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REDAKTØREns    
sIDE 

 
Er ikke livet herlig, dagene blir lengre, lysere og 

varmere (håper jeg) for hver dag. Våren kalles det, 

og nå som veiene blir bare kribler vi vel alle etter å 

komme ut på veien med grombilen. Ikke sant? 

En ting til jeg håper og venter på er at det skal bli 

trygt å skifte til dekk, det er lissom et skritt 

nærmere sommeren når vi får sommer dekkene på 

bilen. Og da er det også trygt å kjøre med 

”sommerbilen” og det er ikke dumt. For når vi 

først kan begynne å kjøre med den tar det ikke lang 

tid før taket kan tas ned og kan vi få luftet krøllene. 

Deilig, ikke sant, da er det herlig å bo i Norge, jeg 

har nemlig en i huset som gremmes og kommer 

med stygge ord når han må skrape is og måke snø. 

 

Nå er det ikke  lenge til langfredag, håper vi får sol 

og pent vær på årets første cruising. Håper også at 

mange er hjemme og kan delta både på cruising og 

fest, skjønner at påskefjellet og laaaange skiturer 

også kan friste, men det er mye jobb med stor 

cruising og stor fest og da er det hyggelig når 

mange kommer. 

 

                 GOD PÅSKE 

 

Har dere noe å dele med andre om det er et 

treff/arrangement, eller en reportasje dere har lest 

eller hva bare noe dere vil dele med andre. Skriv 

og send til meg på  e-mail  89chevy@online.no .  

      Grethe 

 

        

mailto:89chevy@online.no


 

 
 

 

 

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 

 

ONSDAG 8. APRIL 2009 KL. 18.30 
 

 

Agenda: 

 

- Innkommende saker 

- Siste oppdateringer vedr. påskecruisingen 

- Østfoldmønstringen 2009 

- Cars on the Farm 

- Wheels n’ Wings 

- Eventuelt  
   

 
 

Snart er det tid for årets treff, Østfoldmønstringen 2009!! 



  
I år kan det vel ikke bli like ille som i fjor? Jeg mener selvfølgelig været på langfredag. Det 

været som har vært i de siste ukene lover jo bra for cruisingen og påsken er i tillegg 3 uker 

senere i år enn i fjor. Starten vil tradisjon tro være fra Amfi Borg Storsenter kl. 15.00. Årets 

cruising vil bli rundt på litt mindre trafikkerte veier i Østfold og etter cruisingen er det  

”After Cruise” fest på Folkvang i Skjeberg. Dørene åpnes kl. 20.00 og det er Wild Rooster 

som vil sørge for musikken.  

 

På siste medlemsmøte hadde vi igjen besøk av Oddmund Olsen som denne gang viste 

lysbilder fra diverse racing arrangement i Sverige på tidlig 70-tallet. På den tiden var racing 

MYE større i Sverige (og er vel det fortsatt??) å skulle man se ”de store gutta” var det bare å 

reise til nabolandet i øst. Veldig interessant å se hvordan Formel 1 bilene og depotene var den 

gangen. Det var tydeligvis før de store sponsorene ”oppdaget” racing. En av sponsorene på 

tidlig 70-tall var Gekås, ett firma som ligger i Ullared og som mange av oss kjenner til  

Gjermund ble så fasinert av bildene at han sporet opp en journalist i Sverige som hadde fått 

tak i filmer etc. fra svensk racing historie fra 1966 til 1973. Disse filmene har journalisten satt 

sammen til ett par dvd-filmer som er til salgs. Vil du vite mer, sjekk: http://www.dalslandring.se/  

 

Nå går tiden fort mot årets største arrangement i klubben, Østfoldmønstringen. Vi har jobbet 

ett par måneder med planleggingen allerede. Mye skal på plass, søknader og tillatelser skal 

innhentes, invitere klubber, snakke med media, annonsører til programbladet samt at 

ansvarslister skal fylles opp. I år kunne ikke Backyard Drifters spille ettersom de mangler 

bassist, noe som ga oss en ekstra utfordring, men det ser ut til at vi klarte å løse det også. 

Veldig mye er nå ”timet og tilrettelagt”, største utfordringen er nå å få fylt opp alle 

vaktlistene. For som jeg har skrevet tidligere, klubben vår trenger sårt hjelp av mange av oss 

for at Østfoldmønstringen 2009 skal bli en suksess. Alle vi i styret er veldig takknemlige til 

ALLE som tar en vakt eller to denne dagen for uten dere blir det ingen Østfoldmønstring, så 

enkelt er det! Ekstra hyggelig er det å høre flere medlemmer si at de kan ta flere vakter 

ettersom de skal være på Obs hele dagen uansett. Regner med at det vil være mulig å skrive 

seg på diverse vaktlister på medlemsmøte 8.april.  

 

Jeg skrev i forrige CN at jeg var i dialog med Verktøyspesialisten og muligheten for at dem 

kunne ta seg en tur på ett medlemsmøte for å fortelle om / demonstrere verktøy. Det er nå 

avtalt at selgeren for Østfold kommer på medlemsmøtet i mai hvis ikke noe spesielt skulle 

skje. Han tar med seg verktøybilen slik at vi kan få sett på mesteparten av verktøyet.  

 

Ny revidert avtale med Amcar er underskrevet etter ønske fra dem. Den nye avtalen gjør at de 

tilsluttede klubbene står mye friere og kravet til antall medlemmer tilsluttet Amcar er endret 

og grunnlaget for driftstilskudd er dermed bortfalt. Ellers så inneholder avtalen stort sett de 

samme punktene som den gamle avtalen.  

 

Ønsker alle en strålende vår og så ses vi i hvert fall på påskecruisingen og 

Østfoldmønstringen.   

   

                     Stein-E 

http://www.dalslandring.se/


MEDLEMSMØTE 11.03.2009 
 
 

Tilstede: 27 seniorer og 2 juniorer. 
 
Tilbakemelding vedrørende biltilsynet 
Som tidligere nevnt vil vi ha tilbakemeldinger fra dere angående ting dere er 
misfornøyde med når det gjelder biltilsynet her i distriktet. Har vært få henvendelser fra 
dere og det tyder kanskje på at problemet ikke er så stort som antatt. 
Per tar i mot klagene i fra dere og overleverer dem til biltilsynet når det møtet finner sted. 
Men vær raske for det møtet vil snart finne sted.  
I følge AmCar er Hafslund trafikkstasjon den verste i hele landet når det gjelder 
amerikanske kjøretøy.  
 
Klubbtur 
Turen som fant sted i februar ansees som veldig vellykket. Fått tilbakemeldinger om at 
det er ønske om flere slike turer. Det var 36 som var med på denne turen.  
 
25. april 
Vi trenger et par biler som kan stå på OBS og reklamere for vårmønstringen som finner 
sted 1. mai. Det er ikke nødvendig å stå hele dagen, men noen få timer i løpet av 
åpningstiden.  
 
1. mai 
Det har nå vært møte med innehaver av bensinstasjonen der nede og hovedproblemet 
hans var at vi sperret område hans. Kom fram til en løsning så alt er klarlagt nå.  
 
Cruisenight 
Trenger vel enda et par stykker til å organisere en av disse. Si i fra hvis du føler deg 
fristet til det. Ingen hokus pokus som skal gjøres, men finne et mål å kjøre til.  
 
Tur til verktygsboden i Borås 
Det er et ønske om dette og se om vi ikke kan få det til etterhvert.  
 
Varberg 
Husk å melde dere på, fortsatt hytter og rom ledig.  
 
Forslag fra medlemmer 
Det kom inn et forslag fra et medlem om å undersøke muligheten til å låne OBS 
Cafeteria under vårmønstringen. Stein-Erik sjekker dette.  
 
Oddmund Olsen 
Denne kvelden var atter en gang Oddmund Olsen på plass med sine akvareller og 
fortellinger.  

                                                           Marita 



STYREMØTE 17.03.2009 
 

Tilstede: Gjermund, Kjell-Ingar, Stein, Arild, Hans Arild, Bodil, Egil B, Per  
  og Marita. 
 
Siste Cruzinews 
Avisa er inne i en god trend nå og er fortsatt veldig bra.  
 
Siste klubbmøte 
Det var et bra møte, men ønskelig at flere medlemmer kommer.  
 
Økonomiske bevegelser 
Bra 
 
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift 
Vi vil prøve å få til en dugnad etter 1. mai for å få satt i gang med oppusingen av 
toalettene.  
 
Saker i fra styremedlemmene 
Per informerte i fra Østlandssamarbeidsmøte.  
 
MC-klubb 
Vi har fått henvendelse fra Trygg Syversen fra en MC-klubb i Billingstad. De har et 
ønske om å komme og regner med å stille opp med 25 sykler. Samtidig tilbyr han seg å 
være "parkeringsvakt" for disse syklene og påta seg ansvaret der. Vi takker ja til dette 
og de betaler vanlig inngang.  
 
Burnoutkonkurranse 
Er det noen som vil være med å teste ut dekker og bil?  
Det skal arrangeres en burnout konkurranse mellom klubbene i Østfold. De beste fra 
hver klubb går videre til finalen som vil finne sted på Aarnes den 12. september 2009.  
 
Påskecrusing 
Alt er i rute.  
 
1. mai 
Rigging av utstyret gjøres tradisjonen tro, kvelden før. Møt derfor mannsterke opp og 
hjelp til med dette.  
 

Amcar 
Har fått nye kontrakter som skal underskrives.  
 
Brønnøysund 
Det er nå utarbeidet nye vedtekter og lover som er under bearbeiding før de sendes 
videre dit opp.   

                                                               Marita 



TRADISJONEN FORTSETTER OG VI
STARTER CRUISINGEN FRA 

BORG  AMFI KL. 15.00.
VI KJØRER EN RUNDE I ØSTFOLD 

SOM VIL TA CA 2 TIMER.

PÅ  KVELDEN ER DET  FEST PÅ 
FOLKVANG, DØRENE ÅPNES KL. 20.00

OG PÅ SCENEN
SPILLER WILD ROOSTER 



      Spiller på påskefesten  

        langfredag 10. april     

       Folkvang, Skjeberg.  

     Dørene åpnes kl 20:00. 

               Detroit cars  



      FILM KVELD 

FREDAG 17 APRIL ER DET KLART FÅR EN NY FILM 

KVELD PÅ KLUBBLOKALET. 

VI SNURRER BLUES BROTHERS KL 20:00.  

ALLE ER VELKOMMENE. 

 SÅ KOM IGJEN TA MED DITT GODE HUMØR 

 SÅ TAR VI EN        TRIVLIG AFTEN SAMMEN  

PÅ DETROIT    CARS !!!    



OLD   BOYS 
 

 Møte 
 

”Gutta” med grå stenk, ungt sinn 

Og bil i ”minne” 

Holder møte hos; 

BIL GURU—Ole Trondsen 

Strand gt. 7 i Sandesund 

 

 

Dato;  20/04 .    Tid;  19.00   

 

Her får vi noe og bite i samt noe attåt. 

 

Det blir mengder av sosialt samvær— 

Bilprat—blader—bøker— bilder— og 

Kanskje modell av favoritt bilen. 

 





DANSEFEST 28-02-09 
Ca 40 stk var på festen, har fikk vi servert nydelig gryte og bra musikk ved DJ Martin 

Kristiansen.  Her kommer noen bilder der vi kan se at de som var der hadde det morsomt, 

sosialt og fikk brukt danseføttene. 

 

 

Connie var kveldens bar ansvarlige                    Egil og Bodil prøver dansegulvet 

 

 

 

Sven har nok sagt noe morsomt, ser                     Vigdis og John Edgar ”sjekker inn” 

sånn ut på Stein og Vigdis 



 

Sigurd, Arild  og Solfrid er festklare              Anne og Lars ser noe morsomt, mens  

                                    Anne og Egil svinger bak dem 

 
Heidi, Cato og Sven           Kjell Ingar og Vigdis på dansegulvet, med 

           Ellen og Terje i bakgrunn 

 
Det skravles, synges og danses.              Takk til Marita og Bodil for en fin fest. 

          Grethe 









                A Somalian arrives in Bergen as a new immigrant to 

                Norway 

 

                He stops the first man he sees walking down the street 

                and says, 'Thank you Mr Nowegian for letting me in this 

                country, giving me housing, food stamps, free medical 

                care and free education!' 

 

               The man says, 'You are mistaken, I am Pakistani.' 

 

               The Somali man goes on and encounters another passer-by. 

                'Thank you for having such a beautiful country here in 

                Norway!' 

 

                This person says, 'I no Norwegian, me Polish.' 

 

               He walks on and stops the next person, shakes his hand 

                and says, 'Thank you for the wonderful things in 

                Norway!' 

 

                This person puts up his hand and says, 'I am from 

                India 

                I am not Norwegian!' 

 

                Finally, he sees a nice lady and asks, 'Are you 

                Norwegian?' 

                She says,' No, I am from Africa!' 

 

                Puzzled, he asks her, 'Where are all the Norwegian 

                people?' 

 

                The African lady checks her watch and says .... 

 

                ' Probably at work!! ' 



Varberg 17-18 juli 2009 

 

 

Så er det igjen tid å tenke på Varberg. 

Som tidkligere er det 70 sengeplasser tilgjengelig 

for klubben..  

Fristen for påmelding er 15.mai, etter den tid får 

andre klubber eller ikke medlemmer anledning til å 

bestille plass. 

Har du ikke bestemt deg innen fristen må du selv ta 

kontakt med vertskapet på Åkulla   

tlf. +46 340 362 30. 

For dere som ønsker den samme plassen som 

tidligere må dere tidlig ute med påmeldingen, da det 

er "førstemann til mølla som gjelder".  

Ved påmelding må det være klart om det ønskes 

sengetøy, frokost og middag. 

 

Påmelding til Vidar Aaserud   tlf. 916 78 007. 

 

p.s. i år er det 15-års jubileum for Detroit Cars på 

Åkulla. Ideer til felles  

markering mottas med takk. 

Wheels and Wings har 30 års jubileum  



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2009 
FORMANN Stein E. Tveter buickowner@online.no 69167702 / 92458184 

VISEFORMANN Gjermund Jansen gjjanse@online.no 69336996 / 99264922 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 91646035 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 69140075 / 91777514 

HJELPESEKRETÆR Marita Frogner marita-dahl@hotmail.com 93431119 

STYREMEDLEM Bodil Tromop Hansen fjatlebrok@hotmail.com 69154176 / 99550326 

STYREMEDLEM Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707 

STYREMEDLEM Arild Schonhowd ari-scho@online.no 99400713 

STYREMEDLEM Grethe Nord Gerhardt 89chevy@online.no 69140075 / 97181618 

VARAMEDLEM Annikken Nord Schander indusas@online.no 91120187 

VARAMEDLEM Stig Molteberg mopar56@online.no 69970900 / 91169219 

VARAMEDLEM Egil Berby fossengen@online.no 90041576 

VARAMEDLEM Hans Arild Schonhowd hans1980_3@hotmail.com 46844062 

 

Utleie av klubblokale 
Vårt klubblokale kan leies til møter, konfirmasjon, bryllup eller en fest. 
Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer. 

Pris: 1700,- inkludert vasking 
Det er også muligheter for barneselskaper på hverdag. Pris kr. 500,- vasking etter avtale. 

Kontaktperson Bodil Tromop Hansen mob 99550326(ikke sms) 
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietaker ordne selv. 

 

 

Utlån av verktøy 

På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.  
Verktøy og lånelister finner du i andre etasje. 
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann. 

Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.  
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.net 

E-post: post@detroitcars.net 
 

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


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
4. apr. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

8. apr. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

10. apr. Påskecruising Detroit Cars Kl 15,00 

14. apr. Styremøte befaring Obs! Detroit Cars Kl 18,30 

17. apr. Filmkveld Klubblokalet Detroit Cars Kl 20,00 

18. apr. Swap Meet, Tyrigrava Norsk Mustang Klubb Kl 10,00 

20. apr. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 19,00 

29. apr. Cars on the farm møte Sarpsborg   Kl 19,00 

1. mai. Østfoldmønstringen Obs! Sarpsborg Detroit Cars Kl 10,00  

4. mai. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

6. mai. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Landesenter Detroit Cars Kl 19,00 

 

 

                                  1983 PONTIAC TRANS AM 

                 EIER: SVEN HILDING JOHANSEN 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net 
 

KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00 

 

Deadline neste klubbavis onsdag 29 April 

http://www.detroitcars.net/
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