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Hvem gjør hva i klubben 
 
 

Klubbstyret, US Cars Enthusiasts Club, Fredrikstad 
Leder   
Jan Grøsfjeld Lineveien 3 1655 Sellebakk 90109115 
Nestleder   
Ketil Olsen Lahellemoveien 54 91682158 
Kasserer   
Carl Henrik Huseby Ekveien 4, 1621 Gressvik 90833348 
Sekretær   
Marit Husbakke Saltnesveien 464, 1640 Råde 97551201 
Styret   
Erik Fossum Henrik Ibsensv. 6, 1605 Fr.stad 91648787 
Terje Bjerklund Solveien 3, 1624 Gressvik 95222730 
Kurt E. Bothe Ålestrandv. 20,  93035297 
Kjell Magnussen Elingaardsv. 17, 1621 Gressvik 91602500 
Vara styremedlemmer   
Roy Andersen   
Vidar Ekeberg   
Us Cars News/
uscec.com  

  

Jan Grøsfjeld   
Street Legal   
Jens Lunner Hunnebakken 24, 1655 Sellebakk  
Festkomité   
Synnøve Jensen  90967717 

 

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 
20. februar 
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Leder har ordet! 

Hilsen 
Jan  
Grøsfjeld 
Leder 

Hei!! 
Skrev i forrige nummer at bygging av baren skulle begynne i Januar. 
Dette har blitt litt utsatt, da vi venter på tegningene av baren. 
 
Første medlemsmøte i januar var godt besøkt. Vi hadde besøk av Ulf 
Amundsen, som fortalte om hvilke regler som gjelder ved import av 
brukt bil. Veldig godt besøkt møte. 
 
Lovet reportasje fra julebordet i dette nummer, men bildene ble dårlige 
så jeg droppa det. Kanskje p.g.a. tilstanden til redaktøren? 
 
Årsmøtet avholdes 6. februar. Selv om valgkomiteen har nominert 
kandidater, så er det fult tillatt å komme med benkeforslag, på de som 
er på valg. Det er veldig arbeidskrevende å være både leder og 
redaktør, så om du har forslag på ny leder, blir jeg glad for avløsning. 
 
Husk påmelding til Årsfesten. Annonse for festen inne i dette nummer. 
Skal bli spennende å se hvem som  vinner reisegavekort på Kr. 5.000,- 
 
Styret har også besluttet å sette opp en premie på Kr. 5.000,- til det 
medlemmet som gjør det best på ØRA i 2007 
 
Det er så vårlig ute om dagen, at det kribler i gassfoten. Men Imperialen 
står fortsatt på 4 bukker og venter på nye foringer på nedre bærebruer. 
Går smått fremover, men målet er å være ferdig til 1. mai. 
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Redaktør 

 
 
 
 

Hei. 
Dette nummer er utvidet med 2 sider p.g.a. Referat fra 
Østlandsforum. Har valgt å ta med hele referatet fordi det står 
litt om hvordan hver klubb drives. 
 
Det er også en fullstendig terminliste over alle treff og cruise  
som klubbene i østlandsforum arrangerer 
 
Garasjebesøk er morsomt, ta gjerne kontakt om du vil ha en 
repotarsje om bilen din, eller om du vet om noen. Har planlagt 
to besøk til de to neste numrene. Neste nummer er besøk 
hos Andreas Helgesen. 
 
Ta kontakt med redaktør, om du har noe å selge, eller om du 
er på et treff og tar bilder. 
 
Hilsen 
Jan Grøsfjeld 

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 
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Terminliste for 2007 

 
FEBRUAR: 
24. South East Swap Meet Moss Bueskytterklubb ACOC Moss 
 

MARS 
 
31.3-1.4 Swapmeet Messehall A Tønsberg ACC Tønsberg 

 
APRIL 
6. Påskecruising Sarpsborg Detroit Cars 
14.-15. Halden Motorshow Halden Ishall S&CC Halden 
21 Swap-meet Tyrigrava Norsk Mustang Club 
21.-22. Loppemarked ACCT�s lokale SEM ACC Tønsberg 
29. Vårmønstring / Swap meet Hønefoss ACC Hønefoss 
30. Cruising m/underholdning Vonheim i Kodal ACCT, ACCS, ACDC,  
    

MAI 
1. Østfoldmønstringen Obs! Thune Detroit Cars 
1. Mjøsa rundt Fra Gjøvik Gjøvik ACC 
1. Kaffe-Grill Åpent hus Brumunddal ACBC Brumunddal 
6. Oslomønstringen Ekeberg Camping ACSN 
12.-13. Right On Spring Nats Gardermoen. NM+Legal NDRG 
19. Vårtreff Tyrigrava Norsk Mustang Club 
20. Jessheimtreffet Flysamlingen Gmoen USCC Jessheim 
25.-26. Cars & Rock�n Roll Tyrigrava / Kambo ACOC m/fler 
27. Blakertreffet Motangen ADC Blaker 
28. Hobbykjøretøyenes dag OBS ACC Sandefjord 
 

JUNI 
1.-3. Weekendtreff Hunderfossen ACC Lillehammer, 
Gjøvik ACC 
9.-10. Summer Nats, Nordisk Gardermoen NDRG 
15.-17. Down on the Farm Halden Østfold-samarbeidet 
16. Østlandscup Street Legal Eggemoen ACC Hønefoss 
17. Cruising Oslo ASCN 
23. Grill Cruise Hen mølle ? ACC Hønefoss  
23.-24. Super Race Day, Street legal Vålerbanen ACDC 
Brumunddal 
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JULI 
4. Felles Cruising  til Lillestrøm ACBC Brumunddal 
4. NightCruise (19th annual) Lillestrøm Midnight Cruisers,    
 ADC Blaker  
5.-7. Power Big Meet Västerås  
13.-15. Mustang Speed Week Elverum Norsk Mustang Club 
  
20.-22. Summer Meet Røssholmstranda ACC Hønefoss 
 

AUGUST 
3.-5. Drag Challenge EM Gardermoen, NDRS+NM NDRG  
5. Power Meet Kongsten Festning Fredrikstad 
11. Høsttreff Halden Norsk Mustang Club 
11.-12. Bilsport Classic Grensetreff Fredriksten Festning
 S&CC Halden 
19. Street Legal. Ø.R.A USCEC Fredrikstad/
 Halden 
26. Mjøstreff & Swapmeet CC Mart�n Gjøvik Gjøvik ACC 
26. Høstmarked OBS Foksrød ACC Sandefjord 
 

SEPTEMBER 
1.-2. RightOn Street Finals Gardermoen  NDRG  
8. Street Legal Brumunddal ACBC Brumunddal 
9. Oslo Grombil & MC 2007 Ekeberg Camping ACSN 
22. Høstfest ACCT�s lokale, Sem ACC Tønsberg 
23. Late Summer Car Meet/Cr. Kambo ACOC Moss 
 

OKTOBER 
3.-7. Fall Carlisle Carlisle, PA - USA 
10.-13. Hershey Hershey, PA -USA 
 

NOVEMBER 
1
0
.
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dsforum  Rica Olrud Hamar ACBC Brumunddal   
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VI TAKKER VÅRE SPONSORER 
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US Cars Enthusiasts Club 
Inviterer til 

 

ÅRSFEST 2007 
 

På Folkvang Kråkerøy 
 

Lørdag 10. Mars 2007 Kl. 19.00 
 

Musikk: Dixie 
 

Koldt tallerken 
 

Skjenkebevilling 
 

Pris: Kr.250,- pr. person 
 

Ta gjerne med venner 
 

Utdeling av utmerkelser og jubileumsgaver 
 

Trekking av reisegavekort 
 

Påmelding til: 
Terje Bjerklund (hverdager etter kl. 17.00) tlf. 

95222730 
Innen 1. Mars 
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Referat 

ØSTLANDSFORUM 2006 
SAMARBEIDSMØTE FOR ALLE AMCAR- OG MERKEKLUBBER 
 
Sted:  Quality Hotell og Resort Sarpsborg, lørdag 11. november. 
 
Detroit Cars v/ Stein Erik Tveter ønsket velkommen og presenterer klubben. Med sine 170 
medlemmer og 45 juniorer i tillegg, er DC en av de største klubbene i aktive Østfold. Foruten 
deltagelse på mange arrangement, står klubben bak Påskecruisingen langfredag og 
Østfoldmønstringen på Obs! Tune. På høsten stiller medlemmene opp og kjører brukerne på 
Nygårdshaugen Dagsenter. Mange familieaktiviteter og mer feststemte sammenkomster i løpet av 
året, samt drift av klubblokalet gir mulighet til utfoldelse for aktive medlemmer. Neste år feirer 
klubben 25 år. Se for øvrig www.detroitcars.net.  
 
Klubben hadde for øvrig jobbet godt med invitasjon og tilrettelegging for Østlandsforum, og ideen 
med å dele ut en samlemappe med info om områdets amcar-relaterte firmaer ble godt mottatt. Vi 
som deltok takker for oppholdet! 
Det ligger bilder fra forumet, se www.detroitcars.net under Bilder Galleri / Østlandsforum 2006 
 
Valg av møteleder og referent. Tom Pettersen rakk ikke å protestere..  
 
Referat fra møtet på Lillehammer 2005. Ingen merknader. 
 
Innkalling til Østlandsforum. Endring. 
Alle klubber som har vært med tidligere får tilsendt invitasjon. Forumet er til for amcarklubbene på 
Østlandet, samt fungert som generalforsamling for Treffsamarbeidet på Hunderfossen. 
Det ble derfor en presisering av hvilke klubber som kan delta, og forumet gikk enstemmig inn for at 
det kun er rene amcarklubber som kan inviteres. Klubbens formål må være rettet mot amerikansk bil, 
ikke generelle bilinteresse. Eksempelvis er Car Club Vestfold utenfor målgruppen, selv om de deltok 
sist år, og vil ikke få invitasjon til fremtidige Østlandsforum. 
I noen tilfelle kan klubber spesielt inviteres for å redegjøre for sin aktivitet. 
 
Oppsummering av 2006-sesongen 
Klubbene ble oppfordret til å stille med et skriftlig sammendrag, samt legge fokus på det som var nytt 
for året og spesielt aktiviteter som kunne gi ideer til andre deltagere. Klubbpresentasjonen i påmeldt 
rekkefølge: 
 
ACC Lillehammer v/ Terje Vik Siem: klubben står nå uten eget lokale, og det har vært litt tungt å 
holde aktivitetsnivået oppe. Men vårslepp og Amcar cruising, Rock�n Run og pådriver for 
Hunderfossentreffet engasjerer mange av de 90 medlemmene. Klubben har sitt 30-års jubileum i år 
med festaften på Hunderfossen. 
 
Midnight Cruisers v/ Per Damhaug: medlemmene møtes månedlig, men har ikke prioritert å anskaffe 
seg nytt klubblokale. 20 medlemmer. Fokus på 4.juli-arrangementet sammen med ADC Blaker. 
Politiet fikk låne en Hummer som patruljebil i år. Selv om selve cruisingen er gratis, kan det bli 
aktuelt med P-avgift på messeområdet neste år. Mange bilder ligger på nettavisen.no. 
 
ACC Eidsvoll v/ Roar Midtskog: klubben jobber snittalderen oppover på sine 35 medlemmer og 
møtes i klubbens lokale i andre etasje på Minnesund Autoservice. Sosiale aktiviteter men ingen 
egne arrangement. 
 
USCC Jessheim v/ Bård Olsen: 30 medlemmer og treffet på flymuseet er stikkord, med 
onsdagsmøter på McDonald. Klubben er ikke lenger �slaver� for dragracingen� 
 
NDRG, dragracearrangør v/ Frode Hansen: tar imot nye medlemmer (førere, team og direkte), etter 
at klubben har søkt status som idrettslag med de muligheter som finnes for å søke midler i 
kommunen. Websider www.ndrg.no oppdateres ofte og er godt besøkt, åpne for annonsører. Har 
stått for 7 arrangement i år, fra å måke snø under NRK�s Autofil i april til legal racing, NM-runder og 
EM. �En dag på stripa� fikk liten oppslutning. Gardermoen er Europas raskeste bane! Planer om 
gangbro over depot, ønske om mer asfalt og eget aggregat. En klage på betongunderlaget som 
slipper gjennom vann vurderes å bli rettet til tyskerne.. 
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ACBC Brumunddal v/ Mette Weideborg: Tross øsende 1. mai stilte noen biler på grillingen, som er 
åpen for de som kjører Mjøsa Rundt. Ikke vært noen aktiv Cruise-sesong, men de møtes hver 
onsdag likevel. Årets Street legal i september ble en ny suksess med over 2000 betalende og enda 
flere tilskuere. Krevde 200 vakter! 132 startende og mye positiv tilbakemelding. Rally Hedmark går 
samme helg, og ga mulighet for å se begge deler. 70 medlemmer, og ny leder idet Svein Erik Larsen 
tar over etter at Petter Skaug gir seg etter 20 år. Oppdatert hjemmeside på www.acbcb.com.  
 
ACC Hønefoss v/Harald Skarpnes Olsen: Klubben har nå 110 medlemmer, og har egen 
klubbeiendom med mekkelokale til 8 og 12 lagringsplasser, i tillegg til møterom/bar. Dugnader for å 
ordne i stand, og en god ide er å ringe rundt og snakke med medlemmene direkte. Det forplikter mer 
enn et skriv i posten. Arrangerer vårmønstring, sankthansfeiring og familietreff på Røsholmstranda. 
Street legal og cruisenights. Månedlige medlemsmøter for de 10 mest ivrige.. 
 
ACC Tønsberg v/ Irene Erga: klubben teller 50 medlemmer og holder på med dugnader på 
klubblokalet og driver utleie. Har også påtatt seg vaktjobber på Rudskogen. Jobber for å få til et 
verksted. Har kjørerampe utenfor lokalet for småreparasjoner. Klubben står for mange arrangement 
med swap meet, bilens dag, høstfest og fellesarrangement i Vestfold, og egne møter. 
 
Norsk Mustang Club v/ Lars-Petter Kolkind: 924 hovedmedlemmer og 363 familiemedlemmer støtter 
opp. Årsmøte og fest på Dagali Hotell midtvinters, i tillegg til bilaktiviteter ellers i året med Swap 
Meet på Tyrigrava, vårtreff samme sted, Speed Week på Elverum med +100 biler, høsttreff i Halden 
(102 biler) og Trondheim (ca 70). Noen av klubbens medlemmer reiste på tur til Danmark også i 
sommer. 
De minste familiemedlemmene setter stor pris på godteposer som deles ut på treffene. 
 
90-95 % av nye medlemmer kommer via websidene! Mustang-infoen kommer ut 4 ganger årlig, og 
er oppgradert til A4 format og flere fargesider. Klubbens register over mustanger i Norge er nå oppe i 
drøyt 2650. Gledelig å se at noen 2005modeller har trosset veien til avgifts-Norge. 
 
ACDC Vestfold, v/Reidar Freitag: En av nestorene i amcarmiljøet. Klubben ble stiftet 1974. Siden har 
det blitt mange klubber i distriktet, men de er fortsatt tungvekter med sine 70 medlemmer. Årets treff 
ble avlyst torsdag samme uke, da plasseier hevdet at de ikke lenger hadde noen avtale! Ellers har 
de medlemsmøter første torsdag i måneden på gatekjøkkenet de eier i Sem, og deltar på 
påskecruisingen i Vestfold.. Selv om de har �sommerferie� i klubbsammenheng, så er de med på 
Cruisinger sommeren igjennom og festen natt til 1. mai. Klubben bruker SMS aktivt for å informere 
medlemmene. 
 
USCEC Fredrikstad v/Jan Grøsfjeld: Motorshow 2006 i Kongstenhallen sammen med Power Meet er 
de store arrangementene i egen regi, og klubben står for Street Legal på ØRA sammen med Halden. 
De har kjøpt nytt lokale til over 3 mill (300m2 i 2 etasjer) og stiftet i denne forbindelse et AS som 
klubben eier fullt ut, med tanke på å leie ut noe til et firma. Klubben fremhever samarbeidet med 
Magnus Motor som gir et godt tilbud til medlemmene. Sosialt nevnes klubbtur til Lysekil og lunsj til 
de som stiller opp når noe skal gjøres (som ikke kalles dugnad lenger�) Deltagelse gir mulighet for 
å være med på trekning av en USA-billett. Dagen etter Østlandsforum skulle det som eksempel 
være cupfinale på storskjerm i lokalet. Klubben har oppdatert webside http://uscec.com/ . Klubben 
teller 230 medlemmer. 
 
Wheelers Van & Truck v/ Erik Thorbjørnsen: Klubben holder til Vestfold og har et samarbeid med 
Vestfold Amcarforum. Er med på 1. mai feiringen. Er i dag 19 medlemmer, stiftet i 2003. De leier 
lokale i Sandefjord og har møter 2.hver mandag hele året. Klubben har webside. 
 
S&CC Halden v/ Bjørn Hansen: Klubben er fortsatt størst i lokalsammenheng; med over 350 
medlemmer og avdeling i Trøndelag. I sitt 25. år har klubben kjøpt nytt klubbhus på 600 m2 med 
verksteder, møterom, kjøkken m.m. etter at de solgte sitt gamle lokale. Jubileumsåret ble feiret med 
en utstilling i byen i mai. De forsøker også å gjøre noe aktivt i miljøet, kjører torsdagsklubben (PU 
ungdommer) 50 mennesker / 16 biler og pensjonistkjøring i september 115 mennesker / 34 biler. 
Arrangerer ellers Bilsport Classic grensetreff med bra besøk og Street Legal sammen med USCEC. 
Lørdagskafè og aktiviteter på onsdager i vinterhalvåret, felleskjøring til treff, og onsdagstreff v / Fønix 
på sommeren. Dugnader, line-dance, klubbavis � klubben er aktiv! 
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ACSN, v/ Jan Otnes: Klubben som ble stiftet i 1973 med 400 nysgjerrige og entusiastiske amcarfolk 
opplevde nedleggingsspøkelset i 1998, noe som førte til at den �ansvarlige garden� måtte ta tak i 
styre og drift og fikk rettet fokus mot bil som hobby igjen. Oslomønstringen på våren og Grombil på 
høsten, og nå i det siste årene organisert cruising i juni. 
 
I stedet for å fly etter ungdommen med rekrutteringsbrosjyrer har de valgt å rette seg inn mot 
tidligere medlemmer som har falt fra. Interessen er gjerne tilstede fortsatt. Klubben møtes på 
Tyrigrava og er fortsatt en frittstående klubb. Aktive medlemmer deltar på en tur med danskebåten 
på høsten som en liten påskjønnelse for innsats. 
 
ACC Sandefjord v/ Bjørn Gunnar Hatlevik: Stiftet 1983 og teller i dag 82 medlemmer. Åpent 
klubbhus 2 dager i uka og lokalet blir også leid ut til andre. Har egen webside. Det som trekker mest 
er Hobbykjøretøyenes dag på Foksrød med 230 innenfor � medregnet alle typer kjøretøy. Klubben 
deltar også på cruise-nights sammen med ACDC 
 
ACOC Moss v/ Morten Braarud: Med en økning på nær 20% i år har klubben nå 76 medlemmer. 
Dette skyldes økt aktivitet hvor de har gjennomført South East Swap Meet, Cars & Rock�N Roll (300 
biler) og Late Summer Car Meet (100 biler). Det er inspirerende å drive når det er slik glød, og 
klubben satser videre neste år med samme arrangement. 
 
ADC Blaker v/ Jan Tore Andresen: drar 4. juli sammen med Midnight på Lillestrøm, og har eget treff 
på Blaker årlig. 30 medlemmer, og på høstfesten får de oppvartning og tilbud om drosje hjem på 
klubbens regning. Klubbens webside visstnok ikke oppdatert, mer �knestående�. Bruker SMS til å 
informere medlemmene. 
 
Terminliste 2007.  
Se vedlegg. OBS! se oppskrift for hvordan ditt arrangement skal komme på terminlista under 
AMCARS infodel. AMCAR mottar referat fra Østlandsforum, men foretar seg ikke noe i forhold til 
terminliste før de hører fra deg. 
 
Økonomi Treffsamarbeid og Østlandsforum.  
Saken har vært drøftet på forumet sist år også, og det kom frem konkrete forslag som klubbene som 
har skutt inn andeler ble oppfordret til å gi sin stemme. Tre klubber sendte sitt  
svar pr mail, resten ble avgitt under møtet. Forslag A: 4 stemmer, Forslag B: 2 stemmer 
Det ble flertall for forslag C med 6 stemmer: 
�Hele beløpet går til arrangør, da dette er penger som er samlet inn for å holde liv i treffet på 
Hunderfossen. Det forventes et regnskap som kan legges frem etter hvert treff, og en klausul om at 
dersom treffarrangør velger å legge ned treffet skal restbeløpet gis til for eksempel trafikkskadde ved 
Sunnaas Sykehus� 
 
Dette innebærer at arrangørklubbene Lillehammer og Gjøvik får disposisjonsrett over fondet. (Info: 
disse to klubbene stemte for andre forslag). 
Det var kun ACC Lillehammer som var tilstede, og leder Terje Siem gikk med på dette under 
forutsetning av at punktet om at regnskap skulle legges frem til Østlandsforum hvert år ble fjernet. 
Fondet er slik sett uten noen heftelse, men med en klar oppfordring om å ha en plan i tråd med siste 
setning under punkt C dersom ingen lenger er villig til satse på amcartreff på Hunderfossen. 
 
Økonomi i Østlandsforum. 
Forumet har vært arrangert med midler fra treffsamarbeidet til og med 2006. Fra neste år må det 
derfor innbetales Kr. 500,- fra hver deltagerklubb som et engangsbeløp, for å holde drift i forumet. 
Med en innbetaling fra 20 klubber bør det være grunnlag for 4 nye år, t.o.m. 2010. 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
Kr. 500,- innbetales snarest til Østlandsforum på konto: 6177.05.29386.  
 
AMCAR var representert med Jon Grasto. Som vanlig er interessen stor for å høre siste nytt, og 
tidsrammen blir grundig overskredet.  
Klubben passerer 14.000 medlemmer nå, en økning på 400 siste 12 måneder, og 68 lokale klubber 
og 7 merkeklubber er tilsluttet. Jon trekker frem noen av medlemstilbudene: 
AMCAR Finans, som gjennom Sparebank1 har tilbud om å finansiere veteranbiler på gunstige vilkår 
(inntil 80%).  
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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 
 

Forikringsavtalen med If har fått økt totalrabatten, samt rimeligere årspremier. 
Teknisk bistand preges av enorm aktivitet. I disse dager må teknisk avdeling prioritere 
myndighetsarbeidet; mot Vegdirektorat og Toll- og avgift. Teknisk bistand på telefon vil derfor være 
begrenset til 1 person fra kl. 13.00. Etter omorganisering i VD er mange kontaktpersoner skjøvet ut 
og det er ikke noen regelverk å forholde seg til ved ombygging. Problem med godkjenninger på både 
originale og ombygde biler gjør at det blir viktig å få avklart hva som gjelder, slik at kapasitet til 
teknisk bistand kan økes igjen. Aktuelle saker nå er bl.a. å få aksept for CO2 opplysninger fra EPA i 
USA, bruk av CarFax som dokumentasjon for tidspunkt for førstegangsregistrering, ombygginger for 
eksempel luftfjæring. 
Amcar�s nye nettside er fortsatt under utvikling, men det rapporteres om god respons på Kjøp og 
Salg annonsene på nett.  
Servicetilbud ellers: Juridisk bistand, rabattavtaler, Amcar shop og USA service med bl.a. tilrettelagt  
�shoppingtur� og opplegg for håndtering av deler. Det nye amcarsenteret er åpent for besøk mandag 
� fredag 08-15.30.  
 
Import av amerikanske personbiler til Norge er nesten stanset opp, av 714 førstegangsregistreringer 
er 630 biler eldre enn 30 år. 
 
Terminlista: Grasto presiserer hva som gjelder for å komme med i terminlista i Amcar og på 
amcar.no: 
Treffets offisielle navn, arrangørklubb, kontaktpersons telefonnummer eller mailadresse. Send info 
til: carclub2@amcar.no eller på fax til 72 89 60 10. 
 
Kveld: Etter middag på hotellet ble hele gjengen kjørt ned til klubblokalet, Edvard Strandsvei 46 på 
Hafslundsøy., hvor det var bar og video på storskjerm i det gamle bedehuset. 
 
Søndag 12. november 
Det var 12-14 personer som reiste til Magnus Motor på omvisning ( www.magnusmotor.no ) samt ett 
lite besøk til USCEC i Fredrikstad. 
 
Østlandsforum 10.11.07;  ACBC Brumunddal, arrangeres på Rica Olrud  Hotell Hamar. 
Videre antydet 2008 ACDC Vestfold i Tønsberg og 2009 ADC Blaker. 
 
 
for Østlandsforum 
 
 
Tom Pettersen 
Ref 
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1977 Chevrolet Caprice, en eier. KUN 5800 Miles !! Svart med rødt 
skinn int. 
Bilen står i USA, kan bli din for ca kr 85.000 ferdig hjem til Norge. 
Ring eller send epost for info (flere bilder), tlf 47337896 epost 
kent.e.johansen@telia.com 

1941 Chevrolet Pickup, helt original, kun 2095 miles !!! 
Gubben gikk bort, men kona tok vare på bilen..derfor så lav km. 
Ring eller send epost for pris, info (flere bilder). 
Telefon 47 33 78 96 epost kent.e.johansen@telia.com 
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Garasjebesøk hos Ragnar Solgaard. 

 
 
 
Ragnar kjøpte sin Ford 
Thunderbird Convertible 
1956 i Bergen i 1989. 
Bilen var malt! innvendig 
og trengte full overhaling.  
Karosseri ble løfte av 
ramma. Ramma ble 
sandblåst og lakkert. 
Motor og drivverk ble 
overhalt av Kjell 
Magnussen (lurer på hvor 
mange biler i klubben han 
har hatt en hånd med, det 
er ikke få.) Karosseriet ble 
sveiset og slipt platerent, 
føre lakkering. Alt karosseriarbeide ble utført av Ragnar selv. 
 

Skulle ikke tro at denne motoren er 51 
år gammel 

Ragnar med sin flotte 1956 Thunderbird 
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Bilen var ferdig restaurert i 1991 og vant samme året Thunderbird 
klubbens restaureringspris. 
Bilen fremstår den dag i dag, som en perle. 
Ragnar har alt av dokumentasjon på bilen, som f. eks original Building 
sheet. Det er som jeg forstår produksjons ordren til fabrikken. 
Thunderbirden ble produsert 25.07.1956 for eksport. Solgt 08.10.1956 
til Nederland, registret i Nederland 29.07. 1957. Innført til Norge som 
flyttegods 08.01.1980 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ragnar har innredet et gutterom (Astrid kalte det furterom) i kjelleren. 
Der var det tydelig at Ford Thunderbird er den store interessen. Det var 
mye bilder, modeller og bøker om Thunderbird. Morsomt å se at det er 
flere voksne gutter i klubben vår. 
 
Litt data om 1956 Ford 
Thunderbird Convertible: 
 
Motor: 312 cid, V8 220 hk Y-
blokk 
Gir: Automat 
Antall produsert: 15631 
Antall som eksisterer (1980): 
4997 
Pris ny:$ 3.155 
 
For Us Cars News 
Jan Grøsfjeld 
 
PS. Ragnar og Astrid serverte gode kaker og kaffe. 

Interiøret er 
som det 
skulle vært 
nytt. 
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Mange ganger kan vi gjøre ting enkle men det må liksom gjøres.  
I gamle dager lagde vi maten på forhånd og fryste det ned. 
Dette har liksom gått litt i glemmeboken men jeg kan jo prøve å 
friske litt opp i dette. 
 
En kan jo lage store porsjoner av mat og fryse det ned. Blant annet 
sauser kan  
fryses og hvis du skal lage kjøttkaker kan en jo lage dobbel  
porsjon å fryse ned både saus og kaker.  
 
Her er en oppskrift på kålstuing. Smaker fortreffelig til kjøttkaker og 
lignende. 
 
Ca ¾ kg hodekål 
2 � 3 dl vann.  
½ dl vann.  
 
Ta alt sammen i en kjele og kok det til kålen er mør. 
 
Vitaminer er bra for oss. A vitaminet. Det styrker synet, styrker 
immunforsvaret, 
 gir sunn hud. Og A vitaminet finnes i all slags frukt, fisk og dyrelever, 
tran, smør og melk. 
  
En kan ha søtbehov men det kan være andre ting man kan ha som er 
mye sunnere og det er nøtter. Jeg pleier å ha mandler og rosiner på 
bordet. 
Det er godt, mettende og sunt. Nøtter som ikke er saltet fåes 
kjøpt i løs vekt, med tørket frukt kanskje blandet i. Det er også sunt. Og 
godt. 
Det kan være en annen løsning til barna også. Bare vær forsiktig med 
små barn og nøtter. 
 
Hva lærer vi av å ha en fireåring i huset, jo når du hører toalettet spyle 
ned 
Etterfulgt av ordene � Åå- åå, er det allerede for sent. 
 
En vits må vi ha i dag også. Avlyst bryllup. Hvorfor avlyste du bryllupet 
Og kjøpte bil i stedet ? � Fordi jeg ikke hadde råd til både kone å bil.  
Hvorfor valgte du bilen da ? � Den har tre års garanti. 
 

 Synnøve 

 
P L U K K S I D E N 
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Dato: Hva skjer: 
06.02.07 Årsmøte og medlemsmøte Kl. 19.00 

20.02.07 Styremøte kl. 19.00 

24.02.07 Swap Meet i Moss Avreise fra klubben kl. 10.00 

24.02.07 Fest på klubben kl. 20.00 

25.02.06 Stifting av avis  kl.18.00 

  

 
 

Hva skjer 
 

Februar 

US Cars 

 

H 
 
 
 

Husk Årsmøte/medlemsmøte   
 Tirsdag 6. Februar 2007 

Kl. 19.00 
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                                                                                                                                            Frimerke 

RETURADRESSE: 
US CARS ENTHUSIASTS CLUB 
Strykerveien 19 
1658 Torp 

Hver Fredag og Søndag, møtes vi på klubben . Fredag kl. 
19.00, Søndag Kl .  17.00 
 
 

2007 
Februar 
6 Medlemsmøte/Årsmøte     USCEC 
20 Styremøte kl.19.00      USCEC 
24 Swap Meet        Moss 
24 Fest på klubben kl. 20.00     USCEC 
 
Mars 
6 Medlemsmøte/Årsmøte     USCEC 
20 Styremøte kl.19.00      USCEC 
 
April 
3 Medlemsmøte kl. 19.00     USCEC 
6 Påske  Cruising      Detroit 
14 �15 Motorshow       Halden 
17 Styremøte Kl. 19.00      USCEC 
 
Mai 
1 Vårmønstring OBS      Detroit 
8 Medlemsmøte Kl. 19.00     USCEC 
15 Styremøte        USCEC 
20  Ivercruise        USCEC 
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