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Hvem gjør hva i klubben 
 
 

Tillitsvalgte, US Cars Enthusiasts Club, Fredrikstad 

 

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 
20. Juli 

Styret 
Leder  Jan Grøsfjeld   90109115 
Nestleder  Ketil Olsen  91682158 
Sekretær  Marit Husbakke  97551201 
Kasserer  Roy Andersen  99571799 
Styremedlem Kjell Magnussen 91602500 
Styremedlem Erik Fossum  91648787 
Styremedlem Terje Bjerklund  95222730 
Styremedlem Vidar Ekeberg  91167808 
Varamedlemmer: 
   Svein Jensen  90187457 
   Ole Gunnar Davidsen  48252197 
US Cars News/www.uscec.com 
Redaktør  Jan Grøsfjeld  90109115  jangroes@online.no 
 
Street Legal 
Jens Lunner  47347957 
 
Festkomité 
Synnøve Jensen  90967717 
Andreas Helgesen 97732380 
Torgeir Svendsen 97734794 
 
Materiell gruppe: 
Svein Jensen  90187457 
Sten Erik Nøkkelby,  91712825 
Raymond Johansson. 91132989 
 
Huskomité 
Ragnar Solgaard,  97645770 
Roy Andersen   99571799 
Jon Vidar Jacobsen 90951190 
 
Utleie av lokalet 
Jan Grøsfjeld  90109115  
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Hei. 
Endelig er sesongen i gang. 
Imperialen maler fint, går som en drøm. Har vært en del ute å 
cruiset. Men hvor blir dere av? Står alle bilene i klubben på 
bukker? Ta bilen frem og ut i gata. De kan kjøres med og er til 
å brukes. 
 
Gleder meg til Cars on the Farm. Dette treffet kan bli årets 
høydare. Det fineste med samarbeids treff, er at du kjenner 
nesten alle som kommer. Håper virkelig at mange fra klubben 
deltar. 
Husk også Cruising til Lysekil St. Hans. Været blir bra, så det 
er ingenting å bekymre seg for. Solen skinner alltid på 
Vestkysten. Mye rart og pent (både biler og�.) å se i Lysekil 
på St. Hans. Fyll bilen med grillmat og folk, og bli med. 
 
I August er det tid for Power Meet. Du vil motta vaktliste i 
posten. Håper du stiller på vakt. 
 
Vel livet er herlig i Fredrikstad, synges det. Og det er jo sant. 
Ennå noen år til bomringen kommer, så nyt livet i Fredrikstad 
men det ennå går. 

Leder har ordet! 

Hilsen 
Jan  
Grøsfjeld 
Leder 



US Cars news nr.6 

 
Redaktør 

 
 
 
 

DELER OG UTSTYR TIL ALLE TYPER USA-BIL!!! 
20% Rabatt på deler til medlemmer 

Gjelder ikke spesialtilbud 
Authorized dealer for: 

 MOONEYES, WELD RACING, AIRRIDE TECHNOLOGIES 
Northstar Trading, Nabbertorpveien 41 

1636 Gamle Fredrikstad 69304520/952322789 
www.northstar.no 

Hei. 
 
Presentasjon av fire nye biler i klubben i dette nummer.  Er det 
noen andre i kubben som har kjøpt bil, så si ifra. 
Har begynt å samle stoff til augustnummeret. Blir en reportasje 
fra Ketils USA tur. 
 
I juli har redaktøren ferie, så neste nummer blir i august. 
Send meg noen ord og bilder fra treff som du er på. 
 
Verkstedbesøket i dette nummer er hos Kjell Magnussen. Her 
fikk jeg en grundig innførelse i hva totalrestauring er. 
Imponerende! 
 
GOD SOMMER 
 
Hilsen Jan Grøsfjeld 
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Cars on the Farm.  
8. TIL 10. JUNI 2007 

 
 
 
Klubbene i Østfold  ønsker dere velkommen til CARS ON THE FARM 
2007. 
Treffet er et samarbeidstreff mellom klubbene i Halden, Sarpsborg, 
Askim og Fredrikstad. 
 Det blir allsidig program og god musikk. Tres Generationes spiller 
fredagskvelden. Musikken på lørdag blir først Licking the Moose, 
senere på kvelden overtar Pedal and The Moving Targets.  
Farmen står for salg av alkohol holdig drikke, mens klubben står for 
salg av mat. Det er planlagt kiosker som selger frosne hamburgere, 
salat og bød. Vi har leid grillhengeren til Østfold van og Truck. Vi satser 
på at det ikke skal koste så mye. Grill selv det du kjøper. Frokost vil bli 
solgt lørdag og søndags morgen. 
Vi har lagt opp et allsidig program på lørdagen, med bl.a. rebusløp, 
program for barn m.m. 
 Det er god plass til camping på området, strøm til campingvogner er på 
plass. Ta med lang skjøteledning. Camping er med i prisen. 
 
Om det blir dårlig vær, så er det plass til ca 500 mennesker på låven. 
 
 Gribb bar er oppvarmet, så her kan du nyte en øl eller to uten å fryse. 
Vil anbefale at dere tar med varme klær, det er tidlig i Juni, og selv med 
global oppvarming, så kan det være kaldt i Norge på sommeren. 
 
Det er fult mulig å delta en dag. Pris for dagsbillett er kr. 150,-. For hele 
helgen koster det Kr.300,- pr. pers. Barn er gratis 
 
Sett av helgen 8, til 10. juni nå. Håper vi sees på Farmen. 
 
Jan Grøsfjeld 
Leder 
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Bilder fra Vårmønstring 1. Mai  

Chevy. Nova til 
HC er klar til å 
fraktes til OBS. 
Ren Drag Racer 

Plymouth`n til 
Jørgen er også 
klar.  

Kjell Eriksen 
Ford Mustang 
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 Verksted besøk hos Kjell Magnussen i Onsøy. 
 

Kjell er MOPAR entusiast og en kjent skikkelse i Amcar miljøet gjennom 
mange år. Han er en av eierne av Magnus Motor AS, og han har vel 
vært borti de fleste (om ikke alle) Amcars i klubben. 
 
Jeg har lest om mange totalrestauringer i forskjellige blad, men først nå 
etter å ha sett hva totalrestauring innbærer, har jeg forstått hva dette er. 
 
 
Bilen han restaurerer, eller man kan vel si bygger opp, er en 1967 
Plymouth GTX med 440 Super Commando, TF 727 3 trinns automat, 8 
¾� bakaksel m 3,25 utv. Og sperre, power disc brake og power 
steering. Denne bil ble kun levert med 440 eller 426 Hemi og ble derfor 
kalt Gentleman`s Hot Rod. 
 
Bilen har en spesiell historie siden den er kjøpt ny i Norge. Første gang 
registrert 02.05.67 og eier den gang var en gartner fra Sinsen, som 
hadde bilen frem til 1978. Ny eier også fra Oslo som solgte den til Terje 
Spook i 1979. Kjell kjøpte bien av Terje i november 2005. bilen har gått 
102000 km siden ny. (Bilen har km speedometer)  
Det var A/S Autoimport som hadde import av Plymouth på den tiden, og 
de ble importert gjennom Saab Ana i Sverige (som var Chrysler 
importør). De fleste Plymouther som ble importert den gang, fikk nye 
bakfjærer og ekstra klarlakk på hele bilen. Dette p.g.a.  lite lakk fra 
fabrikken og dårlige veier i Scandinavia. Bilen forlot fabrikken (Lynch 
road) 17. februar 1967. 
Bilen blir restaurert til original stand så langt det mulig. Bilen er 
demontert til minste detalj og alle deler blir restaurert tilbake slik de var. 
Hver eneste skrue, klips, list og lignende, får den finish som det var da 
bilen ble levert. Deler som skiftes ut blir erstattet med NOS deler så 
langt som mulig. Releer, brytere og lignende blir demontert, reparert og 
satt sammen slik det var. Stort sett alle deler på en slik bil var 
datomerket, og det blir ivaretatt så langt som mulig. Imponerende! Kjell 
har også skaffet frem stempelputer for merking av deler, samt div. 
godkjenningstempel som ble utført på samlebåndet. Til og med 
fettskriftmerke for godkjenning av bakaksel er kopiert etter original. 
Kromming av støtfangere er utført av Br. Backmann i Eskilstuna, 
imponerende arbeide. 
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Karroseriet er nå oppspent i en jigg (Auto twirler) slik at bilen kan 
vendes rundt og heises etter behov. Når jeg var der, holdt Kjell på å 
fjerne tectyl. Bilen skal lakkeres i original farge utenpå og under. 
Det eneste av rust var noe i hjulbuer bak og nedkant av forskjermer. 
Dette har Finn Johansen utbedret. 
Bilen var i meget god stand før restaureringen startet, men er man gal, 
så er man gal. Positiv galskap dette. Kjell satser på å ha bilen klar til 
sommeren 2008. 
Kjell ønsker å takke følgende for god hjelp og støtte: Aarnes A/S, 
Northstar Trading, Lars Stene Sarpsborg og andre toende Mopar fans 
+++ 
Tilslutt sin kone Hilde for stor forståelse av dette VIKTIGE arbeide for 
MOPAR bilene. 
Kjell serverte kaker og kaffe til avisas utsendte. 
Jan Grøsfjeld 
 
 

Production: 2D Coupe: 11,429 2D Hardtop: 686 
Engines: 426 Hemi V8 425bhp@5000rpm, 490lb-
ft@4000rpm. 440 V8 375bhp@4600rpm, 480lb-
ft@3200rpm. 
Performance: 440/375bhp: 0-60 in 6.6 sec, 1/4 mile in 15.2 
sec @ 97 mph. 426/425: 0-60 in 4.8 seconds, 1/4 mile in 
13.5 seconds @ 105 mph. 
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1967 Plymouth GTX 
Spent fast i jigg. 
 
Rett arbeidshøyde 
hvor enn du jobber 
på bilen 

En kan heve, 
senke eller snu på 
bilen slik at aller 
steder på bilen blir 
lett tilgjengelig. 
Hjul på giggen slik 
at den kan enkelt 
flyttes på 

Her bli gammel 
tectyl fjernet. Ikke 
alle som kan sitte 
på en stol å 
arbeide under 
bilen. 
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Støtfangerne er 
krommet av Brødrene 
Backmann i Eskilstuna. 
Resultatet ble meget 

For og bakstilling 
ferdig restaurert.  
Alle bremserør, 
håndbrekk wire, 
skruer og bolter er 
originale fra 1967. 
 
Legg merke til 
underlaget. Fra 
MOPAR, hva skulle 
det ellers være? 

Bakaksel ble stemplet 
med de tre siste siffer i 
delenummeret. Dette 
er selvsagt utført. 
Legg også merke til 
godkjenningsmerke på 
difrensialen. 
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VI TAKKER VÅRE SPONSORER 

Vis ditt 
medlemskort 
og du får 

Askim 
69818810 

Sarpsborg 
69137999 

Moss 
69262020 

Fredrikstad 
69339520 

Ønsker du å annonserer i klubb avisa? 
Kontakt Jan Grøsfjeld Tlf.90109115 eller jangroes@online.no 
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Arild Pedersen. 1955 Chervolet 210 2.d. Stolpe. 
348 cid. Four speed on the floor. 
Gassar stil. Fra Green Valley Texas 

1984 mod. Pontiac Trans Am Recaro T/A 
Motor :78 mod. Bygd i 1995 ,  355 cid. på 340 HK  
Girkasse : Hot-rod modifisert th 700 bygd av Rats i 2004 
Ny front fra 1987 mod. + nye baklykter . 
Bilen ble plukket ned i vinter og lakkert opp i samme farge. 
 
Kurt Bothe 
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1971 Chevrolet short bed selges.  
305 og 4 speed, motor kasse m.m. er ovehalt, ny lakk og interiør.  
Bilen og jeg er fortsatt i USA, men vi kommer begge hjem i mai.  
Ring Kent på USA nr 218 234 0826 eller 47 33 78 96 for mere info og pris. 
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Torgeir Svendsen Dodge Aspen Motor:360 Cid. 
SISTE: Bilen er solgt! 

Hans Christian Forsetlund  
Chervolet Nova  
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Redneeck Classic 
Jeff Foxworthy 
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Husk å sjekke vår hjemmeside  www.uscec.com  
Siden blir fortløpende oppgradert. 
 
Vil du ha info om klubben på SMS? 
 Ring 90109115 eller send en e-post til  
uscars.fredrikstad@c2i.net 
 

Avisa er tilgjengelig på vår nettside www.uscec.com 
For å kunne lese den, må du laste ned Adobe Reader som er et 
gratisprogram du kan laste ned fra www.adobe.com 
 
Vennligst gi beskjed til leder tlf 90109115 eller på e-post: 
jangroes@online.no om du klarer deg med avisa på nettet. Vi 
sparer mye porto og arbeide ved å slippe å sende ut avisa pr. post 
 
Redaktør. 
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Var hos en venninne av meg for en stund siden å fikk servert noe som 
var utrolig godt. Kan derfor tenke med å dele det med dere. Det er 
sikkert mange av dere som har smakt dette før, så hvis dere ikke har 
laget det selv kan dere jo prøve nå. 
 
Skinkehorn med ost. Ca 8 stk. 
 
DEIG 
1 dl vann 
75 g smør 
1 dl kesam 
25 g gjær 
½ ts salt 
1 egg 
ca 400 gr hvetemel 
1 egg til pensling 
 
FYLL 
100 g kremost naturell 
2 ss finhakket dill 
litt salt 
chilipepper 
100 g hakket, kokt skinke 
Smelt smør i en kjele og tilsett vann og sesam. Smuldre gjæren i en 
bakebolle. 
Slå så lunken væske og tilsett salt og egg. Elt inn mel til en deig som 
knapt slipper bollen. Sett deigen til heving godt tildekket i ca 30 min.  
Bland sammen fyllet ved å røre osten med dill og krydder. Hakk skinken 
fint 
Og bland den i. Del deigen i i to og kjevle ut til en sirkel. Del i 8 snipper. 
Fordel fyllet på og rull sammen fra den tykkeste enden og inn på 
midten. 
Legg hornene på bakepapir og etterhev i ca 20 min. Stekes ved 210 
grader i ca 15 min midt i ovnen. Avkjøl på rist. Hornene kan fryses. 
Du kan også ha syltetøy inni eller annet fyll. 
 
En vits: Graveren jobbet på kirkegården sent om kveld. Presten og 
klokkeren kom forbi. Tenkte de ville spøke litt med graveren, tok på seg 
lakener og fløy hoiende omkring. Men graveren enset dem ikke.  Til 
slutt ble de lei det hele og gikk mot porten. Da ropte graveren. Det er 
greit at dere er oppe å lufter  
dere  men dere for jaggu meg holde dere innenfor gjerdet. 
Synnøve 
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Dato: Hva skjer: 
05.06.07 Medlemsmøte Kl.19.00  Styret møter Kl.18.00 

06.06.07 Amcar Cruise Night Fra klubben kl.19.00  X 

8. �10.06.07 Cars on the Farm  X 

10.06.07 Bygdedag i Onsøy. Vi stiller med biler X 

23.06.07 Cruising til Lysekil. Fra klubben kl.10.00 X 

30.06.07 Grillfest på klubben 

JULI JULI 

04.07.07 Cruising til Lillestrøm Fra klubben kl.18.00 X 

05-07.07.07 Power Big Meet Vesteräs 

13-14.07.07 Wheels and Wings Värberg 

21-22.07.07 Hot Rod Reunion 

 
 

Hva skjer 
 

Juni/Juli 

US Cars 

H 
 
 
 

Husk medlemsmøte   
 Tirsdag 5. Juni 2007 
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                                                                                                                                            Frimerke 

RETURADRESSE: 
US CARS ENTHUSIASTS CLUB 
Strykerveien 19 
1658 Torp 

Hver Fredag møtes vi på Flora Kl.19.00 
Hver Torsdag sosialt arbeide på klubben kl.18.00 
 
 

2007 
 
Juni 
2 Power America Fest,       Nossebro 
5 Medlemsmøte kl. 19.00     USCEC 
6 Am Car Cruise Night  X    USCEC 
8-10 Cars On The Farm  X    Østfold 
10 Bygdedag i Onsøy  X    USCEC 
19 Styremøte        USCEC 
23 Cruising til Lysekil  X    USCEC 
30 Grillfest på klubben      USCEC 
 
Juli 
4 Fellescruising til Lillestrøm X   USCEC 
5. til 7. Power Big Meet Västeräs  
13. til 14. Wheels and Wings Värberg  
21 tl 22. Hot Rod Reunion  
 
August 
1 Amcar Cruise Night   X    USCEC 
5 Power Meet Kongsten X    USCEC 
7 Medlemsmøte       USCEC 
12 Grensetreff Fredriksten     SCCH 
19 Street Legal Ø.R.A.  X    USCEC  
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