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Et tips på hvordan høsten skal gå fort, ta tre ukers 

ferie da er det avismøte før du reiser og nytt 

avismøte når du kommer hjem. Og heldig for meg 

da er at formann har en lang og innholdsrik side så 

kan jeg ta den enkle varianten.  

 

I månedens nummer av Cruizinews er det 

retningslinjer og nominasjonslister for valget i 

februar. Håper dere benytter dere av mulighetene 

dere har til å komme med forslag og påvirke 

hvordan neste års styre skal bli. 

 

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 

 

 

En lokal veteranklubb utenfor en General Store i 

Arkansas.  

mailto:89chevy@online.no


 

 
 

 

 

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 

 

ONSDAG 11. NOVEMBER KL. 18.30 
 

 

Agenda: 

 

- Innkommende saker 

- Referat fra Østfoldsamarbeids møte 

- Referat fra Østlandsforum 

- Julebord 

- Eventuelt 
 

 



 
Selv om jeg har fått hint om at jeg skriver for mye på denne siden, er det ikke sikkert at jeg klarer det 

denne gangen heller. Skal se om jeg kan bli ”flinkere” til det senere…… 

 

Britt og jeg var så heldige at vi fikk delta på årets End of Season arrangement hos Amcar i Trondheim. 

Under forumet på fredag kom det frem en del interessante ting: De klubbene som ønsker plakater og 

diplomer til Amcar Cruise Nights kan laste disse ned fra Amcar.no. Videre ønsker Amcar innsendt 

lokal stoff fra arrangementer rundt omkring i landet. ALLE kan sende inn stoff under ”Amcar on the 

road”. Videre fikk vi vite at det ikke er sikkert at det blir Street Legal i Fredrikstad i 2010, og at 

Amcar har som plan å besøke alle tilsluttede klubber i løpet av 4 år. Ettersom det er 1 år siden de la 

denne planen, vil det si at Amcar vil besøke oss i løpet av 3 år……. Amcar luftet igjen ønsket om at 

alle tilsluttede klubber bytter navn til Amcar etterfulgt av stedsnavn, noe Detroit Cars har vedtak på at 

vi IKKE skal gjøre. Amcar respekterer den avgjørelsen.  

 

Det ble videre opplyst at importen av USA biler fra januar til september 2009 har sunket med 30%  

kontra samme periode i 2008. Av 1171 stk brukte biler var det kun 90 stk som ikke var veteranbiler 

(30 år eller eldre). Av de 556 stk nye kjøretøyene var fordelingen: 331 stk personbiler, 210 stk 

varebiler og 15 stk lastebiler. Når det gjelder nye USA biler så er det stort sett kun MoPar som har litt 

salg i Norge med sine forskjellige Jeep og Dodge utgaver. ”Lastebiler” i form av Suburban, Excursion, 

G og E-van etc. er totalt fraværende.  

 

Det ble også diskutert litt rundt dette med bedømming av ”prøveskiltbiler”, nye biler fra forhandlere 

og ”winner circle”. De som deltok på bedømmingsseminaret på lørdag fikk med seg mange innspill fra 

fredagens forum.  

 

Videre så har Amcar lagt ut en ny ”Members only” side på Amcar.no. Der kan man bl.a finne den nye 

prisguiden og mulighet for online besiktning av biler med forsikringssum under kr. 250.000,-. Flere 

tilbud til medlemmene vil komme etter hvert. 

 

På lørdag deltok vi på forumet for rekruttering av barn og unge til vår hobby. Det er ikke tvil om at 

dagens barn og unge har mange flere tilbud enn kun for noen få år siden. Hvordan skal vi få flere 

interessert i USA biler og miljøet rundt? En ting som raskt dukket opp var spørsmålet om hvordan vi 

mottar nye / eventuelle potensielle medlemmer. Det er dessverre en del som blir skremt av 

førsteinntrykket de får, det være seg fra medlemmer eller andre bilinteresserte. Det ble en del snakk 

rundt dette samt at det kom frem forskjellige tips når det gjaldt ”oppsøkende” fremvising av  

USA biler / klubber. Her må man eventuelt skille på å verve nye medlemmer, hvilket vi har vedtak om 

at vi ikke skal gjøre, og det å markedsføre klubben.  

 

Trondheim kommune har ett fint tilbud til noen barn og unge som har kommet ”litt skjevt ut” og som 

har interesse for motor og skruing som kalles Lade Motor. Dette tiltaket er det nok få klubber som 

klarer å ”kopiere”, men får man kommune, politi og skole med seg så er det muligheter. Se 

http://www.trondheim.kommune.no/lademotor/ for mer info. Det ligger også ett par kopier av 

evalueringen av Lade Motor på klubblokalet for de som er interessert.    

 

Lørdag kveld ble det hele avsluttet med festmiddag og utdeling av diverse premier på hotellet. 

Bilder fra End of season helgen finner dere selvfølgelig på www.rallyruth.com  

 

Husk julebordet 28. November på klubblokalet! Påmelding til Marita på 934 31 119 eller skriv dere på 

lista på klubben innen 24. November.  

   Stein-E 

http://www.trondheim.kommune.no/lademotor/
http://www.rallyruth.com/


MEDLEMSMØTE 14.10.2009 
 
Tilstede: 27 seniorer og 1 junior.  
 
 
Kloakk 
Da vi har hatt overforsvømmelse her må vi nå grave opp og få reparert røra. Det vil bli 
oppstart av det den 2. november og da håper vi problemet heretter er løst.  
 
Statutter i forhold til Brønnøysundregisteret 
De er nå ferdig utarbeidet og sendt ut til medlemmer via klubbavisa. Disse må 
godkjennes på årsmøte, men i mellomtiden sender vi de opp til Brønnøysund for å få 
klarhet i om det er noe som eventuellt må gjøres om, eller fjernes eller tillegges.  
 
Handikappkjøringen 
En mere fornøyd gjeng å ta med på tur  skal du lete lenge etter. Det var også i år veldig 
vellykket og etter jubelen å dømme blir det gjentatt også neste år.  
 
Amcar 
Stein drar på "End of season" møte til Trondheim.  
 
Amcarbørsen 
Har forandret seg og er ikke lenger bare ett annonseblad. De har nå også bilrelaterte 
repotasjer.  
 
Kalabanen 
Det har kommet inn forslag om å flytte vårmønstringa vår til Kalabanen. Kom gjerne med 
innspill for og i mot.  
Men det blir nok ikke noe aktuellt tema før vi f.eks mister plassen vår på OBS. Der har 
det fungert bra i mange år og å forandre ting som vi vet går bra er ikke nødvendig.  
 
G-strengtuppenes trimlag 
Som de fleste nå sikkert har fått med seg er det en gjeng av oss som samles en gang i 
uka for å trimme. I den forbindelse ønsker vi gjerne noe treningsutstyr. Har du noe å 
avse eller sponse oss med tar vi i mot med stor glede.  
 
Julebord 
Minner igjen om julebordet som er den 28. november. Se egen annonse om dette i 
klubbavisa. 
 
Ellers var det pause med salg i kiosken.  
 

Marita 



STYREMØTE 20.10.2009 
 
 
 
Tilstede: Egil N., Kjell-Ingar, Arild, Stein, Bodil, Egil B., Hans Arild, Marita. 
 
Ikke tilstede: Annikken, Per, Grethe, Gjermund, Stig.  
 
 
Siste Cruzinews 
Avisa holder veldig god kvalitet for tiden. Fortsett å bidra med innslag til avisa.  
 
Kommentar siste klubbmøte 
Etter medlemsantallet er det vel ikke det helt store oppmøte, men må allikevel vel si oss 
fornøyd med at det  var såpass som hadde møtt opp. Men vi vil så gjerne se flere av 
dere medlemmer på disse møtene.  
 
Økonomi 
Den er under full kontroll og faste utgifter går sin vante gang.  
 
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift 
2. november starter gravingen og reparasjonen av kloakkrøra. 
 
Evaluering av igangsatte saker 
Prosjektet med den gamle containeren er godt i gang og det vil bli en etterlengtet 
lagringsplass.  
 
Saker i fra styremedlemmene 
Vi har i dag bøker til utlån, men det kom inn forslag om å kjøpe inn CD som erstatter 
bøkene.  
 
Forslag om skyvedør på herretoalettet slik at WC blir adskilt fra pissoair (eller hva det nå 
heter.......).  
 
Prøve å samarbeide mere med andre bilrelaterte klubber.  
 
Diverse 
Husk årets julebord som i år er den 28. november.  
 
 

Marita 
 
 



 
 

Den 28. november klokka 1900 har Detroit Cars gleden av å  innby til 
årets julebord.  

 
 

Ta med deg partneren din eller kom alene.  
Venner og bekjente er også velkomne.  

 
MENY 

 

Det vil bli servert juletallerken, øl og akevitt.  
Maten serveres senest klokka 1930.  

 
Prisen pr. person er kr. 300,-. 
Det er bindende påmelding. 

 
 

Påmelding innen den 24. november til  
Marita tlf 93 43 11 19 

eller  
liste på klubben.  

 
MEDBRAKT IKKE TILLATT - BAREN ER ÅPEN 

 

VELKOMMEN 
 



HALLOWEEN 2009 

HER ER NOEN BILDER FRA FESTEN, TROR IKKE DE TRENGER NOEN 

FORKLARENDE TEKST. 

  

  

  

Flere bilder vil komme på nettsidene.  

         Grethe 



          VALG 2010 
 
 
Vi er nå i gang med forberedelsene til valget i februsr. Vedlagt vil du 
finne valgregler, liste over medlemmene som er stemme / nominasjons - 
berettigede, samt nominasjonsliste. 
 
 
Det du skal gjøre er å skrive opptil to forslag til kandidater til to av 
vervene. Listen kan leveres til valgkomiteen (Per Gerhardt, Marita 
Frogner eller Nina Karlsen). Listene kan også legges i postkassa på 
lokalet eller sendes pr. post. De fleste velger derimot å levere disse på 
medlemsmøtet i november. 
 

MEDLEMSMØTET 9. DESEMBER ER SISTE FRIST FOR 
INNLEVERING !!! 
 
NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER : 
 
**Du kan gjerne nominere de samme personene som sitter i styret i dag  
   (hvis de er på valg) 
**Du kan gjerne nominere deg selv. 
**Det er ikke nødvendig å skrive det samme navnet flere ganger på det  
   samme vervet. Det holder med en nominasjon pr verv for at  
   vedkommende skal bli forespurt om valgdeltakelse. 
**Styremedlemer og varamedlemmer vil bli nominert under ett. 
**Alle nominasjonslister er anonyme. 
 
 
 

VI HÅPER Å FÅ INN SÅ MANGE LISTER SOM MULIG. 
 

         FORSLAG TIL ÅRSMØTE 
 
I FØLGE ÅRSMØTEVEDTEKTENE SKAL ALLE FORSLAG TIL 
ÅRSMØTE VÆRE STYRET I HENDE INNEN STYREMØTE I 
DESEMBER. ALLE FORSLAG KAN LEVERES TIL EN I STYRET 
ELLER SENDES TIL KLUBBEN MERK GJERNE KONVOLUTTEN 
MED ”FORSLAG TIL ÅRSMØTE”.   



      RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONER OG VALG 
 
1. Alle som har betalt kontingent for inneværende år, kan velges til tillitsverv. 
 
2. Valget skal foregå i januar. 
 
3. Halve styret velges hvert annet år, med unntak av formann, viseformann, samt 

varamedlemmer, som er på valg hvert år. 
 
4. Før valget skal en valgkomite opprettes. Denne skal bestå av 2 personer som har 

vært medlemmer minst et år, samt sittende sekretær. 
Disse skal være en arbeidende komite og tilrettelegge valget for medlemmene. 
 

5. Alle medlemmer har rett til å nominere sine kandidater til det nye styret.  
Nominasjoner skal leveres til valgkomiteen senest to måneder før valget finner 
sted. Valgkomiteen plikter å undersøke om de nominerte er villig til å stille til valg, 
senest en måned før valget. 
 

6.   Kandidater som har sagt seg villig til verv, kan ikke trekke seg eller reservere seg  
      overfor det øvrige styret. 
 
 
 

       VALGREGLER UNDER NOMINASJONEN 
 
1. Det er kun medlemmer som har betalt sin kontingent inneværende år som har      

stemmerett. 
 

2. Valgkomiteen er ansvarlig for korrekt utdeling av stemmesedler, opptelling og  
      kunngjøring av resultat. De er også ansvarlig for nominasjon. 
 
3. Ved minste uregelmessigheter gjøres omvalg. 
 
4. Ved likt utfall har den gamle formann dobbeltstemme. 
 
 
5. Forhåndsstemmer kan gis av medlemmer som er forhindret i å komme. Disse 

leveres til valgkomiteen, medlemsfelle eller sendes via post slik at den kommer 
fram. 
Konvolutten må være uåpnet. 
Dette må skje i god tid før valget. 
 
 



DISSE KAN NOMINERES 

SVEN HILDING JOHANSEN 

BIRGER ANDERSEN 

JAN ERIK BERGDAL 

EGIL ARMAND BERBY 

OLE TRONDSEN 

KJELL-INGAR OLSEN 
TOR JOHNNY TROMOP 
HANSEN 

ERVIN WOGOWITCH 

TORMOD MAGELSSEN 

GORM SKJEKLESÆTHER 

TOM VIDAR BJERKNES 

HENRIK PEDERSEN 

VIKTOR VARGA 

GERHARD STAMSÅS 

ØYVIND SØRBY 

UNO STEEN 

NINA SYNNØVE JØRGENSEN 

CARL NICOLAI EDVARDSEEN 

RENE SJØBERG 

RONNY SJØBERG 

PÅL MEIDELL 

BJØRN VIDAR JOHANNESSEN 

CATO JANSEN 

LARS STENE 

PETTER WEBERG 

BODIL HANSEN 

STEIN SPETAAS 

WENCHE SKJEKLESÆTHER 

NINA IREN KARLSEN 

HALVARD LYSAKER 

FRANK ASBJØRNSEN 

VIGDIS SCHNELL LARSEN 

SØLVI SPETAAS 

PER WILLY MATHISEN 

RUNE KULTORP 

LARS EDELL RINGDAL 

VIDAR LUDVIGSEN 

BJØRNAR BLAKKESTAD 

JON ANDERS LØVÅSEN 

UNNI BLAKKESTAD 

STEIN ERIK TVETER 

ØYSTEIN HASLIEN 

GJERMUND JANSEN 

GUTTORM FRISELL 

VIDAR ELVESTAD 

JOHN EDGAR HANSEN 

STEINAR NORMAN JOHANSEN 

ARILD OLAI SKAARAAS 

TONE LØVÅSEN 

ANITA JANSEN 

TRINE JOHANSEN 

PER WILLY GERHARDT 

TERJE BERG 

TROND VIDAR HEIBERG 

TOR HALVORSEN 

THOR EGIL SIMENSEN 

INGER EDVARDSEN 

INGER LISE LYSAKER 

PEDER ODDVAR ERIKSEN 

JAN FREDRIK GERHARDT 

ELIN KRISTINE GRANATH 

MERETE MATHISEN 

PER ÅGE BRENNE 

SVEIN IVAR JENSEN 

METTE-GRO WALTHER 

KENT TOMMY ANDERSEN 

TOR ARNE KOPPEGODT 

ØYVIND MOE 

GRETHE NORD GERHARDT 

RONNY INGAR MARCUSSEN 

KENNETH NOREN 

TOM EINAR KARSTENSEN 

HEIDI PETTERSEN 

ARNE TORBJØRN GLOMSRUD 

KENNETH SOLBERG 

MARCEL KJÆR 

ANNE KARIN SKJØRHOM 

JØRN HARRIDSLEFF 

HARALD KNATTERUD 

WENCHE JOHANSEN 

MAGNE FOTLAND 

SVEN ARMAND SVENSEN 

ODD-IVAR JØRGENSEN 

HEGE JØRGENSEN 

TOR-INGE BORGAAS 

TORMOD KROGSTAD 

JAN EGIL THON 

ØYVIND OLSEN 

RUNE MARTINSEN 

STEINAR WESTGAARD 

KENN FREDDY OLAVESEN 



JAN ERIK SCHRØDER 

ANNE HAGLUND 

ALF-GUNNAR NILSEN 

EGIL NYGAARD 

CHRISTIN ERIKSEN 

TERJE HOLM 

ANN MARI PETTERSEN 

JOHN-EILERT ERICHSEN 

DONALD BALISZEWSKI 

RUNE BECH 

EGIL GRØNN 

MAY HOLM 

STINE KULTORP 

KJELL ERIK FROGNER 

MARITA DAHL FROGNER 

ANETTE JANSEN 

JAN THOMAS JOHANSEN 

DAG BORGE 

STIG LYKKEN MOLTEBERG 

JOHAN MARTIN SUNDLI 

ANNE SUNDLI 

HARALD TRYGVE OLSEN 

GEIR ERIK LARSEN 

STEINAR OLIVERSEN 

RUNAR ELVERHØI 
EVA KRISTIN SUNDÅS 
JOHANSEN 

EDEL GRØNN 

HEIDI SKAUG 

BRITT A TVETER 

TERJE OLSEN 

ANNIKKEN NORD SCHANDER 

TONE HAGEENGEN RINGDAL 

CONNIE HANSEN 

VIDAR AASERUD 

INGER-LISBETH ØSTLI AASERUD 

STEINAR ANDRE SCHONHOWD 

ROGER LØKKEBERG 

TROND CARLSEN 

KATRINE BLAKKESTAD 

TORSTEIN LANGMO 

INGUNN KRISTIN NYGÅRD 

BJØRGE ANDREAS JANSEN 

JAN ERIK LUNDE 

HANS JØRGEN JOHANSEN 

TOMMY LERDAHL 

JAN GUNNAR LERDAHL 

GUNNAR MATHISEN 

ANITA MEYER MATHISEN 

TERJE STEEN 

VIDAR JANSEN 

TOR MOLTEBERG 

ÅGE KRISTENSEN 

KJELL A IVERSEN 

PER GRINERUD 

OLE MORTEN FJELDBERG 

ARILD SCHONHOWD 

SOLFRID SCHONHOWD 

JAN GUNNAR AAGAARD 

ØYSTEIN LAUVIK 

RONNY OLSEN 

KIM ROBIN JØRGENSEN 

JON CHRISTER GERHARDT 

ELIN MELBY 

JAN BERNHARD OPSAHL 

BJØRN ANDRE LINDQUIST 

HANS ARILD SCHONHOWD 

CATHRINE TVETER STANG 

SIGURD ENGELSEN 

RAGNAR JOHANNESSEN 

GLENN ERIK FROGNER 

MALIN MARTINSEN 
GEIR HARALD YVEN 
KNATTERUD 

ROGER KRISTIANSEN 

JAN ERIK BERG 

JOAKIM LARSEN 

PER RUNE BRÅTHE 

MARTIN WALBERG 

ØYVIND AMUNDSEN 

LARS KRISTIAN SVARTDAHL 

TOM ROBERT LILLEBORGEN 

KARL FLEMMING SØRLIE 

OLA KARLSEN 

RENATE OLSEN 

 



Øya dagen 2009 

13. september ble årets Øya dag arrangert i Tjernsparken på Hafslundsøy. Ettersom Detroit Cars 

har klubblokalet på Hafslundsøy fikk vi en forespørsel fra Tormod Magelsen om å stille ut 2 - 3 

biler, en forespørsel vi selvfølgelig måtte takke ja til. Vi ønsket å benytte anledningen til å vise 

oss fram for de som bor på Øya og vise litt hvem vi er.  ”Skryteveggen” var selvfølgelig på plass 

samt Trans Am’n til Gjermund, LeSabre’n til Egil Grønn og undertegnedes Electra.  

 

Gjermund ble dessverre syk og fikk problemer med å komme opp med bilen, men det løste Leif 

Nielsen på en strålende måte, han kunne gjerne kjøre bilen til Gjermund, han var ikke vanskelig 

å overtale :-) Jeg har lagt bort Scania brillene til deg Leif, de skal du få ved en senere anledning.  

 

I parken var det underholdning av musikk korpset, klovn, danseoppvisning, linedance, tøffe  

toget kjørte ”i rute” hele dagen, leker for barna samt salg av lodd, mat og drikke. Det ble ganske 

mye folk etter hvert og det virket som Øya dagen er noe som de som bor der setter stor pris på.  

 

Stein-E 



USCARCAMP 2009 

I førsten av juni fikk Per en mail fra 3 danske drenger fra Østre Hurup, de skulle 

ha arrangere et treff i slutten av juli. Det var første gangen de skulle arrangere 

treffet og jobbet med å spre det. De fikk i hvert fall tent Per, men pga tiden og 

jobb kom vi ikke av gårde før fredag ettermiddag. Vi var framme litt før midnatt 

men hadde på forhånd avtalt med et par fra Nøtterøy Anne og Trond, og de 

hadde holdt av plass så da var det fort gjort å få på plass vogn, telt og van og 

fikk med oss slutten på fredagens underholdning. 

Lørdag morgen så vi oss rundt og ble positivt overrasket over plassen, 2 store 

leirplasser med hver sine sanitære anlegg(som ble vasket flere ganger i døgnet, 

alltid pent og rent) et stort (sirkus)telt der det var to barer, stor scene, 

dansegulv og sitteplasser. Bak dette teltet var et annet telt som fungerte som 

storkjøkken der kunne vi kjøpe forsjellige retter til en rimelig penge. Pluss flere 

små kiosker der de solgte drikke, og en nattklubb. 

Inngangen var kr 250,- pr pers for helgen og det var med morgenmad lørdag og 

søndag, ville vi inn til byen var det satt opp gratis buss som gikk en gang i timen 

slik at bilen kunne stå. 

 

 

 

 

 



 

 

Lørdag var det cruising fin tur rundt i distriktet med stopp i gågata i---- og på kaia for 

forfriskninger. 

Og på kvelden bra musikk i teltet fra kl 19.00 med to band. 

Et veldig bra treff, det blir til neste år også og starter da på onsdag, vi var så fornøyd og 

regner med at vi skal dit.  

I  

 

 



 

 

 

 

                                     Grethe 



USCAR CAMP 2010 
Velkommen 

 

 

UsCarCamp 2010 

Ja vi er godt igang med at planlægge næste år´s træf, og kan da afsløre dato allerede nu 

 

 

Starttidspunkt: 28. juli 2010 kl. 11:00  

Sluttidspunkt: 1. august 2010 kl. 13:00  

Sted: Fruerlund Parken  

Gade: Fruerlundvej 5  

By: Øster Hurup, Denmark  

 

 

Telefon: 0045 40199173  

E-mail: dan-tek@mail.dk  

 

 

Pris: Hele træffet: 200,- + evt strøm 50,- |Endagsgæster: 65,-  

 

 

Mere info kommer løbende............. :) 

 

Vi har snart styr på musikken og kan informere om at Torsdag kommer Back in Black og 

Lørdag har vi igen i år valgt Charlie Dee & the Twisters... Mere info om fredag kommer 

senere...  

 

 

 

UsCarCamp på Facebook 
 

 

Ja så fik vi lavet en gruppe på FaceBook .. 

 

Se FaceBook gruppe her 

 

Cheers & Regards 

Team UsCarCamp 

 

    
 

 

http://www.uscarcamp.dk/news.php 

http://www.facebook.com/groups/create.php?success=1&customize&gid=87065315885#/group.php?gid=87065315885&ref=nf
http://www.uscarcamp.dk/news_cats.php?cat_id=11


En kvinne har en elsker på dagtid mens hennes mann er på arbeid. En dag kommer hennes 9-årige sønn 
uventet tidlig hjem, så hun tar sønnen og skubber ham inn i skapet. Idet samme kommer også hennes 
mann hjem, så hun skubber også elskeren inn i skapet. Mens de står der bryter gutten stillheten og 
hvisker:  
''Mørkt her inne''  
Mannen hvisker: ''Ja, det er det''  
Gutten: ''Jeg har en fotball''  
Mannen: ''Det var da fint''  
Gutten: ''Vil du kjøpe den?''  
Mannen: ''Nei, takk''  
Gutten: ''Min far står utenfor''  
Mannen: ''OK, hvor meget?''  
Gutten: ''500 kr.''  
2 uker etter skjer det samme. Igjen står elskeren og gutten i skapet. Gutten starter igjen og hvisker:  
''Mørkt her inne''  
Mannen hviskende: ''Ja, det er det''  
Gutten: ''Jeg har et par keeperhansker''  
Mannen husker siste gang og spør: ''Hvor meget?''  
Gutten: ''1.000 kr.''  
Mannen irritert: ''OK''  
Et par dager senere kaller faren på gutten: ''Hent fotballen sønn, la oss gå ut og sparke litt på mål'' Gutten 
må skyldbetynget innrømme at han dessverre har solgt bade fotball og hansker. Faren er sjokkert og 
spør: 
''hvor meget solgte du det for?''  
Gutten: ''1500 kr.''  
Faren: ''1500 kr!''  
Å kreve så mye er jo å snyte sine venner!! Jeg får heller ta deg med i kirken så du kan bekjenne dine 
synder. Faren sleper ham med i kirken, og skubber ham inn i skrifteboksen og lukker døren. 
Etter ett minutts total stillhet hoster presten lett. Gutten er overveldet av dårlig samvittighet og vet ikke 
riktig hvordan han skal starte, men så sier han hviskende:  
''Mørkt her inne''  
Presten: '' NÅ BEGYNNER DU FAEN TA MEG IKKE MED DET DER IGJEN!!!  
 

 



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 

Klubbtelefon 
Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon for å bli registrert.  

Også viktig å melde ifra når en får nytt telefonnummer, eller ikke ønsker å få flere meldinger. Send en 
melding til 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
6. nov. Filmkveld Lokalet Detroit Cars 

7. nov. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars 

7. nov. Østlandsforum Blaker American Drivers Club  

11. nov. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars 

17. nov. Styremøte klubblokalet Detroit Cars 

28. nov. Julebord, Klubblokalet Detroit Cars 

5. des. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars 

9. des. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars 

14. des. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars 

15. des. Styremøte klubblokalet Detroit Cars 

 

 

 

           58 DODGE CUSTOM ROYAL 2DHT  

                    EIER RUNE MARTINSEN 

 

 

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 NOV 

http://www.detroitcars.net/



