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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. Mai 

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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Leder har ordet! 

Hei! 
 
Imperialen har vært på sin første tur. Deilig selv om det regna så det 
plaska. 
Mye  som skjer fremover nå. Vi arbeider med å få på plass alt til Cars 
on the Farm. Dette treffet skal jeg på. Gleder meg. Tror det blir veldig 
bra. Vil anbefale dette på det varmeste. 
Bilens dag i Fredrikstad ble avlyst. Bilbransjen så ikke nytten av en 
slik dag. Bedre for dem å bare pøse ut penger på annonser i avisene. 
Men å møte potensielle kunder face to face, det nøttante i 
Fredrikstad. 
Husk medlemsmøte 8. mai. Vi skal ha auksjon. Pleier å være 
morsomt. 
Iver Cruise er 20. mai. Bli med på en deilig tur til Brekke sluser. 
Baren begynner å ta form. Delta gjerne på sosialt arbeide hver 
torsdag. Roy og Ragnar sette pris på litt hjelp. 
Nå som Norge skal redde klimaet i verden, håper jeg virkelig at vi får 
beholde avgiftsfritaket på veteranbiler. Frykter det verste, men 
foreløpig så har det ikke vært noe tema. Glad for at vi har Amcar 
Norge i Ryggen. 
Kjør pent, ikke ta med haikere (som Jens sier) Du vet aldri hvem du 
får med. 
 

Hilsen 
Jan  
Grøsfjeld 
Leder 
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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. 
Har du noe morsomt i garasjen? Trenger noen tips nå for 
reportasje til avisa. Har hørt noe rykter om at noe foregård ute 
i Onsøy. Tror at jeg skal snoke litt rundt der å sjekke til neste 
nummer. 
Ellers så er jeg litt skuffet over at ingen har sendt meg bilder 
fra påskecruise. Kanskje ingen deltok fra oss? Brukte 
hjemme siden til Detroit  Cars. Måtte ha med noe av det som 
har skjedd i distriktet. 
Når dere er på treff, er det så j�� vanskelig å ta noen bilder 
å sende til redaktøren. Del opplevelsene dine med resten av 
klubben, så blir det flere som har lyst til å delta. Neste gang 
så drar en hel gjeng.  
Bare se på Hot Rod Reunion. Mange som sagt de skal delta i 
år. P.g.a. omtale fra Ketil og Jens. 
Uff redaktøren skal alltid klage og mase, men det er 
arbeidskrevende å lage alt stoff til avisa alene. 
 
Med hilsen Jan Grøsfjeld 
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CARS ON THE FARM.  
8. TIL 10. JUNI 2007 

 
 
 
Arrangementet begynner å ta form. Det blir Rockabilly musikk på fredag 
og 50, 60 og 70 talls på lørdag. Foreløpig er musikken på fredag 
booket. Backyard Drifters og Tress Generaction deler fredagskvelden. 
Musikken på lørdag er i skrivende stund ikke booket, men det jobbes 
med saken. 
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, line 
dance kurs m.m. 
Det er god plass til camping på området, strøm til campingvogner er på 
plass. 
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. 
Sett av helgen 8, til 10. juni nå. Om du har tenkt å dra på Cars on the 
Farm, så hadde vært ok at du sendte meg en sms om at du/dere har 
tenkt å delta. 
Send: vi kommer, til 90109115. dette for at vi skal få en viss føling for 
hvor mye mat vi skal kjøpe inn. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen, 
selv om du ikke sender melding. 
Håper vi sees på Farmen. 
 
Jan Grøsfjeld 
Leder 

IVER CRUISE 20. MAI 2007  
FRA KLUBBEN KL.11.00 
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Garasje besøk hos Henrik Ellefsen i Saltnes. 
Henrik er ikke blant de mest profilerte medlemmer vi har, men er en like 
ivrig entusiast som mange av oss andre. 
Bilen han restaurerer er en 1971 Cadillac Coupè DeVille. 
Den har ny lakk, nytt vinyltak, nytt dach bord, nye tepper og alt crom 
skal crommes på nytt. 
Grunnarbeide på karosseri er utført av Gressvik karosseri og bilen er 
lakkert av Lakkompaniet AS. 
Cadillacen er utstyrt 427 cid. Motor og 400 kasse. Alle option utenom 
cruise control. Bilen ble kjøpt i 2002 
Henrik er 3. eier på bilen, og han vurderer og selge den, når den er 
ferdig. 
Som bruksbil har han en Chervolet G30 Van, som han også har 
restaurert. 
Henrik og kona serverte kaffe og kaker til avisas skribent! 
 
Hilsen Jan Grøsfjeld 

Henrik har bl.a. 
Tatt ut 
ettermontert 
radio/cd spiller, 
tettet hullet 
etter denne og 
satt inn original 
radio med 
kassettspiller. 
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Hei !  
Sender en liten hilsen fra USA.  
Vi startet i New Jersey i februar. Kjøpte en 98 Ford Explorer og satte kursen mot Flom i 
Minnesota.  
Kjørte gjennom Pennsylvania den første dagen. Det var fint vintervær med sol. Den neste dage 
gikk turen gjennom Ohio og nesten gjennom hele Indiana.  
Vi tok det ganske rolig på turen, kjørte ikke så mye pr dag. Og kom til Wisconsin dag tre. Da 
begynte det å snø, og værmeldingen sa: Hold deg inne ikke kjør bil, det er en snøstorm på vei. 
Vel jeg tenkte litt snø kan da ikke stopp en ekte Nordmann, så vi kjørte videre inn i 
snøstormen. Snøstormen var ikke så mye å skryte av, det var bare å kjøre litt saktere en vanlig. 
Så vi kom frem til Flom Minnesota den ettermiddagen.  
Etter ca 4 uker i Flom, la vi kursen østover igjen. Stoppet noen dager i Minneapolis / St Paul.  
Så satte vi kursen sydover ut av Minnesota og inn i Illinois. Stoppa og titta rund litt på Route 
66 i Illinois.Tok også en titt hos Contry Classic Cars. Det er masse biler der. Så jeg spurte hvor 
mange han hadde. Er ikke sikker sa han, men det er vel ca 630 biler her. Mange av døm er i 
dårlig stand, men det er mange som er fine også. Etter 2 dager kom vi frem til Greencastle 
Indiana der vi er nå.  
Her har været skiftet fra pluss 25 den ene dagen til minus 1 grad den neste dagen. I går hadde 
vi litt snø, og i dag er det 15 grader varmt igjen.  
Det har jo blitt litt bilhandel på veien også da. Men har også gått glipp av et par bra kjøp, noen 
ganger er man bare litt for treg. Men det var jo bare et par Chevyer, så det gjorde egentlig 
ikke no..hehe.  
Det står mange bra biler til slags langs veien når man kjører fra stat til stat i USA.  
Men dessverre så kan man ikke få med seg alt hjem.  
Planen er nå at vi skal dra til Carlisle Pennsylvania for å få med oss et stort vårtreff der. Det 
er til neste helg men er ikke helt sikker på om vi rekker det.  
Rekker vi frem ditt i tide så skal jeg sende over noen bilder på epost.  
Egentlig så skal vi hjem igjen den 26. april...men det frister veldig å forlenge turen et par uker 
til.  
Går vel glipp av 1 mai på OBS da, men tror jeg tåler det :)  
Døm klager på bensina her i USA nå, den er for dyr sier døm. Jaja tenker jeg og smiler når jeg 
fyller opp tanken på Explorer'n og betaler $ 30-35 når den er helt tom....  
Hilsen fra Lorene, Kent & Kenai i Junatien  
PS biler fra Flm MN, Noen biler langs veien,CCC...  

Hilsen fra Kent i USA 
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Bilder fra 

Motorshow i 
Halden ishall 
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Bildene 
er  fra 
hjemme
siden til  
DetroitC
ars. 

BILDER FRA  
PÅSKECRUISING 2007 
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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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1959 Oldsmobile Super 
88 

 
Denne bilen selges av Northstar Trading. Kr. 100.000,-  

Sjelden original bil i god stand. 394 cid motor. 4 trinns hydramatick 
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1991 Chevrolet G-20 Van selges Kr. 18.000,- 
Fin bil om du driver med kart eller Mc racing. Mange skap og 
skuffer til deler og verktøy 
6,2 Diesel. 3, trinns automat med overdrive. Ny grill og radiator. 
Cruise Control. Aircondition. Radio med cd spiller.220 v og 12 v i 
lasterom. Hengerfeste. Rust i venstre forskjerm og skyvedør. 
 
Kontakt Jan Grøsfjeld 901109115 
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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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Kylling er noe som smaker godt nesten hele tiden også er det fint for 
Det er veldig magert kjøtt, så en behøver ikke å tenke så veldig mye på 
vekta. 
Kylling i estragon    4 porsoner 
 
1 stor broiler 
2 stor purrer 
1 ss smør 
2 ts salt, 1 ½ ts hvit pepper 
½ ts tørket estragon 
2 ½ ss hvetemel 
4 dl vann 
1 hønsebuljongterning 
1 dl husholdningsfløte 
Del den rå broileren opp i 8. Rens og skyll purren, skjær dem i tynne 
skiver. 
Brun kjøttstykkene lett i smør, i jerngryten. Ta dem opp og damp purren 
3 � 4  
min, i det samme smøret. Legg kyllingstykkene over purren , 
dryss med salt, pepper og estragon. Lag jevning av hvetemelet 
og vann og hell det over kjøttet. La retten småsurre under lokk til kjøttet 
er 
mørt i ca 30 min. Serveres fra gryten, med ris eller poteter. 
Istedenfor jerngryte kan det brukes en kjele som er tykkbunnet. 
 
Å lage majones er det ikke mange som tenker på. Å det er jo ikke lett å 
å gjøre det heller hvis man ikke har en oppskrift. Men jeg har funnet 
fram en, så da er det jo bare å prøve. 
1 eggeplomme 
1,5 dl olje 
( mais, soya el ) 
1 ss fransk lys sennep 
( diljon ) 
1 ss lunken vann 
salt og pepper 
 
Husk at alle ingrediensene må holde romtemperatur. Visp eggplommen 
lett sammen med vann , sennep, salt og pepper. Pisk inn oljen i en tynn 
jevn stråle. Pass opp at oljen blir tatt opp i blandingen. Majonesen skal 
straks begynne å 
Bli hvit å tykk. Når all oljen er tilsatt kan du tilsette krydder og lignende.   

 
Synnøve 
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Dato: Hva skjer: 
01.05.07 Vårmønstring OBS Fra klubben kl. 10.00 X 

02.05.07 Amcar Cruise Night Fra klubben kl. 18.30 X 

08.05.07 Medlemsmøte kl. 19.00 Styret møter kl. 18.00 

13.05.07 American Car, truck and bike show . Vinterbro 
senter 

20.05.07 IverCruise Fra klubben kl. 11.00 

23-25.05.07 Cars and Roc`n Roll Moss X 

 
 

Hva skjer 
 

Mai 

US Cars 

 

H 
 
 
 

Husk medlemsmøte   
 Tirsdag 8. Mai 2007 

Kl. 19.00 
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                                                                                                                                            Frimerke 

RETURADRESSE: 
US CARS ENTHUSIASTS CLUB 
Strykerveien 19 
1658 Torp 

Hver Tirsdag kl.18.00 møtes vi på klubben 
Hver Torsdag sosialt arbeide på klubben kl.18.00 
 
 

2007 
Mai 
1 Vårmønstring OBS  X    Detroit 
2 Amcar Cruise Night  X    USCEC 
8 Medlemsmøte Kl. 19.00     USCEC 
13   American Car, truck and bike show  Vinterbro 
15    Styremøte        USCEC 
20 Ivercruise    X    USCEC 
26 Power Summer Meet,      Hässleholm 
25-26 Cars and Roc`n roll      Moss 
 
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 
23 Cruising til Lysekil  X    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  
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