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REDAKTØREN HAR ORDET 

 

6. mars og toppen er nede 

Hei alle venner i klubben, klør det i tenna og kribler det i beina? 

Er det lov å mene at sesongen har begynt?  Definitivt mener jeg, for selv om våre til dels 

forurensende biler har bidratt til både global oppvarming og annen styggedom så er jo en 

stadig lengre sesong blitt et resultat av dette. Nå skal jeg villig innrømme at både topplue og 

skjerf var obligatorisk på årets første luftetur, men fy flate så kjekt. Deilig å høre brummingen 

fra motoren mens motgående  kjøretøy akkompagnerte det hele med liflig knatring av 

piggdekk mot tørr asfalt.  

Ja, for det er ment for å brukes vel?  To unge gutter var innom hos meg for å spørre etter dekk 

til en amerikansk bil og jeg spurte da om de var medlemmer i klubben vår. Svaret kom 

kontant: ”Nei, det er vi ikke for der er det bare gamle kællær som aldri bruker bilene sine” 

Skal det gå eller skal det stå blir kanskje det store spørsmålet i så henseende. 

Langfredag 3.April sparkes kanskje sesongen i gang for mange med påskecruisingen fra 

Amfi-Borg og leser du dette nå så har vi kanskje kjørt alt. 

Neste, store happening i klubbens regi er vårmønstringa på Tunejordet 1.Mai. Her kan vi vel 

ikke få nok hjelpende hender til å lande det hele selv om mye god erfaring er høstet opp 

gjennom årene og de fleste rutiner sitter bra. Det er et krevende apparat med mange involverte 

og her bør ingen føle seg unyttig eller til overs.   

Og helt på tampen: Denne gangen skal jeg ikke nevne nødvendigheten av å få inn stoff til 

avisa så slipper dere å tenke på det. 

                                                                                                                                 Jan T. 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 

Invitasjon til møte 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato onsdag 8. april Ca kl 18.30 

Agenda: 

MEDLEMSMØTE  

 Evaluering påskecruising. 

 1. mai mønstring(nøkkelpersoner på plass?). 

 Ekstra OBS-møte 22. april. 

 Dugnad på container 25. april. 

 Nasjonal motor dag sannsynlig i Moss. 

 Bilkorterse 17. mai, ca. 15.30. 

 Eventuelt. 



DETROIT NEWS APRIL 2015 

Nå går tiden fort, når dette leses er det enten kort fram til eller så er Påskecruisinga over. 

Påskecruisinga startet mange år tilbake (det var Gjermund Jansen sin ide) i det små. Vi møttes et sted 

på et klokkeslett og kjørte en tur. Det var 5—10 biler alle fra klubben. Nå er det blitt så stort og til 

dels krevende og utgiftene har steget i takt med det hele. Mye forhåndsarbeid og etterarbeid blir 

gjort. Cruisingen har i mange år vært en gest til alle som ville være med, komme sammen prate 

«kose» seg å kjøre en tur. Nå er det blitt både mønstring og kjøretur. Folk møter tidlig og klubben vår 

tar ansvar så alt går greit. Til nå har det vært klubbkassa som har betalt moroa og det er vel ikke helt 

riktig. I dag koster alt penger, så derfor vil vi ta litt betalt (kr.50.) pr bil. ( er det 5 i bilen blir det en tier 

på hver.) Men samtidig er du med på et LYNLOTTERI når du har fått start nr.  Før vi kjører trekker vi 3-

4 premier på kr. 500. (spørs mange vi blir). Dette gir et ekstra «moro» tilskudd på de bilene som 

vinner. Som en service har vi også kioskvogna der noen timer. Der kan en få kjøp noe å drikke og 

spise, helt enkelt må det bli. Crusinga på denne måten blir en prøve så får vi ta det derfra når alt er 

over. 

Hyggelige arrangement krever alltid mannskap og det kan være en utfordring inni mellom. Det finnes 

en hel del «ladys» som er familie medlemmer. Mange av disse er på en måte «anonyme» det er synd 

at så mange kvinner er litt bortgjemt. ( Der er alltid en kvinne bak en mann, selv om noen sier noe 

annet)For å bøte på dette vil vi fra våre medlemslister lage en egen «kvinneliste» Slik at det skal bli 

enklere å nå disse. Det er enkelte «events» som trenger en stødig dame hånd. Har man lyst og 

anledning til å gi klubben en håndsrekning setter vi stor pris på at damene svinger seg. Det handler 

om at begge kjønn gir litt av seg selv. I tillegg stifter vi nye bekjentskaper. 

1 mai mønstringen er enda mer krevende og der trengs de hender vi kan få i noen hektiske timer og 

begge kjønn er like viktig, egne infoer skriv gir et bilde av hva vi har foran oss. Ekstra OBS møte 20. 

april, dugnad hos Industriberedskap (Per og Anniken) i Produksjonsveien på Rolvsøy. Her må vi gå 

over container og utstyret. 

Det blir i det hele en travel måned, men det må til for at vi skal gå vidre. 

Også et hjerte sukk. Vår kasserer gjør en bra og ryddig jobb, men er vi ryddige selv? Veldig mange er 

det og betaler sin kontingent i tide. Deadline er egentlig 31. Januar, dette for at de skal ha gyldig 

medlemskap på årsmøter i februar (da har man fått enda to ukers frist) Det er de få som ønsker å 

forbli medlem som «somler» som er det arbeidskrevende. De som vil forlate oss mister sin 

«ansiennitet» og må begynne på nytt om de ønsker å bli med igjen, tapte år kan man si. Hva skjer om 

man «somler» for lenge? Først får man en påminnelse, neste skritt er «verre» ført så forsvinner 

avisen, man får ikke nytt passord for å lese den på nett, SMS meldinger uteblir. For de som har 

nøkkel kort mister koden og adgang til lokalet, dermed er de helt ute. Hvis man kommer til sans og 

samling og betaler når man merker at man «er ute», så må prosessen reverseres og kasserer må 

begynne på nytt for at dere skal inn i systemet igjen. Dette er både tidkrevende (og egentlig 

unødvendig for de det gjelder) og frustrerende «sommel» over for vår kasserer som har nok å gjøre 

med regnskap for øvrig. Prøv å sette dere i kassererens sted, kan hende det kommer gloser som ikke 

egner seg på trykk. For de det gjelder er det snart farvel til nevnte forbindelser til klubben, vi arbeider 

jo opp imot de bilene som vi er så glade i. 

EGBE 



Medlemsmøte 11.03 2015 
 

                    Tilstede 44 sen. 2 jun. 

 

                    Evaluering av dugnadsfesten. 

 

                    Litt om bussturen til Gøteborg, alle var fornøyde. 

 

                    Gjennomgang av utleievirksomh. 

 

                    Per jobber med monitor løsning rundt husveggene. 

 

                    Påskecruzen (ruzen), klargjøring av kioskvogn for ditto. 

 

                    Det blir ext. ordin.   styremøte ang. 1. mai, O.B.S, 30 mars. 

 

                    Vi hadde besøk av to blide gutter fra AM CAR, president Harry Kjensli og sønn Henning,  

 

                    de hadde med seg masse bilder, og fortalte om Lincoln Higway turen 2013, mange fine 

opplevelser. 

 

                    Egil B. stilte Kjensli noen spørsmål a.n.g  driften av AM CAR klubben, Kjensli svarte så godt 

han kunne. 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               Sven 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Styremøte 17.03. 2015 
 

                                Tilstede: Inger Lisbeth , Egil B., Kjell Ingar, Per, Ole Petter, POA, Egil N., Jan Thomas, 
Runar, Arild, Andreas,  

      Trond, Kent Magnus, Sven. 
                                               

                                      
      

     Cruzinews, bra start, redaktørbytte gikk knirkefritt, til dere som har bilder, event.  noen historier,  

send til 

 

seville79@live.no 

     

  Container, vi tar en dugnad 25 april.                

                                   

  Nytt lokale, event. nybygg, Trond følger med. 

 

 Sikringskap, litt krøll som Andreas tar seg av. 

 

 O.B.S, 1. mai, trenger ca. 500m gjerde.  

 

 Litt diskusjon ang. påskecruzen 

                                                                                                                 Sven 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

mailto:seville79@live.no


7. MARS VAR ÅRETS BUSSTUR. 

Etter å ha besøkt Vestfold i noen år med båttur hjem fra Sandefjord, var vi klare 

for en forandring. Årets tur gikk til utlandet og Gøteborg. Vi startet fra klubben 

kl. 10.00, og årets sjåfør var Olav med sin buss. I Gøteborg var det 2 valg Volvo 

museum eller shopping/bar, og så møtes på Hard Rock for felles middag før 

hjemreise.  

 

 



 

OBS! NB! OBS! NB! OBS! NB! 

EKSTRA OBS MØTE 

ANG. 1. MAI 

 

ALLE ANSVARLIGE OG  

MEDHJELPERE BES MØTE 

ONSDAG 22. APRIL 

KL. 18.30 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 





ØSTFOLDMØNSTRINGEN 2015 

Den nærmer seg med raske skritt. Offisielle tillatelser er gitt og vi har vært i dialog med nye Hageland 

da disse ikke var der i 2014. Plassen er nå ferdig så mange fler får plass i år. Fortsatt er det ren bil- 

mønstring for alle typer interessante kjøretøy, veteraner, hobbybil, sportsbil, racing, gate bil og 

offroad, men gropa er borte. Det vil fortsatt gå søndagsbuss der. 

Både Brustad bua og kafeteriaen er oppe, sannsynlig smultring bua også. Det må vi leve med. Det må 

som i fjord rigges til med tanke på Brustabua slik at handlende får parkering og fritt leide til Bua. I 

2014 var det ikke store p-plassen de brukte. Viktigere å passe på at ingen sniker, men noe glipp må vi 

leve med. 

Borte ved Hageland ble vi enige med den hyggelige kvinnelige butikksjefen om inngjerding og 

innkjørsel, de har fått sin egen til det og vil bli fullstendig «utgjerder» fra treffet. ( de holder oppe 1. 

mai) Når det gjelder gjerder må vi ha opp imot 500m. tilgjengelig. Mye å sette opp, men fint underlag 

å gjerde på. 

Det vil bli samme plass for kiosker og kontainer som i fjord med strøm og vann. Ved bygg avdeling 

som scenebilen sto er det nå utplassert en 5-6 småboder (som er til salgs) de tar den plassen, så vi 

må flytte scenen. Plassen som var grus i fjord er nå personal parkerings plass og langs den øvre kort 

veggen vil det bli fin plass til scenebilen. Der er også strøm og muligheter for en kjøring rundt og 

foran senen slik at disse ikke kjører opp i kioskene, likevel blir det plass til en god del bil. 

Der hvor kremmer var i 2014 er det faktisk litt bedre plass i år. Vi må ha ny mann til å ordne med 

kremmere da Bjørn Johannesen er bortreist. 

Hoved strøm er fortsatt 400 volt, men noen flere 220v. Er plassert ved byggavd. Det finnes et uttak 

nede ved Jula, men det er langt vekk helt innpå Hageland og er vel aktuelt bare som en nødløsning. 

Det som er det store arbeid er å sette opp gjerdene da det er så mye, derfor må en håpe på at det 

kommer mange nok folk til dette. Her trenger man minst 8—10 mann. Vi er også i år blitt lovet hjelp 

av Vidar Thon med truck, noe som er til stor hjelp. Vi kan sette opp det meste selv om butikkene er 

oppe. 

Alle som har vært med på tilrigging dagen før 1. mai vet at det er nok å gjøre og alle hender er 

velkomne. Det er kaotisk til sine tider og som amatører må en regne med at noen ikke får jobb med 

det samme. Spør gjerne noen av kontakt personene, elle noen av de drevne som har vært med 

mange ganger før. Vi skal prøve å lage en kontakt liste som forteller hvem som er ansvarlig for hva og 

hvordan de kan nåes. Man må tenke på at man trenger folk til rigging, men det som er enda viktigere 

at det er nok folk under mønstringen. Det kan nevnes folk i portene—kioskpersonell—på passere ved 

Brustad bua—og ikke minst parkerings personell på den store plassen. Hvis ikke det er i orden blir det 

fort kaos og villparkering. Alle bør trå til på disse to dager for at vi skal ha det bedre resten av året. 

For ikke å snakke om de kontakter som knyttes. Alle former for vakter er jo delt inn i ca. 2timers 

økter så det vil bli muligheter for medlemmene å være med å ta en titt på plassen også. DA ER DET 

VIKTIG IKKE Å SVIKTE, SLIK EN IKKE UTEBLIR. DA BLIR DET FORT EKSTRE BELASTNING PÅ ANDRE. Det 

er litt artig å være der det skjer uansett jobb du får. Det er bare å melde seg så vi får deg ned på 

papiret. VELL MØTT TIL GLADE MØNSRINGS DAGER. 



ØSTFOLDMØNSTRINGEN PÅ OBS 30. april og 1. mai.   

Organisering 30. april. Inger Lisbeth Ø Aaserød 95065269, Egil Berby 90041576. 

Vi pleier å utarbeide en ansvarsliste med personer som man kan ta kontakt med for å få mønstringen 

i havn. Dette er personer som kan kontaktes for de som vil hjelpe til så en slipper å lete rundt etter 

vedkommende. Samtidig en oversikt over hva som skal gjøres. Vi starter ca. kl. 1900 30. april. 

Gjerder opp og ned: Arild Olsen (multirep) 90500347. Per Olav Andersen(POA) 91768143.                  

Disse trenger til sammen 8 mann til gjerdebygging, samt pickups eller bil med henger. Gjerdene 

kommer ned med trailer og blir tatt av med truck. Det skal ut ca. 500 m så her trengs friske hender.                                                                                       

Strømansvarlig: Andreas Spetaas (ny) 99899562 Steinar Johansen (som bistår) 41575915.  Flere 

elektrikere henger seg på, vi håper å se: Guttorm Frisell - Lars Stene – Henrik Pedersen. De ha bistått .       

Swapmeet/kremmere: Tom Lilleborgen95253131 På swapmeet plassen Steinar Aagaard 90040552. 

Prisen på en «bilelengdes plass» med bord er Kr. 300. 

Toaletter/pissoar: Kjell Ingar Olsen 91646055 (job) 97564337 (priv.) Cato Jansen (tre og betong) 

henter vanlig hvis.   Oppsetting sene bil: Egil Nygård 48103707. Lastebil, antagelig Pål Meidell 

41664474. Utsetting/ned tagning skilter og bukker: Flemming Sørlie 91556215 og Runar Elverhøy 

99692983. Komunikasjonsradioer: Disse har Kjell I Olsen 97564337. Snakk med ham.        

Klubbstand: Nina Stenersen 92443799. Job 69351283. Hun vil trenge en «medsitter». 

Utsetting mattelt-kiosker – container. Inger Lisbeth Ø Aaserød 95065269. Hun vil trenge flere til få 

vår «restaurant» på plass. 

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»  

 

Ansvarlige 1. mai på plassen: 
Nøkkelpersoner ved spørsmål Inger Lisbeth Ø Aaserud 95065269. Egil Berby 90041576. (ellers se 

oversikt over de respektive kontakt personer)                                                                  

Vaktlag A-port: Henrik Pedersen  99550382. Her er trøkk og Henrik vil trenge 15-16 mann (han har 

noen faste, men ta kontakt) Dette mellom Kl. 0900/0930 og 1430/1500. Justering kan forekomme.    

Vaktlag B port/gang port: Ronny Markussen 41520534. Her trengs 2-3 personer samtidig. Nye hver 

annen time. Fra KL. 0900/0930 til KL. 143071500. I alt 6—9 pers. Markussen avgjør.                                

Vaktlag Brustabua: Kent Magnus Bratli 9909476. Her trengs 2stk. fra KL. 1000 til 1500. I alt 5-6 

personer. Disse skal passe på og lede kunder til Brustadbuas og søstercafeens p- plass og passe på at 

de tar samme vei tilbake. Skal de inn må de ned i porten for å betale. N.B. Kunden p-plass må ikke bli 

en snikparkering for vanlige plassbesøkere.                                                                                                       

Vaktlag parkering: Per Gerhardt 917775514 Egil Nygård 48103707. Disse renger 15-16 personer, 

kanskje fler, da plassen er større enn noen gang. For at disse ikke skal «sprinte« hele dagen må 

plassen fylles først lengst vekk fra porten, opp mot «restauranten« og videre. Disse gutta trenger 

hjelp så si ifra. Lagene følger bil strømmen, og det  vil bli brukt vest i sikkerhetens navn. 



DET  GLADE HJØRNET 
En mann snakket med Gud. 

"Gud, hvorfor skapte du kvinnene så vakre?" spurte han. 

Gud sa: "Det gjorde jeg fordi du skal elske dem" 

"Vel Gud, hvorfor gjorde du dem til så gode kokker?" 

Gud sa: "Det gjorde jeg fordi du skal elske dem" 

Da spurte mannen: "Men Gud, hvorfor skapte du kvinnene så dumme?". 

Gud sa: "Det gjorde jeg fordi at de skulle elske deg": 

 

Ekteskap er ikke et ord. Det er straff på livstid. 

Ekteskapet er en institusjon som setter en ring på kvinnens finger, og to under mannens 

øyne. 

Ekteskapet er fullt av endringer, spenning og frustrasjon: 

Første året snakker mannen og kona lytter. 

Andre året er det kona som snakker og mannen som lytter. 

Tredje året snakker BEGGE og naboene lytter. 

 

Forelskelse: Det vidunderlige intervallet mellom møtet med ei flott jente og oppdagelsen av 

at hun ser ut som ei sild! 

 

Juan kommer opp til den meksikanske grensen på sykkelen sin. Han har to store poser over 

skuldrene. Vakten stopper ham og sier: 

- Hva er det i posene? 

- Sand, svarte Juan. 

Vakten sier: – Vi får nå se på det. Gå av sykkelen. 

Vakten holder tilbake Juan over natten og får sanden analysert, bare for å oppdage at det ikke 

er noe annet enn sand i posene. Han frigjør Juan og lar ham krysse grensen.  

En uke senere, skjer det samme. Vakten spør: 

- Hva er det i posene? 

- Sand, sier Juan. 

Vakten gjør en grundig undersøkelse og oppdager at posene inneholder ingenting annet enn 

sand. Han gir sanden tilbake til Juan, og Juan krysser grensen på sykkelen sin. 

Denne sekvensen av hendelser gjentas hver dag i tre år. Til slutt dukker ikke Juan opp en dag 

og vakten treffer på han, på en pub i Mexico. 

- Hei, kompis, sier vakten, jeg vet du smugler noe. Det driver meg til vanvidd. Det er alt jeg 

tenker på for tiden. Bare mellom meg og deg, hva er det egentlig du smugler? 

Juan tar en slurk øl og sier:  

- Sykler. 





 

 

 

 

Søndag 26 april kl12.00-15.00 blir det utedag med grilling 

og lek for juniorene. Foreldre og besteforeldre er også 

velkommene. Juniorene vil få servert mat og drikke. 

Voksne tar med grillmat og drikke selv. Kaffe vil bli 

servert!! Regner det, så blir det på klubben. Vi møtes ved 

Coop Extra  Hafslundsøy. 

Påmelding til: Nina 92443799 eller Veronica 90700765 



VI SKAL HA DUGNAD PÅ EN AV DISSE 

 

 

NÅR?    LØR 25.03. KL. 11 

HVOR?  VERKSTEDET TIL 

ANNIKKEN OG PER, 

PRODUKSJONSVEIEN 3, ROLVSØY 

Og dere som ikke gidder å gjøre noe kan ta med dere en sixpack og en campingstol og 

sitte å slenge dritt 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



GRIBSRØD GÅRD  |  ENNINGDAL – HALDEN

12-13 juni 2015
LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!

Fredag: Matchless 59
https://nb-no.facebook.com/matchless59rocks 

Lørdag: the TeddyBears
https://nb-no.facebook.com/Trollmannmedbil 

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

Premiering av de fineste bilene.

Det blir salg av frokosttallerken og billig grillmat.
Vi stiller med varm grill.

Pris hele helgen kr 400,- inkludert camping.
Pris per dag kr 200,-. Begge dager etter kl. 19:00, kr 250,-
Barn under 18 i følge med foreldre: Gratis inngang

For mer informasjon ring: 900 41 576

www.halden-amcar.no | www.acocmoss.com | www.amcarfredrikstad.com | www.detroitcars.no

11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2015 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

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

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

HJELPESEKRETÆR Sven H. Johansen tingjoh@online.no 48057575 

STYREMEDLEM Ole Petter Sæland ole_ffk@hotmail.com 41265978 

STYREMEDLEM Per Olav Andresen Poa-poa@hotmail.com 91768143 

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

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Jan Thomas Johansen seville79@live.no 90949827 

VARAMEDLEM Runar Elverhøi relverh@online.no 99692983 

VARAMEDLEM Arild Olsen 
 

arild@multirep.no 90500347 

VARAMEDLEM Veronica Roos veroos@hotmail.com 

 
90700765 
 

VARAMEDLEM 
 

Andreas Spetaas andreas.spetaas@bravida.no 99899562 

VARAMEDLEM Trond Gundersen trgunder@start.no 91697008 

VARAMEDLEM Kent Magnus Bratli kent-magnus@hotmail.com 99309476 

VARAMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

 
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 

 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.net 
 

mailto:fossengen@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:ole_ffk@hotmail.com
mailto:rmarcuss@online.no
mailto:relverh@online.no
mailto:arild@multirep.no
mailto:veroos@hotmail.com
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.net


 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no 

3. apr. Påskecruising  Detroit Cars Kl 

15,00 

8. apr. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

14. apr. Styremøte befaring Obs! Detroit Cars Kl 

18,30 

18. apr. Swap-Meet, utenfor Pony Parts i Ski Norsk Mustang Klubb Kl 

10,00 

18-19. 

apr. 

Motorshow Fredrikstad 40 års jubileum Amcar Fredrikstad   

26. apr. Smaalenene Mønstringen kl 10-15 American Street Cars Askim Kl 

10,00 

27. apr. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 

19,00 

1. mai. Østfoldmønstringen Obs! Sarpsborg Detroit Cars Kl 

10,00 

 

 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

30 APRIL. 

   
 

 

http://www.detroitcars.no/

