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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. April 

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! 

Hilsen 
Jan  
Grøsfjeld 
Leder 

Hei. 
Nå er endelig våren her! 
Sesongen begynner snart med påskecruising og Vårmønstringen ved 
OBS 1. Mai. 
Årsmøte og fest er unnagjort. Årsfesten foregikk for siste gang på 
Folkvang.  
Håper det er mange som stiller på Påskecruising 6. April. Vi skal kjøre 
fra klubben kl.14.00.  
For meg så begynner sesongen 1. Mai. Gleder meg til å begynne å 
cruise igjen. Lenge siden nå. Det kribler i høyrefoten. Skal bli moro å se 
hva som har skjedd i garasjene rundt om i distriktet i vinter. 
Bygging av baren på klubben er i full gang. Det er mulig for andre enn 
Roy og Ragnar å delta. Husk at du kan vinne USA tur ved å delta. Jon 
Petter Kaalaas deltok en gang på Motorshow 2006, og vant 
reisegavekort på kr.5000,- 
Merk dere at alle arrangemanger som har x i terminlista, gir et lodd på 
reisegavekortet. 
I mai begynner vi med Fredags samlinger på Flora. Vi møtes der og 
spiser litt, juger  litt og så cruiser vi en tur. 
I sommer skal en hel gjeng kjøre til Power Hot Rod Reunion i Malmby. 
Dette skjer 20. og 21 Juli. 
Nå har endelig Imperialen fått nye foringen. Er snart ferdig og bilen er 
snart klar for Cruising: Gleder meg. 
God vår! 
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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. 
Mye lokalt stoff i avisa. Noen påstår at det ikke skjer så mye i 
klubben, men det skjer nok til å fylle avisa. Selv om de fleste 
bilene står i garasjer og noen på krakker. 
Men nå står sesongen for døra, og da håper redaktøren at 
stoffet vil renne inn���.. 
Gjelder å være optimist. 
Mitt håp er at medlemmer som reiser på treff rundt om i Norge 
og Sverige (og andre land), kan ta noen bilder og sende til 
meg.  
Hører du om noen eller har du kjøpt deg ny bil, så ring til meg. 
Jeg kommer og tar bilder og skriver litt om bilen din. 
Husk også å melde ifra om du  klarer deg med avisa på nettet. 
 
Vårlig hilsen fra redaktøren. 
 
Jan G. 
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Jon Petter Kaalaas vinner av reisegavekort på  
Kr. 5000,- 
 

Jon Petter Kaalaas ble den heldig vinner av Ticket gavekort på 
Kr.5000,- Han deltok som vakt på Motorshow 2006. Jon Petter fikk 
overrakt gavekortet på klubben tirsdag 13. Mars. I år kan det være du 
som vinner 

Årets medlem 
Ragnar Solgaard 
og Roy Andersen 
er Årets 
medlemmer. 
Her får Ragnar 
pokalen. Roy fikk 
sin på Årsfesten. 
Prisen fikk de for 
arbeide på 
klubblokalet. 
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Årsfesten 2007 
 

Følgende medlemmer har jubileum i år og får glass og diplom:  
 
30 år: Ketil Olsen, Arne E. Nødsle, Carl H. Huseby og Jan Wennersberg  
 
20 år: Bjørn Andreassen, Erik Augensen, Torill Andreassen, Erik 
Fossum og Frank Askerli  
 
15 år: Britt Kjersti Fagerås, Lars Christensen, Jan Ivar Magnussen, Jan-
Rune Skaget, Nils Petter Floan og Torkil Aune  
 
10 år: Frank Eriksen, Sten Erik Nøklebye og Susanne Fossum  
 
5 år: Stein Aakre, Leif H. Urdahl, Terje Bjerklund, Per Henning Begby, 
Berit Eliassen og Bjørg Jacobsen  
 
To medlemmer ble kåret til Årets medlemmer, for innsats på 
klubblokalet. 
Roy Andersen og Ragnar Solgaard  
Vi gratulerer.  

Roy Andersen Og Ragnar Solgaard ble kåret til Årets 
medlemmer. Her får Roy pokal og blomster av Terje og Jan. 
Ragnar var ikke tilstede. 
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Bilder fra Årsfesten. 
Lørdag 10. Mars ble den tradisjonelle Årsfesten avholdt på Folkvang. 
Dette var siste gang vi var her. Lokalet skal selges til sommeren. Ca 50 
var tilstede, som festet og hadde det moro ut i de små timer.  

Synnøve og Sten Erik 
ordnet baren. 
De ryddet lokalet og var de 
siste som gikk 

Bandet spilte fin dansemusikk 

Iver selger 
lodd, til en 
glad gjeng 

Medlem fra 1975 Bjørn Helle m.frue og Tore 
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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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Garasjebesøk ved gamle klubblokal. 
Lørdag for noen uker siden, hadde jeg kamera med i garasjen. Her kan 
dere se med egne øyne hvorfor ting tar tid. En gjeng halvgamle 
mannfolk sitter rundt et bor å juger, spiser kake og drikker kaffe! Ikke 
rart at bærebrua til Imperialen er blitt en føljetong! Men nå er den på 
plass! Mangler bare resten. Skal jo være litt sosial når en er i garasjen. 
Jens er veldig sosial, der han sitter å leser. Gulvet er forresten på plass 
i Mustangen. Skulle ikke forundre meg om den er å se på veien snart.  
Anders Camaro står det igjen litt arbeide, men er sikker på at vi snart 
ser røyken fra dekka hans. 
Vi hadde forresten møte denne dagen, må ha det for å spise opp alle 
kakene. 
Vel kos dere med bildene fra garasjen. 
Jan Grøsfjeld 

Jens i sin snart 
myteomtalte 
Mustang. 
Verdens raskeste 
Mustang på 4 
bukker. MEN den 
som ler sist.. Er 
tregest i 
oppfattelsen. 
Mustangen er 
snart ferdig!!!!!! 

Det er jo ikke rart 
at ting tar tid, når 
man inntar denne 
positur i garasjen. 
Merk to poser med 
kaker. Tar tid å 
spise opp dette 
samt drikke et par 
kanner med kaffe. 
Men han sitter 
trygt ved siden av 
førstehjelp skrinet 
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Tror Anders overdrev litt. Han skulle 
gjøre bilen lettere til Street Legal 

Gulvet i Mustangen er på plass. 
Godt arbeide tar tid. Pent er det blitt 

Garasjegjengen er samlet. 
Svein er på besøk 

Bærebrua er lakkert, nye 
foringer er presset på av 
Magnus Motor AS. Nå er 
begge på plass 

Leder/Redaktør 
foran Imperialen. 
Nå med nye 
foringer på 
bærebruene. 
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Ny bil i klubben 
Per Arne Harangen  1968 Ford Mustang HT 
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Swap Meet Moss 24. Februar 2007 
 

Mosseklubben arrangerte Swap Meet for andre året. Skulle vel være et 
vårtegn, men det snødde som bare f� 
En del amcar enthusiaster kom for å shoppe og for å se. 
Traff på en del folk fra klubben vår, selv om jeg kjørte alene fra klubben. 
Ketil Olsen hadde rydda i garasjen. Han hadde mye godsaker meg seg, 
som han skulle selge. Fikk solgt en del, så han var fornøyd. HC ble sett 
bærende ut med saker, likså Jens hadde en del med seg da han gikk. 
Frank hjalp Ketil med å selge. Svein ble observert spisende på en 
Mosse kebab. 
For den som ikke vet hva det er, så er det pølse og vaffel. (urk) 
Det var mest (eller bare) deler til Ford og Chevy. Vi som sverger til 
Mopar, måtte nøye oss med å se. Men det var jo som vanlig verktøy og 
modellbiler. 
Mosseklubben står for øyeblikket uten lokale. Håper det ordner seg 
snart. 
 
Jan Grøsfjeld 
Utskremt medarbeider US News 

Ketil fikk solgt dekk og felger Kremmer Frank 
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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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P L U K K S I D E N 

PLUKKSIDEN 
 
Prøv noen skiver agurk i vannet. Det er forfriskende og samtidig sunt. 
 
Makrell er godt og her er det en oppskrift på makrellkaker. 
Får man ikke tak i makrell kan man tilsette annen fisk istedenfor å prøve 
seg fram. 
 
½ kg renskåret makrellkjøtt 
200 gr kokte poteter 
1 dsl melk 
½ ss potetmel 
salt 
pepper 
løk 
 
Fisken renses eller man kjøper ferdigrenset. Males sammen 
med saltet 1 gang og deretter med de kokte, kalde 
potetene 2 ganger. Potetmel røres i og pepper etter smak 
Spe så på med melken litt etter litt. Dannes til runde kaker  
som brunes i smør. Serveres med brunet løk. 

 
Det snakkes veldig mye om salt og det daglige behov er på 0,5 til 1,0 
gram. 
Men det daglige inntaket er på ca 5 gram. Det er veldig mye salt i 
dagens mat. 
Ferdig supper, brød, ost osv. Det en kan er å bruke mye mer krydder i 
hverdagen. Det skal smake godt å ikke overdrive. Jeg syns det er viktig 
at ingrediensene en bruker skal smake, ikke bare krydder. Men hver sin 
smak. 
Jeg vet at matvareindustrien har nå begynt å tappe ned på saltet og  
Det er bra for vår helse. Det står jo ikke noen plass som regel hvor 
Mye salt det er. Bare at det er salt i. 
 
 
Reifann. Hvis du lager te av den kan det hjelpe mot hoste. Den kan 
plukkes i naturen eller at helsekostforretning har den. Tilsettes litt 
honning som smak. 
 
Så en vits.  Han kom inn, slengte den på oppblåsbare på disken 
Å sa: Dere har solgt meg en mann ! Nei,da, det er bare du som har  
Blåst den opp på vrangen. 

Synnøve 
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Dato: Hva skjer: 
02.04.07 Medlemsmøte kl. 19.00 

06.04.07 Påskecruising. Fra klubben kl. 14.00  X 

14 �15-.04.07 Motorshow Halden Ishall 

17.04.07 Styremøte Kl. 19.00 

  

  

 
 

Hva skjer 
 

April 

US Cars 

 

H 
 
 
 

Husk medlemsmøte   
 Tirsdag 3. April 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 
 
April 
3 Medlemsmøte kl. 19.00     USCEC 
6 Påske  Cruising  X    Detroit 
14 �15 Motorshow       Halden 
17 Styremøte Kl. 19.00      USCEC 
 
Mai 
1 Vårmønstring OBS  X    Detroit 
2 Amcar Cruise Night  X    USCEC 
8 Medlemsmøte Kl. 19.00     USCEC 
15    Styremøte        USCEC 
20 Ivercruise    X    USCEC 
26 Power Summer Meet,      Hässleholm 
 
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 
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