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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. August 

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. 
Nettopp kommet hjem fra Power Hot Rod Reunion Meet. Det må være 
det ultimate Amcar treff. Nostalgi drag race med flaggstart, masse folk 
og mange biler i alle fasonger. Fra råtne Rod Rats med motorer dobbelt 
så høye som bilen, til strøkne klassiske drag racers. Hjulløft så 
motordelene spruta når bilen landa. Et stort område med ei nedlagt 
flystripe, perfekt til dette bruket. At været var knallbra, var prikken over i 
en. 
Været ja det har ikke vært noe å skryte av så langt, men til POWER 
MEET blir det bra. Vi trenger folk til å være med å rigge på lørdag 
ettermiddag. Vi sender ut en melding om når vi skal begynne. 
Fredager på Flora har begynt å bli et fast samlingssted. Det har vært 
opp til 20 mennesker og 10 � 12 biler enkelte fredager. 
Har dratt campingvogn etter Imperialen i sommer. Hadde senka den for 
mye, den ble vel lav med ei tung campingvogn på slep. I Ullared (der 
hvor Gekås er) kjørte jeg inn på ei mark for å campe, det så ut som 
nypløyd mark etter meg. Bilen ble hevet i en Mopar entusiasts garasje i 
Lidkøping. Han hadde to 1960 Chrysler 300C. Den ene var under 
restaurering. Han skulle kanskje komme på vårt Power Meet. Får du 
problemer når du er på ferie, stopp en amcar å spør etter hjelp.  
Fortsatt god sommer, og husk å møte på vakt til POWER MEET 
NORWAY 5. August 

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! 
 
 
Dette nummer har ingen garasje reportasje, men stoff fra 
treff og fester i sommer. Neste nummer blir det en stor 
reportasje fra Power Hot Rod Reunion, vårt eget treff og 
forhåpentligvis stoff fra treff der leserne har sendt inn. 
Bidragyter i dette nummer, er Ketil, Ragnar og Iver. Vi 
trenger stoff til avisa, send inn eller tips redaktøren om du 
har noe på hjertet. 
 
Hilsen Red. 
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Her er programmet for en vellykket bilrealitert USA tur . Annkom USA torsdag 
ettermiddag fant fram til motell slappet av der første kvelden. Fredag besøk i div. 
bildelefirmaer, Mooneayes, 
Team C performanse center Reds rod shop og Cw Moss. Kvelden dro vi på nigth 
cruice i Garden Grove. Lørdag var det tidlig opp for å dra Donuts Delight treffet i 
Huntington Beach starter kl 0600 og er stort sett ferdig 0830. Vi dro deretter til Del 
Mar som er en drøy times kjøring sørover for Goodguyes treffet, resten av lørdagen 
og søndagen ble tilbrakt der. Mandag og Tirsdag var vi i Los Angeles område. 
Onsdag dro mot Pomona og var på Cruice Night der, det var sesong åpning og mer 
en 500 biler. Torsdag gikk ferden mot Las Vegas for turens store mål. 
Viva Las Vegas Rocabilly Weekend. Vi fikk Torsdag kveld Fredag og en del av 
Lørdag der før ferden gikk tilbake til Los Angeles, da vi hadde planer for Long 
Beach Hi Performense Swap Meet Søndag .Mandag tilbrakte vi til div shopping. 
Tirsdag gikk flyet tilbake til Norway. 
MEGATUR 
Ketil OG Kirsti. 

Tøff 55 Nomad.  

Ketil og Kirstis USA tur våren 2007 

Boyd Coddington 
på cruice på treffet i 
Del Mar  
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Div. bilder fra USA tur 

Fin Chrysler 300 på parkeringen. 

. Det går å få ett Mopar 
produkt tøft også. 

Traff på kjentfolk i Las 
Vegas som fikset 
pinstripping på Mercuryen 
i New Mexico under Cruise 
66 turen i fjor.  



US Cars news nr. 7 

Iver cruise 20.05.2007 
 

Startet fra klubblokalet rundt 15 minutter over 11, sånn som vi pleier. Det var 
dessverre bare 8 biler, med gamle Pontiacen i spissen. De øvrige var Gerd og Terje 
Bergvatn, Sonja og Jan Wennersberg, Kirsti og Ketil Olsen med Sylvia Evensen, 
Susanne, Kristoffer og Erik Fossum de hadde også med seg Matiaz Sohs. Videre 
var Johnny Gressum med, fikk dessverre ikke med meg navnet på dama han hadde 
med. John Grasto var også med for anledningen med en nydelig Lincoln. Kjell 
Eriksen hadde med seg Marianne med barna Amanda og Jesper. Undertegnede sin 
bedre halvdel Tove var også med samt Michael og Shean. Så noen blei det jo 
allikevel. 
 
Ferden gikk mot 
Rakkestad, hvor vi tok 
en liten rast på Statoil, 
noen fikk is andre fikk 
handlet lomper og litt 
annet som manglet til en 
vellykket grilltur. 
Etter vi var ferdig der 
kjørte vi forbi Strømfoss, 
gjennom Aremark og 
endte opp på vår faste 
plass på venstre side rett før Brekke sluser. Det blåste noe helt jev�g, men solen 
skinte. 

 
Turen var jo såpass lang så grillene ble 
tent ganske fort. Tror til og med noen la 
på pølsene før de hadde rekt å fyra 
grillen. 
Når vi vel hadde spist og kost oss samt 
jugd litt, var det tid for den årlige hestesko 
konkurransen. I år ble det startet med en 
egen barneklasse, hvor Amanda Follestad 
Eriksen vant  en �gøttepose cars� alle de 
andre barna fikk en sjokolade hver, alle 

premiene var for øvrig sponset av �Malia � Fossum. Mange takk for det. 
 
Vinner av barneklassen Amanda Follestad Eriksen. 
 
Senior ble vunnet av Ketil Olsen foran Terje Bergvatn, konkurransen var spennende 
lenge helt til Ketil slo knock out på alle med 40 poeng i siste kast. 
Sjefkaster Ketil Olsen. 
 
Etterpå var klokken blitt 17.00, så vi brøt opp å kjørte hjem etter nok en vellykket  
tur. 
 
Hilsen Jan Ivar Magnussen. 
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Cars on The Farm  
Cars on the farm, ble en kjempesuksess. Pent vær, ypperlig sted, god musikk, 
glade mennesker og fine biler.  
Fire Østfold klubber gikk sammen om å arrangere Cars On The Farm på Gribsrød 
Gård i Ellingdalen utenfor Halden. Det var klubbene i Askim, Halden, Sarpsborg og 
Fredrikstad 
Fredagskvelden stilte Tres Generationes på scenen. Et ypperlig Rockabilly band. 
Vokalisten holdt et forrykende show både på scenen og på dansegulvet.  
Lørdags morgen var for enkelte ganske tung, men etter frokost i teltet, var folk i 
form igjen.  
Programmet på lørdag var ponni ridning for barn og ATV kjøring for ungdommer. På 
ettermiddagen var det en fin cruising (rebusløp) med mange spørsmål underveis. 
Lørdagskvelden var først Licking The Moose på scenen og varmet opp for 
Bluesbrother bandet Pedal & Moving Targets. Et band som bestod av 9 musikere 
som det svingte ordentlig av. 
Ca 100 biler og omlag 350 mennesker deltok på Cars On The Farm 
Et meget vellykket arrangement som vi bare har fått gode tilbakemeldinger fra. Vi 
har allrede bestemt dato for neste års treff. 15. til 17. Juni 2008 
Hilsen 
Jan Grøsfjeld 
Leder Us Cars Enthusiasts Club 

Peoples 
Choise 
vinner. 
Chevrolet 
Pick Up. Rat 
Rod. 
Suveren 
vinner. 
 

Ketil var i storform på 
fredagskvelden. 

Kjell, Dag og Jan vant rebus Cruisingen 
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Det hadde regnet hele lørdagen, men vi satset på fint vær på kvelden, og slik ble 
det. Grillen ble satt inntil huset og tent. Sola kom frem og stemningen ble bra. Til og 
med Finn med ny Rod dukka opp. Vi ble ca. 30 som hadde en virkelig fin kveld. 
Her er noen bilder fra festen. 
Jan Grøsfjeld 

Fest på klubben Lørdag 30. Juni 

Nei 
fotografen 
var ikke så 
full at han 
så dobbelt 

God 
stemning. 
Ingen 
behøver å 
engste seg 
for å 
forstyrre 
naboer her. 
Litt kaldt, 
men varmen 
kom 
innvortes 
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Ragnar Solgaard har vært på bilutstilling i Jönköping og sendt inn bilder. 

Rat Rod er blitt  
populært 

Noen biler er 
rene juvelene 
bakfra 

Flott bensinstasjon. 
En utfordring til oss? 
Vi skal arrangere 
Motorshow neste år. 
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POWER MEET NORWAY 2007 
Kongsten, Fredrikstad 

5. August 
Kl.08.00 til 16.00 

 
Norges Fineste bilutstilling 

Premiering 
Vinn USA tur på inngangsbilletten. 

Swap Meet 
Mat servering 
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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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POWER HOT ROD REUNION MALMBY VED STRÄNGÄS 
20. OG 21 JULI 2007 

 
Et annerledes treff som det vil komme en bred reportasje fra i neste nummer av 
avisa. 
Men mens dere venter i spenning på neste nummer, så får dere noen smakebiter 
her. En anbefaling, få med dere dette neste år. Det er unikt. 
Hilsen Jan Grøsfjeld. 

Dette treffet er vel det 
eneste hvor det går å 
cruise med dragsters 

Oldsmobile Cab. 

Chrysler New Yorker 
Med Airstream 
Campinghome på 
slep. 
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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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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: 
01.08 Amcar Cruise Night   X 

04.08 Rigging Power Meet. Kongsten X 

05.08 Power Meet. Norway. Kongsten X 

07.08 Medlemsmøte kl. 19.00 

12.08 Grensetreff Fredriksten Festning Halden 

18.08 Rigging Street Legal ØRA  X 

19.08 Street Legal Ø.R.A.   X 

21.08 Styremøte kl. 19.00 

26.08 Power End of Summer Meet   Emmaboda 

 
 

Hva skjer 
 

August 

US Cars 

H 
 
 
 

Husk medlemsmøte   
 Tirsdag 7. August 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 
 
 
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 
21 Styremøte        USCEC 
26 Power End Of Summer Meet    Emmaboda 
 
September 
 4 Medlemsmøte  Kl. 19.00     USCEC 
 5 Amcar Cruise Night      USCEC 
 19 Styremøte        USCEC 
 
Oktober 
2 Medlemsmøte Kl. 19.00     USCEC 
16 Styremøte Kl. 19.00      USCEC 
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