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SIDE 
 
Hei igjen, ny måned og nye muligheter,  
medlemsmøtet i januar var godt besøkt håper det  
er noe som fortsetter i 2009. Nå er det både 
medlemsmøte og årsmøte og valg av nytt styre, så 
håper like mange eller flere møter opp. Alltid like 
spennende når nytt skal velges. 
 
Februar er egentlig en ventemåned, men ikke i vår 
klubb nei. Vi har som nevnt årsmøte og så 
arrangeres det Old boys hos Ole, formiddagskaffe, 
filmkveld, dansekveld og også en klubbtur til 
Vestfold. 
 
Klubbturen er 14. Februar og er det noen som lurer 
og fortsatt er interessert, ring så skal vi se om ikke 
det er ledig plass. Info om turen er på nettsidene 
våre eller snakk med Per tlf . 91777514 .   
  
      Grethe 

       
 
 

 



 

 
 
 
 

Det inviteres til ÅRSMØTE på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 
 

ONSDAG 11. FEBRUAR 2009 KL. 18.30 
 
 

Agenda: 
 

- Innkommende saker 
- Tur 14/2 

- Foredragsholdere 
- Årsberetning 

- Regnskap 
- Valg 

- Eventuelt  
   
 

 
Indianapolis Motor Speedway ”The racing capitol of the world”. 



 
Når dette leses er det snart tid for årsmøtet. Det vil si at det nå er ett nytt år foran oss med nye 
muligheter både når det gjelder sammensetting av klubbens styre, samt arrangementer. Flere 
har blitt nominert til styret og planleggingen av Østfoldmønstringen 2009 er godt i gang. Når 
det gjelder det musikalske er det Kristiansen Lyd og Musikk som kommer til å sørge for den 
biten. Videre er en salgsvogn ordnet fra Hennig Olsen som tilbyr mye bedre betingelser enn 
Diplom-is, samt at vi slipper å kjøre helt til Rakkestad. Vi kommer også til å ha ett møte både 
med den nye sjefen på OBS! Tune samt innehaveren av bensinstasjonen så raskt som mulig 
etter at det nye styret har hatt sitt første møte.  
 
Turen til Horten og Sandefjord / Strømstad blir lørdag 14.februar mer info og påmelding etc. 
annet sted i dette CN og på medlemsmøtet. Reiser fra klubben kl. 10.00  
 
I år kommer påsken til en mer ”normal” tid, og landfredag er nærmere bestemt 10. April. 
Planleggingen av påskecruisingen er også godt i gang. Kjøreruten er mer eller mindre i boks, 
og lokale er leid til ”After Cruise” festen. Håper og tror at vi i år vil slippe det snøværet som 
var i fjor.  
 
På januarmøtet hadde vi besøk av Egil Nordengen fra Statens Vegvesen og det så ut til at alle 
fremmøtte medlemmer satte pris på besøket. I etterkant har jeg avtalt med Egil at vi skal 
prøve å få til ett bedre samarbeid med Vegvesenet bl.a i forbindelse med Østfoldmønstringen.  
Ikke at de skal se etter kjøretøy som de kan innkalle til visning, men heller om 
holdningskampanjer, sikkerhetstiltak etc.  
 
Oddmund Olsen syntes at det var så hyggelig å være hos oss, så han ønsker å ta en tur til for å 
vise noen bilder fra sin lysbildesamling. Slik det ser ut nå, så vil det bli på medlemsmøte i 
mars. Mer info i senere utgave av CN.  
 
Vi har sendt inn søknad til Torshov Bilrekvisita for rabatt til alle klubbens medlemmer. Pr. 
dags dato venter vi på svar fra dem. Eventuell rabatt vil bli 10 %, men gjelder ikke på stereo, 
skibokser og tilbudsvarer. Også her håper jeg at vi kan gi dere mer informasjon i neste CN.  
Kanskje vi også kan være så heldige at vi kan få en fra Torshov til å informere litt på 
medlemsmøtet i februar eller mars….?? 
 
Til slutt vil jeg passe på å takke alle som har stilt opp for klubben i 2008, det være seg som 
vakter, på dugnad, kjøreturer etc. Håper og tror at vi også i 2009 vil få et herlig år med mange 
aktiviteter og mye moro i Detroit Cars. Har du som medlem synspunkter vedr. klubben, ris 
som ros, gi oss i styret beskjed slik at dette kan tas opp til vurdering. Vi er avhengige av 
tilbakemeldinger for å kunne drive klubben på en best mulig måte og etter medlemmers 
ønsker selv om det er tilfeller hvor det må bli kompromisser.  
Husk: ”Uten dere medlemmer, ingen klubb”!  
 
Til slutt også en takk til Per G som klarte å finne feilen med hjemmesiden vår og for å få den 
til å virke igjen!! 
                                              Stein-E 



    VALG 2009 
     DISSE STILLER TIL VALG 
 
 
VISEFORMANN               GJERMUND JANSEN   
      
SEKRETÆR                      PER GERHARDT  
 
STYREMEDLEMMER     STIG MOLTEBERG 
       ARILD SCHONHOVD 
       GRETHE NORD GERHARDT 
  
VARAMEDLEMMER     STIG MOLTEBERG 
                                          ARILD SCHONHOVD 
                                          ANNIKKEN NORD SCHANDER 
               HANS ARILD SCHONHOVD 
               SOLFRID SCHONHOVD 
      NINA JØRGENSEN 
        GRETHE NORD GERHARDT 
 
NESTE ÅRS VALGKOMITÉ    

PER GERHARDT                  
MARITA FROGNER          
NINA KARLSEN 

 
NESTE ÅRS REVISOR        
   VIGDIS  SVENSEN    
                     
 

FORSLAG TIL ÅRSMØTE 
 
Styret jobber med å bli registrert i enhetsregistret, og trenger da å endre og 
justere noen av klubb reglene. Vi trenger da årsmøtets godkjennelse for å 
få det gjort. 
      Styret 
 
 
 
 



STYREMØTE 20. JANUAR 2009 
 

Tilstede: Stig, Vidar, Kjell-Ingar, Per, Tom Vidar, Stein, Egil og Marita 
 
Siste Cruizinews 
Avisa er veldig bra for tiden med det hadde "ramlet" ut et par sider. Det vil bli rettet opp 
til neste gang.  
 
Kommentar siste klubbmøte 
Det er rent artig nå med så mange fremmøtte. Håper denne trenden fortsetter.  
 
Økonomiske bevegelser 
Den er under full kontroll  og er stabil og fin.  
 
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift 
Her har et par av klubbens medlemer vært å rydde og organisert litt i DJ-bua vår. 
Varmepumpa har nå fungert bra etter at det ble satt inn en annen type sikring.  
 
Påskecrusingen 
Her er det bestemt at det skal være på Folkvang i år, litt diskusjon rundt det men det er 
nå avgjort.  
 
Festkomiteèn 
De har hovedansvaret for julebordet og påskecrusingen. Ellers kan de lage til en fest 
også når de måtte føle for det.  
 
Påskecrusingen 
Nå nærmer det seg fort påskecrusinga igjen og "Aftercrusingfesten" blir i år på Folkvang 
med levende musikk.  
 
 
Styrefest 
Vi planlegger nå å få til en styrefest så som dere skjønner er det også artige "oppgaver" 
som følger med det å sitte i styret. Så ingen grunn til å nøle eller takke nei hvis du blir 
nominert til et verv i styret.  
 
Enhetsregisteret 
Det er nå slik at vi må registrere oss her, men det er litt av ei papirmølle. 
 
Torshov 
Det er nå sendt en søknad hit ang. 10% avslag på rekvisita.  
 
1. mai 
Det er som sagt ny sjef her og det vil bli møte med han og innehaveren av 
bensinstasjonen der sånn at alt er på plass til denne store dagen.  



MEDLEMSMØTE 14. JANUAR 2009 
 

Tilstede: 38 seniorer og 3 juniorer 
 
Egil Nordengen 
I kveld var det Egil Nordengen, kjent fra Hafslund Trafikkstasjon, som var tilstede og han 
er nå ansatt hos distrikstveisjefen og er ingen sjef selv lenger. 
 
Han fortalte litt om seg selv og opplevelser han har hatt i sin tid på veien på både godt 
og vondt.  
Snakket også om hvor viktig det er med sikkerthet.  
Fikk spørsmål fra de frammøtte og svarte på en grei og forståelig måte.  
 
Nettavisa 
Vi har hatt en del problemer med nettavisa vår. Det har vært hackere der men problemet 
ser nå ut til å være løst. Så avisa er leselig på nett nå.  
 
Klubbtur 
Den 14. februar blir det klubbtur til Øyvind Henriksen hot road Horten. Det er påmelding 
til Per Gerhardt, så ta en tlf til han og meld deg på.  
Vi drar med buss fra klubben klokka 09.30, og først over til Horten før ferden går videre 
til Sandefjord og ferja hjem der i fra klokka 16.30.  
 
28. februar 
Da skal ACOC ha marked i Moss med kjøp og salg av deler.  
 
Ringstadbrødrene 
Mulig det blir en tur dit i førsten på mars. 
 
1. mai 
Som tidligere nevnt er det nå ny sjef på OBS og et formellt møte vil snart finne sted, 
regner med at alt går i boks i år også.  
 
Varberg 
Sommerens tur til Varberg er den 17.-19. juli og her har det allerede noen som har 
booket rom og hytter. Ta kontakt med Vidar Aaserød.  
 
Årsmøte 
Neste medlemsmøte finner sted den 11. februar og her blir det årsmøte med valg av nytt 
styre.  
 

 
Marita 



 
Motormagasinet 
Vi har fått forespørsel fra Runar Jansen i motormagasinet og det vil gjerne skrive litt om 
biler som er nystertaurerte, nyimporterte eller biler som rett og slett ikke alle har sett før. 
Her må det vel være noen som er interessert i at det blir laga en repotasje om nettopp 
deres bil.  
 
Foredragsholdere 
Prøve å få tak i Harry Kjensli, som er president i AmCar Norge til å komme til et av våre 
medlemsmøter.  
 
Østfoldsamarbeidsmøte 
Det vil bli et møte mellom østfoldklubbene den 5. mars. 
 

Marita 
 
 
 
 

 



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;  16/02 .    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. 

 



      FILM KVELD 

FREDAG 20 FEBRUAR ER DET KLART FÅR EN NY FILM 

KVELD PÅ KLUBBLOKALET. 

VI SNURRER CANNONBALL RUN KL 20:00.  

ALLE ER VELKOMMENE. 

 SÅ KOM IGJEN TA MED DITT GODE HUMØR 

 SÅ TAR VI EN        TRIVLIG AFTEN SAM-

MEN  

PÅ DETROIT    CARS !!!    



 
 

til danseaften på klubblokalet til Detroit Cars Sarpsborg 

 

 
Vi inviterer til danseaften den 28. februar klokka 1900. Det vil 
denne kvelden bli renspikka dansemusikk med vår venn DJ 

Martin.  
 

Vi dekker våre bord og spiser en god gryterett før dansen 
begynner. Det vil derfor være en påmeldingsfrist og en 

inngangspris.  
 

Påmeldingen settes til den 24.februar og det kan dere gjøre til 
Bodil på tlf 99550326. Det koster kr. 50,- pr.person å komme inn.  

 
Det vil som vanlig ikke være lov å ha medbrakt med denne 

kvelden men baren er åpen.  
 

Ta med dere venner og kjente og la oss få en hyggelig 
danseaften.  

 

  
 
 





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. 19.00

OG PÅ SCENEN
SPILLER WILD ROOSTER 



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  



NORTHWEST APRIL 08
Etter Petaluma var det San Fransisco som stod for tur, vi var litt usikre før vi
dro, fordi på alle nyhetskanalene var det innslag med demonstrasjoner mot Ol i
Bejing. Men det var ingen traffikale problemer, men mange demonstranter og
mye policer. 
Golden Gate Bridge San Francisco

Etter å ha tilbragt noen timer rundt i byen, gikk turen til Davis hvor vi skulle
overnatte i to dager. Dagen etter tok noen turen tilbake til San Fransisco, mens
vi var på «Big M» skrot som ligger i Williams,CA . Og da var det jo både
julaften og bursdag på samme dag for noen, uten å nevne navn.

Dagen ble avsluttet i den gamle bydelen i Sacramento, en gammel Westernby
som ligger på bredden av Sacramento River. 



Før vi kjørte mot Reno, Nevada var var vi innom Towe Auto Museum.
1971 Star Trek Motorhome                            

På vei til Reno kjørte vi over i Sierra Mountains med mye flott natur. Og kom
så til Carson City og Virginia City, og dette er som å komme inn i en gammel
cowboyfilm.Carson City er vel mest kjent for Bonanza, brødrene Cartwright
bodde rett i nærheten og går hver lørdag og søndag på TV2. Og landskapet i
dette området var jo også preget av at det er «ville vesten», ser dere godt på
bildet til høyre står det 3 villhester nede i bakken der.

                                                   Carson City 



I Reno var vi innom National Automobile Musum, som er rester av Bill
Harrah`s bilsamling

Summit har også en butikk i Reno og da måtte vi innom der, det er som å være
barn og komme inn i en stor godtebutikk. Mye å se på men hva skal vi ha?

Etter Reno gikk turen mot California igjen og vi kjørte opp i fjellene mot og
nesten rundt Mount Shasta, som er en av de høyeste fjelltoppene på vestkysten.



Bildet under er fra Crater Lake, som har vært en stor fjelltopp for mange år
siden. Den forsvant etter et vulkanutbrudd og etterlot seg et stort hull som ble
fylt med vann. Dette er et hellig sted for indianerene og de tror/trodde at hvis
du ser sjøen så skulle du dø. Det er april måned og fortsatt kaldt og mye snø.

Den neste dagen startet vi med et besøk hos SMS Auto Fabrics i Cranby, og det
var imponerende hva Doug Pollac hadde av lager med tøy til interiør til gamle
amerikanske biler. En må se det for å kunne forstå hva han har og ikke minst
kunnskap om det han jobber med.

Etter det besøk kjørte vi mot kysten og langs Colombia River som vi krysset i
Astoria og inn i Washington og nordover mot Lake Quinault. Der vi overnattet
på et gammelt hotell som har vært et populært reisemål for de med penger siden
30 årene engang.



De to siste dagene overnattet vi i Seattle og da var det jo selvsagt besøk på Space
Needle, og ja jeg var på toppen, og Pikes Place Marked.

Siste kvelden var vi på en gresk restaurant «Santorinis» og spiste dette er Stig`s
favorittspisested i Seatlle.

Dagen etter var det hjemreise og tilbake til hverdagen igjen. Vi takker reiseleder
Stig for en variert og fin ferie.

Grethe



Mail fra  AMCAR 
 
Til orientering: 
 

Den nasjonale kjøretøyforskriften fjernes! 
 
 
Alle § 1.15 biler må godkjennes snarest! 
For å være på den sikre siden anbefaler AMCAR nå alle som har importert biler, 
men ikke fremvist disse for godkjenning og registrering, å bestille seg time hos 
Trafikkstasjonen for å fremme bilen for godkjenning snarest. AMCAR tolker det 
nå slik at man i forbindelse med innføring av nye direktiver - som i sin helhet 
skal erstatte Kjøretøyforskriftene - løper en risiko med å ikke ha bilen sin 
godkjent før de nye reglene trer i kraft.  
Et nytt EU-direktiv som trer i kraft 29. april 2009 vil få konsekvenser vi per i dag 
ikke vet omfanget av. Det foreslås at det på sikt vil bli avkrevd EU-
typegodkjenningsdokumentasjon for alle biler nyere enn 30 år som fremsettes 
for 1. gangs registrering i Norge. Derfor er det bedre å være på den sikre siden 
- fremstill bilen for registrering nå dersom du ikke har slik dokumentasjon (§ 
1.15 er en unntaksregel fra et slikt dokumentasjonskrav). Vegdirektoratet har 
sendt ut en høring på direktivet der det konkluderes med at det nye EU-
direktivet setter en stopper for godkjenning etter nåværende § 1-15 i 
Kjøretøyforskriftene. Det nye EU-direktivet omhandler primært 
typegodkjenning av ny bil, men tar også for seg hvordan enkeltgodkjenning av 
bruktimport kan godkjennes ved at man har nasjonale krav og tillater 
alternative standarder. Men Vegdirektoratet ønsker ikke å tillate mer enn de må. 
Derfor er AMCAR i gang med å utrede de endelige konsekvensene rundt dette. 
Og ettersom høringen reiser en rekke spørsmål, og inneholder en del 
selvmotsigelser, har AMCAR stilt en rekke spørsmål til Vegdirektoratet som vi 
må ha svar på før vi kan behandle og svare ordentlig på høringen. 
Hvis det verste tenkelige skjer, og § 1-15 forsvinner 29. april 2009, må alle som 
har biler som skal teknisk godkjennes etter denne unntaksparagrafen for 
fremleggelse av EU-typegodkjenningspapirer, gjøre dette før denne dato. I 
høringen er det snakk om en overgangsordning, men det sies ikke noe om 
hvordan Vegdirektoratet ser for seg dette og hvor lang denne 
overgangsperioden vil bli. Dette har vi spurt om og kommer tilbake til mer info 
om dette når vi får svar fra VD. Se www.amcar.no for brev med spørsmål til 
Statens Vegvesen og link til nye direktiver. 
 
Tenk på alle de uregistrerte nyere Corvetter, Mustanger, Challengere m.m. som 
er blitt tatt i de senere årene. Disse kan det bli umulig å få registrert i Norge 
etter 29/4-09! 
En stor jobb for oss å ta tak i! 
 
 
Jon  
 





VITSER 
Ei jente var prostituert, men ville ikke at bestemora skulle finne det ut. 
En dag kom politiet og anholdt alle horene, og hun var blant dem. Politimannen fikk horene til å 
stille seg i kø for å avgi forklaring. 
Plutselig kommer bestemora og får øye på barnebarnet sitt. Hun spør, "Hva står dere i kø for?" 
Jenta, som ikke ville røpe hva som foregikk, fortalte at mannen drev og delte ut appelsiner, og at 
de sto i kø for å få det.  
Bestemora, som også ville ha en appelsin, stilte seg bakerst i køen. Når det endelig ble hennes tur, 
sa politimannen, "Du som er så gammel, hvordan får du det til?" Bestemora sa, som sant var, "Å, 
det er enkelt, jeg bare tar ut gebisset, og så suger jeg den tørr". 

      

En hustru steker egg til frokost til sin mann. 
Plutselig kommer mannen farende inn på kjøkkenet: 
"Forsiktig", sier han, "FORSIKTIG! Ha i mer margarin!" 
"Du steker for mange på en gang. FOR MANGE!" 
"Snu dem! SNU PÅ DEM NÅ! Det trengs mer margarin." 
"Åh, herregud! HVOR skal du få plass til MER MARGARIN?" 
"De kommer til å sette seg fast! Forsiktig... FORSIKTIG! Jeg sa FORSIKTIG!" 
"Du hører ALDRI på meg når du lager mat! Aldri! Snu dem! Skynd deg nå! Er du 
gal? Har du mistet forstanden?" 
"Glem ikke å salte dem. Du vet at du alltid glemmer å salte dem. Bruk 
saltet. BRUK SALTET! SALTET!!!!" 
Hustruen stirrer på han. "Hva i alle dager er i veien med deg? Tror du ikke 
jeg vet hvordan man steker et par egg?" 
Da svarer mannen rolig, "Jeg ville bare vise deg hvordan det føles når jeg 
kjører bil. 

 

En liten gutt ønsket seg virkelig 1000 kroner, og ba til Gud i ukevis, uten at noe skjedde. Til slutt 
valgte han å skrive et brev til Gud for å be om 1000 kroner. Postvesenet mottok brevet, som var 
adressert til "Gud, Oslo", og besluttet å videresende det til statsminister Jens Stoltenberg. 
Statsministeren moret seg virkelig over brevet, og videresendte det til Kristin Halvorsen med 
beskjed om å sende gutten penger. Kristin Halvorsen synes 1000 kroner var i meste laget for en 
liten gutt, så hun sendte 100 kroner. Den lille gutten jublet da han fikk pengene, og han satte seg 
ned og skrev et takkebrev til Gud: "Kjære Gud, tusen takk for pengene du sendte meg. Jeg har 
forresten merket meg at du sendte det via regjeringen, og de drittsekkene trakk 90 prosent i 
skatt!" 
 

      Marita 
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F 100 i alle størrelser                                                        Dragster med påbygd hytte med 

                                                                                             sitteplass til 2, blinklys og skilter lovlig å  

                       kjøre med   

 



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 2008
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 
utvalg 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. 
Klubben har også en elefantkran og 
motorbukk som leies ut til medlemmer. Ta 
kontakt med Vidar Elvestad 908 28 557

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 (ikke SMS)

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

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 
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7. feb. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

11. feb. Årsmøte / medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

14. feb. Klubbtur busstur til Horten Sandefjord Strømstad, se arrangement på net Detroit Cars Kl 9,30 

16. feb. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 19,00 

17. feb. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

28. feb. Swap Meet  Værftsgt 3, acocmoss lokaler A.C.O.C Moss   

28. feb. Danseaften på klubblokalet Detroit Cars   

2. mar. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

7. mar. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

11. mar. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

 

                      
                     

                                                                                     

       EIER VIDAR AASERUD 

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

KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 20.00 

 

Deadline neste klubbavis onsdag 25 feb 

http://www.detroitcars.net/
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