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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 
22. Januar 
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Leder har ordet! 

Hilsen 
Jan  
Grøsfjeld 
Leder 
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Redaktør 

 
 
 
 

Hei 
Ny avis og nytt år, 
Godt nyttår ! 
I dette nummer er det reportasje fra Terje Kristiansens nydelige 
Chevrolet Business Cupè og fra ØRA 2006. Dette viser en stor 
spennvidde i vår hobby. 
Trenger fortsatt tips om biler som  jeg kan lage reportasje om. Bilene 
trenger ikke være strøkne. Bruksbiler er også inntresant og en del av 
vår hobby. Vinteren er jo en rolig tid når det gjelder arrangementer, 
men desto mer mekking.  
I neste nummer kommer det en reportasje fra USA turen som klubben 
arrangerte, pluss mer stoff om klubb biler, samt referat fra 
Østlandssamlingen med Terminliste og bilder fra klubbens julebord. 
Men som sagt tidligere, nøl ikke å ta kontakt om du kommer over noe 
interessant. 
 
Jan Grøsfjeld 
Redaktør 
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 Us Cars Enthusiasts  
 Club Fredrikstad  

 
Avholder Årsmøte Tirsdag 6. Februar 2007 kl. 19.00 på klubben. 

 
Forslag til Årsmøte, må være levert styret innen Tirsdag 23. Januar 
2007 Kl. 19.00 
 
Agenda Årsmøte: 
 
1. Åpning Valg av dirigent/Sekretær. 
2. Beretning 
3. Regnskap 
4. Innkomne Forslag 
5. Valg 
6. Avslutning 
 
Etter en pause fortsetter møtet, som et vanlig medlemsmøte. 
 
Styret består av følgende: 
 
Leder   Jan Grøsfjeld  Ikke på valg, men har bedt om avløsning. 
Nestleder   Ketil Olsen  På valg for 2 år 
Sekretær  Marit Husbakke På valg for 2 år 
Kasserer   Carl Henrik Huseby  Ikke på valg 
Styremedlem  Kjell Magnussen  på valg for 2 år 
Styremedlem  Erik Fossum 
Styremedlem  Terje Bjerklund 
Styremedlem  Kurt Bothe   På valg for 2 år 
Varamedlemmer: 
Roy Andersen  På Valg 1. År 
Vidar Ekeberg  På valg 1. År 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Nestleder:        Ketil Olsen 2 år 
Sekretær:         Marit Husbakke 2 år 
Styremedlem:   Kjell Magnussen 2 år 
Styremedlem:   Kurt Bothe 2 år 
Varamedlem:    Roy Andersen 1 år 
Varamedlem:    Vidar Ekeberg 1 år 
 
For valgkomiteen Krister Norenberg 
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Little Feat og mye annet snadder til 
Lillehammer Blues Weekend 2007 
 
Den Amerikanske Supergruppa Little Feat topper plakaten på Lillehammer 
Blues weekend 07. I dagene 29-30-31mars og langt inn i natta til 1 april vil 
Blues og rock storheter gjøre Lillehammer . 
 
Konserten med Little Feat er den eneste i Skandinavia å bør være en 
�Lekkerbisk av en konsert �Bandet meldes og være i storform og ser frem til 
Norges besøket . 
 
Bob Margolins Chicago All-Stars Blues jam blir en annen godbit med litt av en 
line up 
Nappy Brown (Vocal) Carey Bell (Munnespill) Bob Margolin( Gitar) Willie �Big 
eyes� Smith (Trommer) og Mookie Brill( Bass)  
 
The Guitar Blue Women er et super  lag  av kvinnelige Blues gitarister . 
Navnene bak dette unike samarbeidet er Amerikanske Debora 
Coleman ,Canadiske Sue Foley og det nye �Stjerneskuddet� Roxanne Potvin 
fra den fransktalende del av Canada . 
 
 
Fantastiske Norma Jean Bruso(Us) er et annet navn og legge merke til, 
Sammen med Britiske Never The Bride som på fjorårets Classic Rock spilte 
bakover sveis på publikum. 
Jentene som i sommer varmet opp for THE WHO på Englands turen i sommer. 
Bandet kan også vise til samarbeide med Robert Plant og mang andre 
storheter. For alle som har tapt sitt hjerte til Beth Heart så skal muligheten for 
la seg forføre av Never The Bride være tilstede.  
 
Andre artister du treffer på Lillehammer er: Dave Hole (Australia) Rick 
Holmstrom (Us) 
Cadillac Kings (Uk) The Five Points Band (Us) Joackim Tinderholt Express
(Nor) Woodleg Odd(Nor) Sidetrack (Nor) Rumbel Stripes(Nor) Tom Donovan 
(Irl)  med mer .  
 
Les mere om Lillehammer Blues Weekend på de NYE hjemmesidene  
 
www.lillehammermusic.com   ( felles side for festivalene og Lillehammer 
Musikk og Kultur forum  
www.blueslillehammer.com 
www.rocklillehammer.com  
www.countrylillehammer.com  
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VI TAKKER VÅRE SPONSORER 



US Cars news nr.1 

Noen bilder fra ØRA 2006 

 
 

To spreke raske damer konkurrerer. 

Heftig burning av Olsen på ØRA 

Mer om ØRA på side 13 
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Garasjebesøk hos Terje Kristiansen 
 

1951 Chevrolet 3 pas. Business Cupè, 
Model 1504 

 
Var på garasjebesøk hos Terje Kristiansen sammen med Kjell 
Magnussen, for å se hvor langt Terje var kommet med restaureringen 
av bilen. 
Bilen ble tatt hjem i 2003 av Phoenix US Cars i Tønsberg. 
Terje var egentlig ute etter en 48 Plymouth, men kom over en rustfri 
original 51 Chevrolet Business Cupè. Den var riktig nok lakkert en gang 
på 60 tallet, men ellers helt original. I USA fikk han trekt om dører og 
sidepaneler. Nye matter ble anskaffet  og alle blanke deler ble crommet 
på nytt. Karosseriet er sandblåst og lakkert i to farger. Hele karosseriet 

står på tralle og er 
hellakkert. Dvs. innei cupe, 
under gulv, i bagasjerom og 
motorrom. Bilen er lakkert 
hos Thune billakkering av 
Sten Åge og Terje er meget 
fornøyd med arbeidet. 
Bilen hadde en skade i 
venstre bakskjerm, som ble 
rettet av en flink 
karosserimann fra Torsnes, i 
samarbeid med Finn. 
Ramma skal bare reingjøres 

og lakkes, da den er helt rustfri. Bakakselen som lekker litt, skal en tur 
til Magnus Motor As for å repareres. 
Motoren fikk nye veivlagre i 
USA, så den skal bare 
pakkes om og lakkeres. 
En morsom bil med et veldig 
pent karosseri. Bilen ble 
levert uten bremselys og 
blinklys, dette var en option 
som Terje skal montere. Den 
er laget for California og har 
kjørt der siden 1951. Bilen 
har vært i samme families 
eie, før Terje kjøpte den. I og 
med den var beregnet for 
varme California, så er det 
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Veldig moro at noen bruker så mye tid å penge på å restaurere en slik 
vakker bil. 
Kikket litt i klubbens rikholdige bibliotek, og fant ut følgende om bilen: 
 I 1981 var det 81 kjente eksemplarer igjen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Litt data: 
Chevrolet 3 pas. Business 
Coupè, Modell 1504 
Luggage space in both the trunk 
and in large compartment behind 
the seat. 
Productions 17020 
Motor 216,5 cid 
Effect 92 Hk ved 3400 omd. 
Cost $ 1,460,- 
Weight 3040 pounds 
 
PS. Terje bydde på kaffe og konfekt 
Hilsen 
Jan Grøsfjeld 

Skiltet viser at bilen 
var registrert i 
California, frem til 

Bilen er like fin på 
undersiden. 
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Street legal på Øra 20 August 2006 
 
 
For 3 gang på rad var street legal på Øra en stor suksess.  
Været så ikke så bra ut når vi begynte å rigge opp på fredag kveld, men alle var 
optimistiske og vi bestemte oss for at dette SKULLE gå bra. Lørdag startet like 
herlig, det regnet og regnet. Våte som katter jobbet vi i regnet. Ikke så vi noe særlig 
hjelp fra oven heller. Men tribunene kom og bannere ble hengt opp. Kiosken 
begynte å ta form, hvilket betydde at alle som hjalp til kunne få seg en liten pizzabit 
under tak... Området ble bare mer og mer gjørmete, og fortvilelsen begynte og bre 
seg. Skulle vi måtte vasse i gjørme til knærne her i morgen.....? Hvordan kom 
publikum til å like det?  PLING.... som resultatene på tippekampen skvetter opp på 
skjermen kom en lys idè inn i et ikke like lyst hode...... 9 store halmballer ble tilkjørt 
fra et ikke fullt så nærliggende jorde. Halmen ble strødd utover gjørme og gammel 
søppel, det så ut som et bondekalas, men dette ble redningen. Publikum kunne gå 
tørrskodd over gjørma. 

Det var en våt gjeng som gikk hjem med 
kryssede fingre den kvelden. 
Men til alles forundring tittet sola frem etter 
en ekstrem regntung natt. Klokken 0600 ble 

det stadig lettere og sola varmet både banen og nervøse arrangører. 
Litt etter litt tittet kjente og ukjente fjes frem med store motorer og skinnende biler. 
34 sjåfører kom for å teste ikke bare bilen. men også egne reaksjonstider og ikke 
minst nerver. Side om side stod de og tittet nysgjerrig på naboen...... Hadde han 
den motoren i fjor? Er det ikke skrudd litt på den siden sist? Jasså....er den trimmet 
sier du?   Hva i hel+´-?=*     ER DET EN DAME SOM KJØRER???????? 
7 jenter stilte til start. Også i år var det Fredrikstad som var best representert på 
kvinnesiden. Ikke at vi akkurat forventer at de skal kjøre skjorta av gutta, men de er 
der og ikke er de flaue for det heller. Vi må jo da i samme åndedrett nevne at Sue 
tok en suveren andreplass i Street klassen. Og vi hadde også ei jente som kval 
ener i Bracket.  
I pausen hadde 
publikum en glimrende 
sjanse til å prate med 
førerne, smugtitte 
under panserne og 
ikke minst dytte nedpå 
både pølse og pizza. 
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Kiosken var godt besøkt og jentene bak skranken hadde som vanlig mer enn nok 
og henge fingrende i. Heldig for oss har vi damer i klubben med godt humør og god 
arbeidsvilje så alt foregikk smertefritt. Sola sviktes oss ikke, så elemeneringen gikk 
unna som på skinner. Speaker Granengen var i sitt ess og leverte kommentarer på 
løpende bånd.  
Tribunene begynte og tynnes, dagen hadde vært lang og for mange hadde 
inntrykkene vært mange. Denne type arrangementer trekker et bredt publikum, det 
dukket opp alt fra unger til besteforeldre. Det ville ikke forundre meg mye om noen 
unge Dragracer- spirer satt på tribunen denne dagen� 
Nok en gang har vi klart å gjennomføre et godt løp. Mange kjente stilte til start og 
var med på å gjøre dette til en fest dag. Vi kjørte 198 reper på 4 timer noe som er 
utrolig bra. Dette 
inkluderte pause og en 
sanering etter uhellet 
med pickupen, som 
sprakk en 
radiatorslange.  
 
Vi i ledergruppa legger 
ned enorme mengder 
timer for å få dette til, 
men vi hadde ikke hatt 
mulighet til å 
gjennomføre det uten 
den store dugnadsviljen 
til alle medlemmene og 
andre frivillige som 
hjelper til. Årets 
arrangement ble også i år en økonomisk suksess for alle de involverte klubbene. 
Dette takket være at vår Herre er en ivrig Dragracer og derfor hjalp oss med været  
og enorm dugnadsvilje fra dere medlemmer. Derfor syntes vi at det er på tide at alle 
som har jobbet med årets Ø.R.A får en liten overraskelse som vil bli delt ut på 
medlemsmøte 9. Januar. Hvis det er noen som ikke kan komme på møtet kan dere 
ringe Jens på Tlf: 47347957 eller Anders på Tlf: 90025762 
 
Nok en gang ønsker vi å takke alle som har vært med på å gjøre dette mulig. 
 
Tusen takk for hjelpen. 
 
Hilsen    Anders & Jens 
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1973 Lincoln Continental, 460/C-6, mye utstyr. 55.000 miles, original fin 
bil, inkl. lakk.  
Ring eller send epost for info og pris. Gi meg et bud, selges grunnet kjøp 
av annen Lincoln...  
Kent Johansen, tlf 47 33 78 96 epost kejcars@yahoo,com  

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 
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                         PLUKKSIDEN 
 
 
Sitter å blar i gamle blader. Har tatt vare på mye rart innen mat, 
mathold, næring  
Noe etter min mor som var flink til å lage mat. Alt smakte fortreffelig. Så 
ut fra  
Noe av det vi har tar jeg nå fram. Morsomt å se litt på gamle oppskrifter 
også. 
 
Kinesisk sursøt gryte. 
 
Ca 600 g renskåret svinekjøtt. 
2 ss smør. 
1 � 2 purrer. 
1 ts salt. 
1 ts pepper. 
1 ts paprikapulver. 
¼ ts ingefær. 
3 dl buljong 
( vann + buljongterning). 
2 ss tomatpuré. 
1 ss vineddik. 
1 � 2 ss soya. 
½ - 1 ss sukker. 
½  - 1 ss maisennamel. 
 
Skjær kjøttet i strimler og brun rask i varm panne. Ha over i gryte. Brun 
små porsjoner. Kok ut pannen med litt av buljongen mellom hver 
bruning. 
Purre vaskes og renses og skjæres i skiver og tilsettes i gryte. Dryss 
over salt og krydder og tilsett buljong, tomatpuré, eddik og soya. Kok 
opp og la retten trekke ved 80 C til kjøttet er mørt, ca 30 minutter. Smak 
til med sukker  og ev mer  
Krydder og jevn retten med maisennamel utrørt i litt kaldt vann. 
Server gryteretten med karridrysset ris og finsnittet rå purre. 
 
En vits: Damen gikk mot rødt lys og det var så vidt hun ikke ble kjørt 
ned. 
Rasende rullet sjåføren ned vinduet og skrek: - Høns og kjerringer kan  
dra ditt pepper`n gror. � Ja, sa damen . � men egg og kvinnfolk 
skal dere ha. 
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Dato: Hva skjer: 
09.01.07 Medlemsmøte kl. 19.00 

16.01.07 Styremøte Kl. 19.00 

27.01.07 Fest på klubben kl. 20.00 

28.01.07 Åpen klubb. Trykking og Stifting avis Kl. 18.00 

 
 

Hva skjer 
 

Januar 

US Cars 

 

H 
 
 
 

Husk medlemsmøte   
 Tirsdag  9. Januar 
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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 
Januar 
9 Medlemsmøte kl. 19.00     USCEC 
16 Styremøte kl. 19.00      USCEC 
27 Fest på klubben kl.20.00     USCEC 
28 Trykking avis Åpen klubb Kl.18.00   USCEC 
 
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 
31 Fest på klubben kl.20.00     USCEC 
 
April 
3 Medlemsmøte kl. 19.00     USCEC 
6 Påske  Cruising      Detroit 
14 �15 Motorshow       Halden 
17 Styremøte Kl. 19.00      USCEC 
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