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Er det ikke flott nå om dagen??  

Dagene blir lengre for hver dag, at gradestokken 

viser for det meste minus kan vi leve med. Nå har 

vi jo opplevd at den kan snike seg over på pluss 

siden sånn midt på dagen også, herlig. Og ikke 

bare det for hver dag som går kommer vi nærmere 

våren og sommeren, det er en så fin tid. Sommer 

og sol vet dere fins ikke noe bedre, for i år tror jeg 

helt sikkert at han kommer (sommeren altså). 

I juli reiser flere fra klubben til USCAR camp, vi 

som var der i fjor har allerede bestilt ferjebillett. 

Men mye skjer før det. Påskecruising, 1. mai, Cars 

on The Farm, dette bli gøy. 

5. mars er det også lørdagsfrokost, har du/dere ikke 

vært på klubben på en lørdag formiddag ta en tur. 

Har du først vært der en gang kommer du helt 

sikkert igjen. 

På fredagskveldene nå kommer det mange innom 

klubblokalet for å treffe andre og preke litt. Veldig 

hyggelig at det skjer noe på klubblokalet igjen 

      Grethe 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 

 

ONSDAG 9. MARS 2011 KL. 18.30 
 

 

Agenda: 

 

- Innkommende saker 

- Siste oppdateringer vedrørende turen 12/3 

- Påskecruising / fest 

- Østfoldmønstringen 2011 

- Eventuelt  
   

 
Fra Oslo Motorshow 2010 

 



  
 

Da er igjen ett nytt årsmøte med gjennomgang av både regnskap, årsberetning og ikke minst 

valg blitt avholdt. Når det gjelder valget så virket det som at valgkomiteens forslag ble godt 

mottatt. Dermed var valgprosessen unnagjort på noen få minutter  

 

Det nye styret startet på første styremøte arbeidet med å planlegge årets påskecruising og 

Østfoldmønstring. Det gjenstår fortsatt en god del, spesielt i forbindelse med 

Østfoldmønstringen, men med en del hjelp fra våre medlemmer så håper vi at dette også snart 

er i boks. For ikke uventet vil vi også i år ha behov for hjelp fra våre medlemmer både før, 

under og etter disse arrangementene. Jeg er veldig takknemlig for alle som stiller opp og gjør 

en innsats for å få disse arrangert på en forsvarlig og god måte. Uten dere medlemmer har 

ikke klubben VÅR hatt anledning til å arrangere dette!!  

 

Det nye styret tok også opp utleie av klubblokalet. På grunn av manglende husstyre og diverse 

planlagte omgjøringer, vil klubblokalet inntil videre ikke være mulig å leie.  

 

Det var sikkert en del som ble overrasket når de fikk forrige Cruzinews i postkassen? Vi 

prøvde ett annet trykkeri som lovet ”gull og grønne skoger”, men det ble ikke helt som 

forespeilet. På grunn av tykkelsen på arkene som de benyttet måtte vi bl.a. kjøpe frimerker for  

kr. 1.000,- i tillegg. Alle sider i farge var heller ikke planlagt, men ettersom maskinen som 

trykket sort/hvit var ødelagt fikk vi alt i farger som ett plaster på såret. Når regningen på 

trykking og utsendelse av CN pr. måned ligger på mellom kr. 5.000-6.000,- behøver man ikke 

være mattegeni for å se hva mye av pengene våre blir brukt til. Vi har en mulighet til å kunne 

spare en god del penger ettersom CN også blir lagt ut på nettsiden. Hvis det er mulig å få en 

sms eller e-post samme dagen som siste utgave er lagt på nett, kanskje flere takker nei til å 

motta den i papirform i postkassa? På den måten kan vi BÅDE spare trykkeri og portoutgifter, 

penger som kan brukes til andre klubbrelaterte ting.  

 

12.mars er det igjen klart for årets tur til ”andre siden”, eller Vestfold som det også heter. Som 

nevnt i forrige CN blir første stopp Phoenix US Cars i Tønsberg før vi ankommer American 

Drivers Sandefjord sitt klubblokale på gamle Torp militære flyplass. Regner med at de også i 

år vil selge Small og Big-block menyer (liten eller stor hamburger og chips) og vi skal vel 

ikke se bort i fra at baren også vil bli åpnet. På vei hjem er det buffé med mat og drikke samt 

mulighet for tax-free shopping på båten. Ikke påmeldt enda?? Da er det bare å ringe eller 

sende en e-post til Per eller Grethe fort som mulig og håpe at det fortsatt er plass(er) ledig.  

 

Årstiden går igjen den riktige veien og dagene er allerede flere timer lysere enn på det 

mørkeste. Foreløpig så ser det ut til at det vil ta noe tid før den første ”grombilen” igjen er på 

veien, men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves! Etter en usedvanlig lang, kald 

og snørik vinter håper vi snart på de første vårtegnene  

 

Da ses vi vel på buss / båtturen?  

 

Stein-E 



MEDLEMSMØTE 09.02.2011 

 

Tilstede: 36 seniorer og 2 juniorer 

 

Klubblokale 

Styret var på befaring på eventuellt nytt klubblokale på Kampenes. Det var greit nok og 

fordelene var at det var stor parkeringsplass i tillegg til muligheten for å vaske biler ute på 

området. Ulempene var at det var litt trangt etter våre behov innvendig og prisen var på kr. 

10.000.- pr. mnd. Verdivurderingen på vårt bygg er på kr. 900.000,- så foreløpig legger vi disse 

planene på is.  

 

Siste Cruizinews 

Har prøvd nytt trykkeri derav kom denne utgaven i farger. Dette blir ingen vane da det var en 

glipp i fra trykkeriet sin side. Men fin var avis :) 

I denne forbindelse ble det diskutert litt fram og tilbake om vi kun skal ha nettutgave av 

klubbavisa vår. Her kan det være mye penger for klubben å spare. Kom et forslag om at vi kan 

ha en egen rubrikk på giroen til medlemsavgiften om at de som ønsker det krysser av for 

papirutgave mot et lite tillegg pr. år. Noen mente også at klubbavisa bør sendes ut som i dag 

uten ekstra kostnader for medlemmene. Vi tar en avgjørelse på dette ved en senere anledning. 

Avisa kommer som vanlig en gang pr. måned ut året.  

 

Busstur 

12. mars er det avgang fra klubblokalet kl. 0930. Ferden går med Moss-Horten ferja over fjorden 

og en tur innom Phønix Cars i Tønsberg. Deretter videre til Sandefjordklubben hvor de har alle 

rettigheter. Her kan du mette en mage eller slukke tørsten til en tørr gane. Så går ferden videre 

med Sandefjord-Strømstad ferja hvor det serveres buffè som er lagt inn i prisen på turen.  

 

 



Gaterace i Fredrikstad 

Vi har fått en telefon fra Jan Grøsfjeld om vi vil ha ansvaret for parkeringen på gateracet den 28. 

august. Dette er noe vi ikke kan si nei til da det er en kjærkommen ekstra inntekt for oss.  

Grasrotandelen 

Det er nå ca. 50 "grasrøtter" som støtter oss. Men det er plass til mange flere !!! På en 12 

måneders periode har det gitt oss en inntekt på ca. 13.000,- kr.  

 

Cars on the farm 

Flyers har nå kommet og ligger tilgjengelig på klubben. Bare å ta med seg og henge opp rundt 

omkring i distriktet slik at vi får reklamert for dette.  

 

Marita 

 

 



ÅRSMØTE 09.02.2011 

 

Tilstede: 37 stemmeberettige. 

 

Egil Berby ønsket velkommen og ledet årsmøtet 2011. 

 

Årsberetningen 

Denne gangen sendte vi ut årsberetningen i avisa slik at vi slapp å lese igjennom den på 

årsmøte. Kom inn et par korreksjoner. Den gjelder 1. mai hvor det var oppgitt feil antall kjøretøy 

og besøkende. Det riktige antallet er ca. 250 kjøretøy og ca. 1500 besøkende.                                                                                                                             

Det bør også noteres ned hvor mange ganger vi leide ut lokalet.  

Årsberetningen ble deretter godkjent.  

 

Regnskap 

Kjell-Ingar gikk i gjennom regnskapet og det ble godkjent. Forslag om at kontigenten bør 

justeres opp.  

 

Utleie av lokalet 

Det har kommet inn forslag om at utleie bør skrinlegges en tid og at det er opp til styret om det 

skal leies ut eller ikke. Skal vi gjøre om i lokalet og få det slik vi vil ha det må utleie stoppes en 

periode.  

Vedtak 

Fullstendig utleie av lokale oppheves. Det vil herved bli styret og ikke medlemmer som 

bestemmer dette.  

 

 



Forslag fra styret 

1. Medlemmene vi har pr. dags dato bør prioriteres. 

 Vedtak: Det dannes en gruppe som arbeider med dette målet.  

2. Utsmykking av lokalet.  

 Vedtak: Må få gjort noe med lokalet slik at vi har noe attraktivt og vise fram.  

 Korte frister - korte handlinger. Årsmøte er enig i at det dannes ei gruppe til  

 dette formål og ytret ønske om at ungdommer skal være med i denne gruppa.  

 Blir opp til styret hvem som skal sitte i gruppene.  

3.  Utleie av lokalet 

 Det ble vedtatt at styret har muligheten til å avslå utleie og at eventuell utleie  

 skal gå i gjennom styret.  

 

 

Valg 

Forslag fra valgkomiteèn ble godkjent på årsmøtet.  

Det nye styret består av følgende: 

Formann:  Stein Erik Tveter 

Viseformann: Egil Berby (ny) 

Kasserer:  Kjell-Ingar Olsen 

Sekretær: Per Gerhardt (ny) 

Hj. sekretær: Marita Dahl Frogner 

Styremedlem: Gjermund Jansen (1 år) 

  Grete Nord Gerhardt (ny) 

  Bjørn Johannessen (ny) 



  Egil Nygaard 

Varamedlem: Bodil Hansen (ny) 

  Harald Olsen (ny) 

  Inger-Lisbeth Aaserød (ny) 

  Anita Jansen (ny) 

 

Revisor: 

Vigdis Svensen 

 

Valgkomiteèn består av følgende: 

Per Gerhardt 

Nina Karlsen 

Marita Dahl Frogner 

 

Referent  

Marita Dahl Frogner  



STYREMØTE 15-02-2011 

Tilstede Inger Lisbeth, Anita, Harald, Egil B, kjell Ingar, Bjørn, Stein, Gjermund, Bodil, 

Egil N, Per og Grethe 

Cruizinews   morsomt med farger        

  Være nøyere med datoer, at de er riktige 

Klubbmøte positivt at valget gikk så bra, ingen protester eller kommentarer på 

valgkomiteens forslag       

 Sparte tid på at årsberetningen sto i avisa 

Økonomiske bevegelser  - ca samme som ved nyttår 

Rapport bladene på takviftene har blitt vasket      

 stille på klubbhus/eiendom       

 flere folk på fredagene, kommer flere ved sms, 145 medlemmer får sms

 vi holder av fredag til klubbmedlemmer 

 OBS!!    Helgen 6. – 8. mai er det utleid. 

Klubbhus vannet må stå på (renne), pga at det fryser ved kulde   

 pga oppussing, ikke noe utleie inntil videre     

 vi må ha et husstyre på plass, fins retningslinjer for husstyret Egil B 

sjekker det til neste møte 

 Hvem tar ansvar til det er en huskomité på plass?   

 Formiddagskaffe 5. mars  Anita      

 Neste medlemsmøte  Bodil 

Påskecrusing  Per tar ansvar for cruising runde      

 Band til festen er klare 

Saker fra medlemmer         

 ønske om røykfrie styremøter, kun røyking i baren  

 Busstur, første mann til mølla       

 Egil B vet om et mulig klubblokale på Ise, Stein finner dag vi skal se på det 

 1.mai – fordeling av arbeidsoppgaver  

          Grethe  

    



Kala Winter Track 2011 
 

19.februar arrangerte Viken Rod & Custom igjen ”løp” på Kala Raceway. Denne gangen skinte sola og 
det så ut til å være ”godt gammeldags” vinterføre på banen. På grunn av tidspress ble det for min del 
en kort tur, men er her noe av det jeg rakk å ta bilde av: 
 

  
                            Godt vinterføre                                 Har man ikke piggdekk, så lager man!   
 

  
   Svensker på tur med Cadillac Eldorado cab                      Grilling av pølser hører med  
  

  
 

Til dere som vil se flere bilder, det ligger mange ute på: www.rallyruth.com 

Stein-E 

http://www.rallyruth.com/




70`TALLS FEST PÅ KLUBBEN 
LØRDAG 26. FEBRUAR 

HER ER ORD OVERFLØDING, SE BILDER. 

TAKK FOR EN FIN FEST 





11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!

10-12 juni 2011

LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!
Fredag: Wild Rooster  Lørdag: Hub Caps

GRIBSRØD GÅRD
ENNINGDAL – HALDEN

Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz

Premiering av de fineste bilene.

Det  b l ir sa lg  av  frokost ta l lerken
og bi l l ig  gr i l lmat .

Vi  s t i l l er med varm gri l l .

Pris  hele  helgen kr.  400, -  inkludert  camping
Pris  pr.  dag kr.  200, - .  Barn under 18 i  fø lge

med foreldre:  Grat is  inngang
http://amcarfredrikstad.com/cof.shtml

www.detroitcars.net/DIV FORSIDE/Cars on the farm/Farmen.html

Det finnes noen hytter på Svingen Camping
For mer info: Tlf. 69 19 76 57 eller mail en av klubbene



HUMORSIDEN 

 

Kjære ungdom! Er du lei av å bli plaget av de idiotiske foreldrene dine? Aksjoner NÅ ! Flytt 

ut! Skaff deg jobb, betal dine egne regninger, vask dine egne klær, lag din egen 

mat……..mens du fortsatt kan og vet ALT !! 

  

 

 
En dame kom inn på et apotek og ville kjøpe arsenikk. Apotekeren lurte på hva hun skulle 

med det. Jo, hun skulle ta livet av sin mann....-Men jeg kan ikke selge deg arsenikk så du kan 

ta livet av mannen din !!! Da tok damen opp ett bilde fra veska og viste dette til apotekeren. 

Bildet visste mannen hennes avkledd og til sengs med apotekerens kone….- Åååååå sa 

apotekeren, jeg visste ikke at du hadde resept !!!! 

 

 

En dame sto og ventet på bussen da hun la merke til at mannen ved siden av henne hadde 

smekken åpen. Damen signaliserte diskret til han og hvisket: Pssst…butikken er åpen! Fyren 

tok hintet og lukket smekken kjapt. Med et blygt smil bemerket han: du så vel ikke noe til 

kjøpmannen håper jeg? Neida, alt jeg så var en…………slapp ryddegutt som sto og døset av 

mellom to halvtomme melsekker !! 

 

 

Hva er definisjonen på uskyld?? Jo det er ei nonne som jobber på kondomfabrikk og trur hun 

lager soveposer til mus. 

 
 

 

Det var i gamledager , da musikken fortsatt kom på vinylskiver at en ung mann sa: 

”kjærlighet er som å spille grammofon, men jentene forstår ikke at man en gang i blant må 

bytte plate”. ”Mulig det sa venninnen spisst……..men da skjønner jeg ikke hvorfor dere lager 

slikt leven bare vi vil bytte stift” 

 

 

Vet du hvorfor sex kan sammenlignes med kortspill?? Hvis du ikke har en god makker, 

trenger du ei virkelig god hånd. 

 

En gang var det ett skikkelig oppgjør mellom de indre organene om hvem som var sjefen. Det 

er meg det sa hjertet, for jeg forsyner jo kroppen med friskt blod. Å, nei sa lungene, vi 

forsyner kroppen med oksygen og det er jo livsviktig. Nei, nei, nei sa hjernen, jeg er sjefen for 

jeg  styrer jo det meste. Andre organer meldte seg inn i diskusjonen og slik fortsatte det ei god 

stund. Til slutt sier endetarmen: jeg er sjefen ! Da begynner de andre å hånle. Endetarmen ble 

sur av dette og snerpet seg sammen. De andre ville ikke høre på dette og det gikk dager, en 

uke og enda noen dager. Så begynte det å bli problemer både for det ene og det andre organet. 

Til slutt måtte de gi seg og erklære endetarmen for kroppens sjef. 

Så konklusjonen er, du behøver ikke være noe fint for å være sjef, du kan like gjerne være et 

”rasshøl” 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2011 
FORMANN Stein E. Tveter  sttve@online.no 69167702 / 92458184 

VISEFORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

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 Bjørn Vidar Johannessen bjoer-vi@online.no 93490841 

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

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

STYREMEDLEM Gjermund Jansen gjjanse@online.no 69336996 / 99264922 

VARAMEDLEM Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 9505269 

VARAMEDLEM Harald Olsen   

VARAMEDLEM Bodil Tromop Hansen fjatlebrok@hotmail.com 99550326 

VARAMEDLEM Anita Jansen 

 

 69336996/95036242 

 
 

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. 

 

 

Grasrotandelen 
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper 

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 
 

mailto:tantepen@yahoo.no
http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1968 DODGE CORONET 

EIER: SUNDLI MARTIN 

 

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

KLUBBLOKALET ER ÅPENT SØNDAG – ONSDAG – FREDAG FRA KL 19.00 

 

Deadline neste klubbavis onsdag 31 MARS 

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

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

12. mar. Klubbtur busstur til Horten Sandefjord Strømstad Detroit Cars Kl 09,30 

15. mar. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 19,30 

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

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

http://www.detroitcars.net/
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