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REDAKTØRENS    
SIDE 

 

             Hællæ igjen, alle Am-Car interesserte! 

Skal vi begynne med været hittil i år?  Ikke det nei. Tenkte 

meg det. Men for all del, pent på 1.Mai og opphold på 17. 

Mai reddet vel hele måneden for mange. Og da bilkortesjen 

gikk 17. Mai så var det jo nesten sommer en stakket stund. 

Det er mye som skjer i juni også folkens. Vi prøver etter 

fattig evne å få inn det meste i avisa, men noe kan glippe så 

da får dere gå inn på våre nettsider. I skrivende stund vet 

jeg at vår eminente webmaster Per G. jobber på spreng for 

å få enda bedre og mer stabile nettsider. Det er en jungel 

der ute og selv Per går seg vill iblant. 

I pinsehelgen var det to arrangement i ”nærheten” (Askim 

og Follo) og helgen etter skjedde det ting i Spydeberg. 

Undertegnede hadde satt seg fore å ta seg en tur på alle 3 

stedene, men med en bil hvor elektronikken er til dels 

gammel, vanskelig og lunefull ble det å henge med nebbet, 

sparke i grusen og lese det meste om bilelektro fra 80-tallet. 

Men etter alt stoffet jeg har fått inn til avisa å dømme, så 

var det visst ingen andre der heller. 

e-post adressen er stadig:   seville79@live.no 

 Så hvis dere skulle være så ”uheldige” å ”komme borti” 

kameraknappen på tlf. eller andre medier kan dere bare 

sende  noen ord om når og hvor så kommer det på trøkk i 

bla. Jeg har merket meg at dette fungerer veldig bra på 

fæjsbokk for der legger jo folk ut alt, fra sine toalettvaner 

til andre uvaner for å si det mildt.  

Sommeren ligger nå foran oss med alt denne flotte årstiden 

kan gi oss, selv om krona er svekket opp mot dollar og 

euro. Selv våre danske naboer flår oss for nesten 115 kr for 

en dansk hundrings. Jeg så forresten at bensinprisen bikket 

16 kr/l her om dagen, men i ”oljelandet” Sverige fylte jeg 

for 12,80 medregnet kurs så det hjalp jo litt. 

Da ønsker redaksjonen alle våre medlemmer en riktig fin 

og opplevelsesrik sommer i riktig Am-Car ånd. Det er 

sikkert unødvendig å be dere alle å kjøre pent, men nå er 

det gjort likevel. Ingen har noen å miste. 

GOD SOMMER ALLE SAMMEN!!!!!!! 

                                                             Jan T. 

ÅRETS MEDARBEIDERE  

        I CRUZINEWS 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 

Invitasjon til møte 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato tirsdag 9. juni 

 Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

MEDLEMSMØTE  

 Evaluering kortesje kjøring 17. mai 

 Farmen nyheter. 

 Hvaler treff på Sand marina (Hvaler camping). Tilgengelig både med 

bil og båt.  

 Sommer dugnader (kommer på sms.) 

 Treff/mønstring i nærområdet. 

 Eventuelt. 

 



DETROIT NEWS JUNI 2015 

Det er fortsatt hektiske dager, sommer tider er i hvert fall ikke rolig på Amcar 

fronten. Mange vil ha tak i oss og mange tilbyr treff og mønstringer. En kan fort føle 

at en blir spist opp. Det er store endringer fra den gang en dro på det lille som var, 

til nå hvor det skjer noe rundt hele tiden. Noen som lurer på 1. mai og hvordan det 

gikk? Plassen var full av bil, riktig tall er ca. 450 bil. Kioskene var omtrent normalt, 

litt mer pølser, litt mindre vafler. Kioskene er et viktig bidrag og garantert en service 

over for publikum. Stor takk til kiosk gjengen. Vår kasserer følger godt med og som 

han sa 1.mai mot helg er ikke beste dag og han fikk rett. Midt uke dager er best. Litt 

mindre mennesker, ingen rekord, men for all del må man være fornøyd. Evaluering 

ble foretatt og nedskrevet som blir tatt fram til året. Mange bidro med innsats, flere 

brukte egne kjøretøy til dels mye. Hvis det er noen av disse som ønsker «drivstoff» 

kompensasjon, snakk med kassereren om det. 

Vi står foran flere arrangement nå, vi når ikke alle med avis, men derimot på vår 

«side» på nett ligger flere «plakater» om hva som skjer, dessuten ligger også en 

terminliste der. Først ut er National motor dag i Moss 6. juni. Vi er super deltagere 

på CARS ON THE FARM, møt opp i år kan du jo ta Ola(v) bussen. Lokalt er 

Bedemarten i farta og vil ha oss med. Det skjer i august så flere opplysninger 

kommer da. Etter Farmen tar vi en helg på Hvaler, der er en helt spesiell atmosfære. 

Bilens dag blir i år i Rakkestad, da Kullås er under ombygning og det skal være 

konserter der. Det er NAF som jobber med saken men vi er i samarbeid og henger 

med. 

Årets første cruising fra torget var en kjølig affære og ikke det store oppmøtet. 

Oppfordring hvis byen din er Sarpsborg møt opp. Da var det bedre 17. mai, godt vær 

og god mønstring av bilmiljøer her i byen. Litt knotete oppstart, men det kan vi 

justere på til neste år. Vi lærer der også. 

Tidlig i juli starter det landsdekkende Norway Cruise til AMCAR 5. juli kommer de 

til Østfold og Halden. I den forbindelse ble vi forespurt om vi kunne ha lokalet oppe 

søndag 5. juli fra kl. 1200 til 1400. noe vi sa ja til, og for vel da besøk, det blir 

spennende. I skrivende stund vet vi ikke av hvem. Det var klubbkontakt Asbjørn 

Johansen i AMCAR som tok kontakt. 

Juli er måneden uten møte og avis, bruk nettet detroitcars.no ekstraordinære ting 

kommer på SMS. Juli er full av aktiviteter (se terminliste) For de «nye» er Danmark 

noe å lukte på. Vi har gode relasjoner til våre venner på Us. Car Camp i Øster Hurup 

i uke 30. Ta kontakt med noen som har vært der, kjendiser som Per Gerhardt—Leif 

Nielsen. Jeg kan også svare på noe etter 4-5 turer dit. Man kan komme søndag 19 

juli. Som en kuriositet har vi vår egen plass general med danske aner nemlig Leif 

Nielsen, ønsker du ekstra info. Snakk med ham.  

Plutselig er det felles cruising igjen allerede 3 juni møter vi opp på torget og vi 

kjører ca. klokken 1800. 

Det har vært snakk om en film lenge, men tiden har vært for kort kanskje det går 

denne gang, da viser vi hva som foregikk på Økerntorget i 1984. 

Ellers ønskes en god sommer.               N.B. Husk søndag 5 juli Kl.1200—1400. 



 

 

Medlemsmøte 12.05 2015 
Tilstede, 38 sen. 3 jun. 

 

O.B.S 1. mai, ca. 450 biler, vellykket mønstring, noen småting som vi forbedrer neste 

år. 

 

Farmen, det blir satt opp bussfrakt, bare og melde seg på, kr 350.00 inkl. inngang, 

info. ring 90041576 

 

17. mai kortesje møte kl. 15 v. sarpsborghallen. 

 

Innvitasjon til Bedemarten ved Oskar Aronsen. 

 

Div. treff Østfold, Follo, se term. liste. 

 

Medlemsmøter mai, juni, aug. sept. er flyttet til tirsd. p.g.a A.M.C.A.R Cruise Night 

på onsdager.S 

 

Så avslutta vi med en utlodning v Nina. 

 

Sven 

 

 

 

Styremøte 19.05 2015 
 

Tilstede, Arild, Trond, Jan Thomas, Veronica, Ole Petter, Inger Lisbeth, Runar, Per, 

Poa, Kjell Ingar, Egil N., Ronny, Kent Magnus,  

Egil B., Sven. 

 

Avisa, term. lister. 

 

Tur til Hvaler, påmeld. Ronny, telf. 41520534. 

 

Litt om nye bilavgifter. 

 

Evaluering 1. mai. 

 

Innkjøp av ny micro-ovn. 

 

Egil B., i møte ang. bilens dag.  

 

Dugnad klubbhus, maling utv., og gjerde. 

Sven 

 



17. Mai er vi så gla i… 
Det var første gang undertegnede var med i bilkortesjen på 17. Mai i regi av Sarpsborgs 17. 

Mai komitè. En litt uvant følelse å bli beglodd så nær av flere tusen mennesker, men hvis jeg 

skal kjøre rundt med ”til salgs” lapp på bilen en gang så er dette riktig arena. 

Detroit Cars stilte med et knippe biler og Veteranbilklubben stilte også med flere flotte ekvi-

pasjer.            Tekst og Foto : Jan Thomas 



 

  

Busstur til Cars On The Farm og Teddybears Lørdag 13 

juni 2015.05.03 
 

Vi prøver med noe nytt i år og håper mange griper sjansen  

 

Vi starter i 

Sarpsborg: Kirkegaten skole med avreise kl: 18.00 så videre til  

 

Fredrikstad: amcar fredrikstad strykerveien 19 torp.  

Avreise derfra kl 19.45 og videre til  

 

Halden fiskertorvet med avreise kl 20.45 

så opp til Cars On The Farm på lørdag med retur da det er ferdig.  

 

Pris på dette blir kr 350 og da er det inklusiv inngang på farmen.                          

 

Påmelding til turen kan du gjøre til CONNIE ASBJØRNSEN på SMS 

eller på telefon 976 32 772 , du kan også gi beskjed via mail 

connieasbjornsen@gmail.com  Betaling skjer ved avstigning i porten på 

farmen. 

https://www.facebook.com/Carsonthefarm
mailto:connieasbjornsen@gmail.com


HUMOR 

- Politiet har akkurat latt min svigermor gå etter å ha avhørt henne om dødsfallet på min 

svigerfar. 

- Hva fant de ut? 

- De hadde henne inne i bare 5 minutter før de konkluderte med at det måtte være 

selvmord. 

 

 

Jeg spilte scrabble med min kone i går og hun jukset. 

Jaså? Fant hun på ord? 

Jepp! Har du noen gang hørt om «forspill», for eksempel? 

 

 

 

Blondinen måtte trilles inn på opperasjonssalen for et hastekeisersnitt. 

Hva ble det? Spurte hun da hun våknet etter narkosen. Jeg ønsket meg forresten en jente. 

Vel det ble en fin gutt, svarte jordmora. 

Det gjør ingenting, det var faktisk andrevalget mitt! 

 

 

 

 

 

De to småjentene satt og snakket sammen. 

- Du vet at trærne får sånne årringer hvert år? 

- Ja hvordan det? 

- Jeg tror det er sånn med mennesker også. At vi for eksempel får et lag ny hud. For 

mammaen min blir tykkere og tykkere for hvert år som går! 





SOMMER MORO 

Som en av «farmen klubbene» inviterer Detroit Cars til et uformelt helgetreff på HVALER. 

Det er naturligvis oppe for andre som også vil ha det hyggelig, vi har stor tak høyde. 

Vi feirer vår egen happening i juni og inviterer vi våre medlemmer og de andre «farmen 

klubbene». HALDEN—FREDRIKSTAD—MOSS til Hvaler camping på Sand like ved Sand 

marina. Det blir da helgen 25-26-27 juni 

Området ligger vakkert til helt nede ved vannet. Det er strøm og sanitære forhold. Vi får en 

god pris på Kr.300. for hele helgen.  

Det kan også bli musikk med muligheter for en svingom på brygga. Det er i skrivende stund 

ikke avklart. 

Men borte på Sand marina er det en fin kro (både ute og inne servering) med mat og rett 

drikke. Det ryktes også om dans på lørdag. Ellers prøver vi å være så sosiale som mulig å få 

en fin helg. 

 

På lørdag tar vi en cruising til Skjærhallen. Alle er velkommen til et uformelt hygge treff. 

 

                          

 

 

Info fås av Ronny Markussen tlf. 415 20 534 eller Du kan bruke SMS, ringe eller mail 

rmarcuss@online.no 

mailto:rmarcuss@online.no


 
  7 OG EN HALV PÅ 1. MAI 

 

     
 De som så inn i krystallkula uka før 1. mai,  

 mente det skulle bli regn denne dagen. Heldig 

 vis for klubben, kom drømmeværet som be  

 stilt. Alt blir enklere og hyggeligere når sola  

 skinner. Publikummet var selvsagt i godt hu 

 mør og positivt innstilt, men redaktørens ut 

 skremte valgte likevel å stille følgende spørs  

 mål, til 7 og en halv, tilfeldige besøkende : 

 

      

 Frode Fosby og Ida (4 år) 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Synes arrangementet er bra og deltatt her  

 i 15 år. Favorittbilen er 1960 Chevrolet Bel 

 Air. Ida synes bilen til pappa er den fineste. 
 

  

 Svein & Kikki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Knallfint arrangement og deilig vær. Mangler 

 bare et øl-telt. Kikki har vært her hvert år og 

 fikk ”lurt” med Svein dette året. Favorittbil er 

 både Camaro og Mustang 
 

 

 

 

 

 1. Hva synes du/dere om arrangementet ? 

  

 2. Hvor mange har du/dere hvert her på  

     1. mai ? 

 

 3. Hvilken bil er favorittbilen ? 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

 Tor Helge Mikalsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det haglet med superlativer da vi spurte denne 

 mannen, som har vært her hvert år i 15 år uan

 sett vær. Dette arrangementet er det beste av 

 det beste, og havner på topp 3, blant 

 ”Grensetreffet og utstillingen i Kongstenhal

 len.  Favorittbilen er Chevelle –72 

  

 

 John Arne Smebøl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommer fra Halden og har vært her 4-5 gang

 er og kommer gjerne tilbake. Favorittbilen er 

 Corvette C3 

 

 

 



 
  7 og en halv forts. 

  
  

 Ivar Borge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Veldig bra arrangement. Har vært her flere 

 ganger . Har ingen spesiell favorittbil, men sy

 nes det er veldig mange flotte biler å se på. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

 

 

     NB !   OBS !   NB !   OBS ! 

 

 

   HUSK Å STØTTE KLUBBEN  

 

   MED GRASROTANDELEN I  

 

   NORSK TIPPING ! 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent hadde tatt med seg barna og synes arrange-

mentet var kjempebra. Favorittbilen er  Corvette 

1962. 

 

 
Tekst & Foto : Grethe og Jan Thomas 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 1. MAI 
Jaggu var værgudene på vår side denne gangen også, selv om prognosene var 

deprimerende. Blide mennesker, flotte biler, lure kremmere og en ustoppelig 

Egil Berby. Som vanlig på plass på scenen for å gi alle som våget seg frem 

med bilen hederlig omtale. 

Og igjen: Tusen, tusen takk til alle ildsjelene i klubben vår som atter en 

gang gjorde dagen til en ubetinget suksess. Både arrangementsmessig, 

oppmøtemessig og ikke minst økonomisk. 

                         Publikums  favoritt                                                                   ”Bluesmobil” 





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;  29/06_-     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. 

 

ALLE BIL-INTERESSERTE ER VELKOMMEN 

 

 



 

«KØNTRI OG ROCKABILLY-AFTEN PÅ BEDE 14.08» 
Bedemarten 2015 arrangeres av Navestad IF for 16.året på rad! Vi har i alle år hatt et bredt tilbud til 

distriktets danse- og festglade mennesker. I år er intet unntak. 

 

På fredag kveld trår vi til med et litt nytt konsept; «Køntri og Rockabilly-aften». Vi har hentet inn Rune 

Rudberg m/band som vil starte kvelden litt forsiktig med «Køntri» - han har lovet et par timer med det beste 

fra «Køntrimusikkens verden» før det blir skikkelig trøkk og hæla i taket med svenske «Top Cats». 

Dette bandet har vi store forventninger til. De er for tiden i gang med sin sommerturne og de vil ha sin aller 

første spillejobb i Norge på Bedemarten! Det er vi stolte av. 

 

Vi ønsker å gjøre litt stas på Østfolds Rockabillymiljø og AmCarmiljø og vi vil derfor invitere klubber og 

foreninger med interesse for denne musikksjangeren og livsstilen til en festaften på Bede. Dette gjør vi ved å 

introdusere svært hyggelige billettpriser for utvalgte klubber og foreninger som vi ønsker skal komme og kaste 

glans over vårt arrangement. 

 

Vi kan tilby følgende billettpriser: 

- Vanlig dagspass  kr 350,- pr billett 

- 10 – 19 billetter  kr 300,- pr billett 

- 20 – 29 billetter  kr 275,- pr billett 

- 30 – 49 billetter  kr 200,- pr billett 

- 50+   kr 150,- pr billett 

 

- 2-dagerspass kr 500,- 

 

Vi vil gjerne at så mange som mulig besøker oss på lørdagen også. Denne kvelden starter med coverbandet 

«TRØKK» før «Simply the best showet» avslutter kvelden med det beste av det beste fra den norske musikk-

katalogen. 

Husk at vi garanterer for fint vær under årets arrangement da vi har leid inn et stort arenatelt som rommer ca 

1000 mennesker – så festen blir under tak i år! 

 

For billettbestilling ta direkte kontakt med Ulf Frydenlund tlf 92641568 eller 

Oskar Aronsen tlf 91586286. 

Billettene til årets Bedemarten ligger også ute på TicketCo.no – men der får man ikke billetter til reduserte 

priser. 

Dersom dette er interessant for dere så foretar dere en fellesbestilling gjennom Ulf eller Oskar. De 

organiserer også med betaling og avhenting av billetter/dagspass. 

Kontakt meg gjerne for mer utfyllende informasjon. 

Vi håper vi sees på Bedemarten i år!! 

 

Vennlig hilsenTor Erik Håkonsen 

Bedemartensjef                                                                             Tlf 95853706 

 

 

 



Sommer avslutning for juniorene 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 23 juni kl 18.00 er det sommer 

avslutning for juniorer med familie. 

Børtevann er plassen i år. Det vil bli 

kanopadling, bading og fiske for de som vil 

det. 
Svømmevester må dere ha med!!!! Vi fyrer 

opp grillen, så her er det bare å ta med seg 

godt humør. 
Vi kommer ikke til å ta forbehold om vær, da 

vi har fått låne teltet, så her er det bare å kle 

seg deretter. 
Påmeldingsfrist er senest 18juni. 

Nina:92443799 
Veronica:90700765 

 



CHARITY CRUISE 16.05 
Også i år arrangerte Sarpsborg Motor cruising med div. aktiviteter til 

inntekt for dyrebeskyttelsen i Fredrikstad/Sarpsborg. 

Turen gikk fra Kalabanen, over Borgenhaugen, Hafslundsøy, Varteig til 

Rakkestad og derfra til NAF`s glattkjøringsbane på Rudskogen.  Her kunne de 

som ville, teste ut egen bil og egne ferdigheter på ”glatta”.  Etterpå var det 

servering og auksjon i Sarpsborg Motors lokaler på Iseveien. En ganske 

rappkjefta auksjonarius sørget for latter og gode budrunder. 

 

 

 

 



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!



 

 

DET   LATTERLIGE  HJØRNET 

 

Den lille gutten og den lille jenta 
  

 

Det var en liten gutt og en liten jente som stod og pratet. Gutten tar frem sine 7 klinkekuler og sier: – Jeg har 7 

klinkeuler, så! Jenta tar da frem sin 8 klinkekuler og sier at hun har flere enn han. Da tar gutten frem sine 80 

øre, men jenta svarer igjen med å finne frem en hel krone. Gutten tenker seg om en stund før han drar ned buksa 

og sier: – Men jeg har en sånn en (peker på snurrebassen) og det vet jeg at ikke du har! Da løfter jenta opp 

skjørtet og sier: – Men, jeg har en slik en, og med den kan jeg få så mange sånne som du har som jeg vil! 

 

 

Dverg i dusjen med to jenter 
 

Hva skjer med en dverg som dusjer med to jenter? ….. Han får dotter i ørene 

 

 

 

Vil du ligge med meg for en million kroner?  

 

En mann kommer bort til en dame i en bar og spør: “Vil du ligge med meg for en million kroner?” Damen 

vurderte tilbudet i en liten stund før hun aksepterte det. 

Mannen svarer da: “Hva med en hundrings?” 

Kvinne svarer indignert: “Hva tror du jeg er?!?” 

Mannen svarer: “Det har vi allerede funnet ut, nå diskuterer vi bare prisen.” 

 

 

 

Telehiv  
- Hvorfor vil Televerket forby sextelefonene? - De er redde for telehiv!  

 

 

Damesykkel  
Det var engang en ung og meget vakker pike som sto naken i veikanten og skulle haike. Lenge sto hun der, men 

ingen biler kom. Etter en stund kom det en kar syklende, og jenta rekte handen for å haike, gubben stanset og 

sier til jenta. - Sett deg på stanga du. Jenta satte seg på stanga og gubben begynte å sykle. Etter en stund sier 

jenta, - Si meg en ting, har du ikke merket at jeg er naken? - Javist sier gubben, men har ikke du ennå merket at 

vi sykler med en damesykkel. 

 

http://groviser.com/den-lille-gutten-og-den-lille-jenta/
http://groviser.com/author/ronny/
http://groviser.com/den-lille-gutten-og-den-lille-jenta/%20/%20respond
http://groviser.com/den-lille-gutten-og-den-lille-jenta/%20/%20respond
http://groviser.com/dverg-i-dusjen-med-to-jenter/
http://groviser.com/dverg-i-dusjen-med-to-jenter/%20/%20respond
http://groviser.com/dverg-i-dusjen-med-to-jenter/%20/%20respond
http://groviser.com/vil-du-ligge-med-meg-for-en-million-kroner/
http://groviser.com/vil-du-ligge-med-meg-for-en-million-kroner/
http://groviser.com/vil-du-ligge-med-meg-for-en-million-kroner/%20/%20respond
http://groviser.com/vil-du-ligge-med-meg-for-en-million-kroner/%20/%20respond


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 

6. jun. Nasjonal Motordag   Kl 

0,00 

7. jun. Big Meet, Hunderfossen Gjøvik Amcar   

7. jun. Hortenstreffet Prestegårdsstanda Borre Amcarklubben Horten Kl 

16,00 

9. jun. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

14. jun. Cars on the farm 12 til 14 Juni Felles Østfold Kl 

19,00 

16. jun. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

28. jun. Hyggetreff på Hvaler, Sand Marina Detroit Cars   

29. jun. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 

19,00 

 

 

 
 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

29 JULI. 

   
 

http://www.detroitcars.no/

