinews
- Østfoldmønstringen 2008

- Eventuelt 

Nå er det snart tid for påskecruising igjen!!



ÅRSMØTE 
13.02.2008

Egil Berby ledet årsmøtet og 
ønsket alle velkommen. 

Han leste opp årsberetningen og etter 
noen små justeringer ble den godkjent. 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer 
Kjell-Ingar Olsen. Det var et ryddig og 
fi nt regnskap med gode tall. 
Regnskap godkjent. 

Forslag til årsmøte 2008
1. Medlemsbladet skal hete 
 Crusinews.
2. Undertittel bør være:   
 Medlemsblad for Amcar i   
 Sarpsborg.
3. Klubbens navn skal fortsatt være 
 Detroit Cars.
4. Bruk av logo og navnet Amcar   
 bør fremkomme i henhold   
 til våre forpliktelser som tilsluttet  
 klubb, den dato vi tilsluttet oss. 

Årsmøte stemte for dette

VALG
Formannen informerte i forkant av 
valget, om at de som blir valgt inn, 
forplikter seg til å komme på møtene. 
Det var 31 stemmeberettige.

Det nye styret består av følgende:

Formann:  Stein E. Tveter
Viseformann:  Stig Molteberg
Kasserer:  Kjell-Ingar Olsen
Sekretær:  Per Gerhardt
Hjelpesekretær: Marita Frogner
Styremedlemmer: Nina Karlsen
   Vidar Aaserød
   Bodil Hansen
   Egil Nygaard
Varamedlemmer: Annikken Nord 
   Schander
   Kjell-Erik Frogner
   Tom Vidar Bjerknes

Revisor:  Vigdis Schnell-Larsen  

Neste års valgkomitè:  Nina Karlsen
   Marita Frogner

Marita



Medlemsinfo
Oljebod

Jan Erik Bergdal som er ansvarlig for oljeboden i klubben har meldt i fra til 
styret at salget har gått svært tregt i de siste åra. Nå er salget blitt så dårlig at vi 
fi nner det på sin plass å avvikle hele oljeboden. Så vi vil selge unna restlageret 
vi har med olje og fi lter på førstkommende medlemsmøte til reduserte priser. 
Vi regner at dette er midt i blinken for de av oss som skal gi grombilen litt pleie 
med fersk olje før sesongen drar igang for fullt om kort tid.

Jakker, t-shirts og annet
Vi har fortsatt noen få t-skjorter og medlemsjakker igjen på lager, de får du også 
kjøpt på medlemsmøter eller ved å ta kontakt med Stein E. Om det haster fælt. 
Desverre så gikk det slik vi fryktet med bestillingen hos Sjokkpris. Vi har ikke 
fått det vi har bestillt av capser og luer. Etter tidligere erfaringer så var vi ikke 
”sjokkert”, men nesten mer som forventet. Vi fi kk i det minste jakkene etter mye 
mas. Dette var nok den siste orderen de fi kk fra Detroit Cars.

1. Mai
Styret er nå i full gang med planleggingen av Østfoldmønstringen 08, det vil si 
vi har jobbet med det fra og til siden vi ryddet sammen i fjor. Det vil bli en del 
forandringer fra tidligere. Den største forandringen vil bli at vi fl ytter A-porten 
(innkjøringen) opp til veggen på bensinstasjonen, og hele området rett på 
innsiden av porten (rundt lasterampene) vil alle medlemmene som er der som 
funksjonærer parkere sine Amerikanske biler. Dette gjør vi for å frigjøre plass til 
besøkende. I fjor ble det desverre så fullt at vi måtte avvise minst 50 biler. 

Vi har invitert tre bilklubber som stiller med 10 biler hver seg for å vise frem sin 
hobby, det er Østfold Offroadklubb, Østfold Gatebilklubb og Girls Go Fast. 
Vi må også ha funksjonærer på plass tidligere en tidligere, og portene skal være 
fysisk STENGT til funksjonærer er på plass til å ta imot gjestene.

Så sånn på tampen så håper vi i styret at dere medlemmer er villige til å ta en 
vakt når de forskjellige ansvarlige ringer rundt for å fylle vaktlistene sine. Dette 
er selve den økonomiske motoren i klubben, og vår drift er veldig avhengig av 
at dette går bra økonomisk. Sånn for ordens skyld. 1. Mai i år faller i år på en 
Torsdag, derfor blir det veldig hektisk med riggingen på Onsdag kveld siden vi 
må vente til OBS! Stenger for kvelden.



DETROIT CAR’S
ÅRSBERETNING 2007

KLUBBEN VAR 25 ÅR 8. SEPTEMBER

Antall medlemmer ved årets slutt var 172 senior medlemmer og 45 juniormedlemmer.

Det har vært avholdt 11 styremøter og 11 medlemsmøter og årsmøte, på medlemsmøtene har vi 
hatt forskjellig underholdning som to representanter fra Fredrikstad reisebyrå som kom med gode 
reisetips, og Torbjørn Bach fra Aarnes har vært innom med kake i forbindelse med jubileumet .

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 leier ut lokalet fast til NMK , gatebil, en bladgruppe, konfi rmasjon, barnedåp og andre 
arrangement. 

Vi har hatt jevnlige dugnadshelger og kvelder der vi blant annet har gjort containeren mer bruker 
vennlig og dugnad på Ise var 14. april hvor vi sjekket over utstyret og gjorde alt klart til 1. mai. 
Det er også tid for kaffe og grilling av pølser på dugnadene.

I 2007 var det kjøkkenet som fi kk en ansiktsløftning, etter noen kvelder og helger er det blitt mye 
lysere og mer praktisk.

Vi har arrangert Amcar Cruise nights ved parkeringsplassen ved Pizza Bar nr. 3 den 2. mai, 6. 
juni, 4. juli, 1. august og 5.september. På Cruise kveldene i sommer har vi blant annet vært i 
Høysand, Halden (Fønix)og besøkt Mosseklubben.

Det har vært arrangert formiddagstreff for hele familien første lørdagen i måneden 8 ganger, her 
har det vært muligheter for å kjøpe kaffe og noe å bite i. Pluss mye prat og sosialt samvær.

19. februar, 17. September og 17. desember har det vært Old boys møte hos Ole Trondsen, her er 
det mye sosialt samvær, bilprat, blader, bøker og bilder.

6. april var dagen for årets påskecruising hvor ca 180 biler deltok. Turen denne gang gikk fra 
Amfi  Borg storsenter til Rokkeveien til Halden sentrum og så den blå-grønne veien opp bak 
festningen til Prestebakke så mot Aspedammen og kom ned ved Idd kirke og så retning Halden 
og Svinesundparken og hjem. På kvelden var det en vellykket fest på Furuheim der Dj Frogner 
spilte til dans.

Østfoldmønstringen 1. mai ble ett vellykket arrangement med ca 2400-2500 besøkende og 520 
biler. Vi hadde Backyard Drifters som underholdning mellom bilbedømning og offroad 
oppvisningen, Østfold gatebilklubben hadde egen stand 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.

8. til 10. Juni arrangerte Østfoldklubbene et samarbeidstreff kalt Cars on the Farm, i 
Enningdalen, her var Fredrikstad, Halden, Askim og Sarpsborg med. Dette var første gangen og 
klubbene hadde ikke forventet noe overskudd (det ble det ikke heller), men mer som et forsøk for 
å se om det var muligheter til å få til et helgetreff i Østfold. Det kom bra med folk, plassen var 
bra og det var stor optimisme for treff neste år også.

13. og 14. juli kjørte vi til Varberg, og i år stod Vidar Aaserud ansvarlig for innkvartering av ca 
70 medlemmene fra DC, samt noen fra USCEC og SCCH på Åkulla fritidssenter.

19. august arrangerte SCCH og USCEC Street Legal på Øra ind. område, og DC hadde ansvaret 
for parkeringen. Annikken Nord og Per Gerhardt var på samarbeidsmøter og fi kk skaffet de folka 
de trengte til dugnad. Dette ble en fi n inntekt for klubben.

1.September reiste Detroit cars juniorer på tur til Liseberg, det var med 34 personer med smått og 
stort.

16. september gikk årets tur med brukerne på Nygårdshaugen Dagsenter, det var med 60 brukere 
og assistenter. I år gikk turen til Rudskogen der vi fi kk kjøre noen runder på banen så videre til 
Rakkestad over Kokkim, Varteig og så 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 oss Van og 2 
skuespillere fra ”Lange fl ate ballær” og det var veldig populært en journalist fra Sarpsborg 
Arbeiderblad deltok også.

22. september arrangerte vi glattkjøringskurs på NAF øvingsbane for klubbmedlemmer, etter 
kjøringen var det grilling og sosialt samvær.

8. september arrangerte styret 25 års jubileumsfest på Furuheim, ca 85 medlemmer deltok der 
hadde Marita Frogner hovedansvaret for (nydelig) mat og Tress Generation spilte til dans.

24. november var årets julebord, og dette ble i år som tidligere år 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.

12. desember var årets julemøte med utdeling til 5 og 10 års jubilanter, og diplomer til nye 
juniormedlemmer og de som har vært medlemmer i 25 år. Det var også gratis gløgg, kaffe og 
kake til alle.

10. november deltok vi på Østlandsforum på Hamar, vi har også deltatt på 
Østfoldsamarbeidsmøter og møter i forbindelse med ”Cars on the Farm” og ”street legal”, Øra.

31. desember var det åpent hus på klubblokalet for hele familien.Et hyggelig tiltak.

Klubblokalet er åpent for medlemmer og familier onsdag, fredag og søndag. 

           Per



samarbeidet. De hadde treff med lastebiler på 
lørdagen på den samme plassen, og 
derfor fantes det fortsatt en del lastebiler på 
den nedre plassen. Virket som det hadde blitt 
en sen kveld på noen kusker. 
Jeg har hørt noen rykter om at neste år så blir 
det enda større og gå over enda fl er dager. 
Dette skal bli spennende. Stig

Søndagen den 12. August var det igjen duket 
for grensetreff i Halden. Egentlig så snikstartet 
de i år allerede på Onsdagen da Phoenix kjørte 
i gang et fl ott show på Fiskebrygga, men sønd-
agen er hoved-dagen. Med den fl otte rammen 
som festningen er så er dette et av de koselig-
ste treffene i løpet av sommeren. Desverre så 
sliter de med de samme problemet som oss 
andre i Østfold, nemlig dårlig plass. Men 
funksjonærene gjør en fabelaktig jobb og de 
stabler bilene bra, men vil du stå nogenlunde 
sentralt så må en være ute i god tid. De ar-
rangerer dette her i samarbeide med forlaget 
Albinsson & Sjöberg som gir ut de fl este av 
bilbladene i Sverige virker det som. Selve 
Grensetreffet ligger under Bilsport Classic, 
men bladet Trailer hadde også kommet inn i





Når dette leses har vel kvinnedagen - 8.mars - allerede vært eller er like rundt hjørnet. I den 
forbindelse synes jeg det passer med disse ord.   :-)

 LIKESTILLING OG NAVNEDÅP
Stemmerett har vi alle 

så fremt vi står i manntallet!
Hvorfor ikke kvinnetallet?? Jeg bare spør,

når det er fl est av oss, - i dag som før.
En mannsalder er noe som fenger, 

skjønt det er bevisst at kvinnen lever lenger.
Vi sier også i manns minne,

hva er i veien med hukommelsen til en kvinne?
Vi sier mor Norge og fedreland

så der kan vi gå hand i hand. 
Men vi går i fedrenes spor, 

var det ingen spor etter a’ mor?
Vi kommer i grevens tid, 

grevinnens tid er kanskje forbi?

Vi spiser et herremåltid,
om kokka er kvinne har intet å si.

Hos dyrene går det også igjen, 
den samme diskrimineringen.

Å være stolt som en hane er ikke så galt, 
men å bli kalt for ei høne, - det er fatalt!

Hva lyder verst synes du?
Å være olm som en okse eller dum som ei ku?

Er du ung og litt av ei type,
blir du kallt for ei lekker rype.

Men når du blir eldre er det ikke gøy
å bli kallt for ei gammal røy!!

Flere byer i Norges land, 
har fått navnet etter en mann!
Kristiansand og Kristiansund,

den ene kunne jo blitt kalt Kristinelund!
Farsund er oppkalt etter han far, 
og Mandal etter en annen kar.

Trond fra Trondheim er desverre, 
for meg en aldeles ukjent herre.

Kongsvinger og Kongsberg, det sier seg selv, 
at vi døper om Kongsberg til Dronningfjell!

Og Fredrikstad døper vi om på ny, 
og kaller den for Åseby.

Ikke en by er oppkalt etter oss -
hvis vi ikke skal regne med HØNEFOSS!!

Marita



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 Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69 14 12 73 481 03 707
Varamedlem Kjell Frogner frognerfam@hotmail.com 402 03 949
Varamedlem Annikken N. Schander
Varamedlem Tom Vidar Bjerknes 69 16 62 79 905 59 880

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 fi nnes det et stort ut-
valg av spesialverktøy som er til utlån for 
medlemmer. Verktøy og lånelister fi nner 
du oppe i andre etasje. 
Nøkkel til klubbhuset kvitteres ut hos 
formannen.

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

fest. Nytt kjøkken, fl ott 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 20/3

   01.03.2008   Swap Meet Værftsgt 3, acocmoss lokaler   A.C.O.C Moss   
   01.03.2008   Lørdagskafé / Åpent hus     Detroit Cars   Kl 11,00
   03.03.2008   Avismøte klubblokalet     Detroit Cars   Kl 18,30
   12.03.2008   Medlemsmøte klubblokalet     Detroit Cars   Kl 18,30
   18.03.2008   Styremøte klubblokalet     Detroit Cars   Kl 18,00
   21.03.2008   Påskecruising      Detroit Cars   Kl 15,00
   31.03.2008   Avismøte klubblokalet     Detroit Cars   Kl 18,30

BAKSIÆ


