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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. November 

Styret 
Leder  Jan Grøsfjeld   90109115 
Nestleder  Ketil Olsen  91682158 
Sekretær  Marit Husbakke  97551201 Foretningsfører 
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! 

Sjefsimp. 

 
Hei. 
Jeg er stolt av å være medlem av klubben. Jeg er stolt av hva vi har fått 
til på lokalet. Kjempestolt over den fine baren vi har fått. Stolt over at vi 
har medlemmer, som står på for at vi skal ha det fint på klubben. Og 
ikke minst, er jeg stolt over å være leder av klubben. 
Har hørt kritikk at noen syntes enkelte har eierskap til klubben. Mitt 
ønske er at alle medlemmer føler eierskap til klubben, for det er VI som 
eier den. 
 
Snart er det årsmøte. Forslag og valgkomiteens innstilling, presenteres i 
avisa. Forslag om navne endring, kan nok føles litt sårt for noen, særlig 
for dem som har vært med lenge. Det er forståelig, men vi gjør dette for 
at Amcar Norge, skal ha mer kraft ovenfor myndighetene. Vi tror 
dessverre at det er nødvendig. 
Kom på årsmøte og si din mening! 
 
Julebordet på klubben, markerte åpning av den nye baren. Veldig 
mange positive tilbakemeldinger om lokalet, klubben og den nye baren. 
Tror at 2008 blir et godt år for klubben og at lokalet vil bli et naturlig 
samlingssted for oss Amcar frelste. 
 
Kos dere med avisa og jeg vil benytte anledningen til å ønske alle 
medlemmer et godt nytt Amcar år. 

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, Titangt.3 

1630 Gamle Fredrikstad 69304520/952322789 
www.northstar.no 

Hei 
 
Godt Nytt år! 
 
I dette nummer presenteres forslag til årsmøte og 
valgkomiteens innstilling. Har også valgt å ta med hele 
referatet fra Østlands forumet. Der er det en kort 
presentasjon av klubbene og driften av dem. 
Ketil har vært i USA, og da blir det reportasje derfra. Takk 
for at du deler opplevelsene dine med oss. 
Husk å sende inn stoff til avisa, om kommer over noe som 
du vil dele med oss 
 
Jan Gr. 
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USA TUR DESEMBER 2007. 
 
På oppfordring fra Jan skal jeg skrive noen ord om vår siste tur over there. Vi valgte 
å reise på denne tiden for vi hadde et ønske å oppleve MOONEYES Xmas party da 
jeg hadde sett film fra xmas party 2006 som så ganske heftig ut. 
Kirsti og jeg hadde på denne turen reisefølge av May Lisbeth og Frank Eriksen. 
Vi fikk erfare att fly ut fra Gardermoen en vinterdag, er lik forsinkelser og vi hadde 
bare 1 time på å bytte fly i Frankfurt. Flyet i Frankfurt må ha blitt holdt igjen for vi 
rakk det å var de siste som kom om bord før de lettet. 
Vi kom til USA fredag ettermiddag etter en lang flytur direkte fra Frankfurt med 
Lufthansa, og vi ble ikke veldig overasket da det viste seg att all vår bagasje var 
igjen i Frankfurt og ville komme med flyet neste dag. Leiebil hadde vi bestilt 
igjennom Alamo i Oslo. Det vet vi fungerer bra og den inneholder de forsikringer du 
trenger, og det er rabattavtale der når en er medlem av Amcar . Det er bare å gå ut 
av terminalbygget å se etter en buss med Alamo logo på så kjører den oss til Alamo 
utleiekontoret hvor vi får utlevert leiebilen etter att vi avslår alle tilbud om 
oppraderinger av bil og tilleggsforsikringer. De skal alltid selge. Bilen vi hadde valgt 
var en minivan og vi tok ut en Chevrolet med 3000 miles på telleren. Vi la ut på 
motorvei 405 sørover mot Garden Grove hvor vi hadde bestilt første overnatting og 
planer om night cruise på main street. Det hadde nå begynt å regne vi valgte da å 
shoppe, vi måtte få tak i noen klær og toalettsaker for nå hadde vi vært på reise i 24 
timer så det ble tidlig kveld. 
Lørdag morgen var vi tidlig våkne og klare for inntrykk det begynte med Donut 
Derelicts treffet som er hver lørdag morgen fra 06oo til 09oo hele året. Svein fra 
North Star Trading var allerede på plass for å se om det var noen biler til salgs som 
kunne være aktuelle for import til Norge. Treffet var noe amputert i antall biler 
denne lørdag p.g.a. Pomona treffet som kommer på søndag, vi skal jo dit også så vi 
får biler nok å oppleve. 
Vi kjørte til Laguna Beach og tok en god frokost der på Rubys diner som er en 
heftig 50tals inspirert diner. Etter det dro vi til Orange County Fairgrund hvor det er 
stort marked hver helg, der selges alt fra klær, sko og møbler til nyere brukte biler. 
På ettermiddagen kjørte vi til Pomona og sjekket inn på motell der, vi skulle tidlig i 
gang neste morgen også. Pomona swap meet åpner gaten 05oo og vi sto vel i kø 
inn ved 06oo tiden. 
Der er flere tusen biler til salgs og stort delemarked. Med dagens dollar kurs var 
flere aktuelle biler til salgs, men en må tunga rett i munn. For om en bil står til salgs 
i California er det ikke sikkert den er rustfri, eller att den er hva eieren utgir den for. 
Så en 70 Mustang til $49000 som ble gjort inntrykk av var en Boss, men hadde T i 
chassisnr som da sier bilen var original levert med 6er. Det var også en nyrestaurert 
60tals Thunderbird cab til $25000 rød med rødt inntriør og flott motorrom nydelige 
ekerfelger. Svein tok inspeksjon av bilen. Det var en nyere 400 motor, men det 
verste var att det hadde vært en HT de hadde kappet taket av, så en må ha tunga 
rett i munnen så en ikke blir lurt. Vi traff på både Norske og Svenske bekjente og 
slo av en prat som vanlig når en har felles inntresse er ikke verden stor. 
Etter å ha gått gjennom de fleste biler og en del av delemarkedet og kjøpt div deler 
og ting, var dette treffet også over. 
Etter Pomona besøk skal vi kjøre til Las Vegas Nevada så storyn fortsetter i neste 
nr. 
KETIL OLSEN: 
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BILDER FRA KETIL`S USA TUR 

En nydelig 
1957 Bel-Air 
2 d.  
Stolpe 

60 talls Ford 
Thunderbird.  
Bilen er 
takkappet. Det er 
ikke cab på bilen. 
Så reise på treff i 
Norge med 
denne, kan by på 
overraskelser. 

Her har de 
shoppet alle 
sammen. 
Kirsti, May 
Lisbeth og 
Frank. 
Lurer på hva 
Rat greier 
Frank har. 
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Us Cars Enthusiasts Club 
Fredrikstad 

 
Avholder medlemsmøte 

Tirsdag 8. Januar 2008 Kl. 19.00 
 

Agenda: 
 

  1. Aktuelle klubbsaker 
  2. Retningslinjer medlemskap 
  3. Retningslinjer for utleie av klubben 
  4. Fest siste lørdag i mnd? 
  5. Pause  
  6. Bilder fra USA v/Ketil Olsen 
  7. Eventuelt 
 
 

Velkommen til en hyggelig kveld på klubben. 
Salg av pølser, brus og kaffe. 

Lotteri 
 

Styret 
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REFERAT ØSTLANDSFORUM 2007. 
SAMARBEIDSMØTE FOR ALLE AMCAR- OG AMERIKANSKE 
MERKEKLUBBER. 
 
ACBC Brumunddal var vertskap på Rica Hotell Hamar, Lørdag 10. november, der leder for klubben Svein 
Erik Larsen fortalte om klubbens virksomhet. 70 medlemmer, klubblokale og hovedsatsing Street Legal stevne 
midt i sentrum som har vært en stor suksess hvert år med 60-130 startende og 2-3000 tilskuere. Samarbeidet 
med kommune, vegvesen og politi har gjort at de deltar i et prosjekt for trafikksikkerhet. Arrangerer 
cruisekvelder i samarbeid med de andre mjøsbyene og får brukbart oppmøte. Klubben gjorde et forsøk med 
race day på Vålerbanen Sankthanshelga, men alt regna bort. Klubben reiser årlig på �kjærestetur� (uten barn..) 
til Hot August nights i Trondheim. 
 
�Valg� av møteleder og referent gikk som vanlig raskt; Tom Pettersen får jobben. 
Referat fra møtet i Sarpsborg 2006; Tom viste til punktet om økonomi og spleiselag som ble bestemt. Til nå 
hadde bare 6 klubber betalt, og han oppfordret til å få ordnet dette snarlig. 
(Merknad: i løpet av møtet og frem til referatet skrives har 12 klubber til betalt! Mangler fortsatt et par, men 
det sikrer drift som forutsatt.) 
 
Informasjon fra klubbene, kort oppsummering av året. 
 
Midnight Cruisers ved Per Damhaug har ikke noe nytt å komme med fra sin klubb. Årets 4.juli regna litt bort, 
slik at oppmøtet selvsagt ikke blir det samme. Ca 1500 biler likevel. 
 
S&CC Halden opplevde ikke samme tilstrømming på Halden Motorshow som tidligere år, men 2500 tilskuere 
fikk oppleve mange nye utstillingsobjekter. Bjørn Hansen og klubben holder som vanlig et høyt aktivitetsnivå. 
Mai: kjørte ca 50 utviklingshemmede ungdommer på tur. Juni: Helgetreffet Cars on the Farm sammen med 
andre klubber i Østfold. August: Bilsport Classic Grensetreff, mange delarrangement som Truck Throphy-
Festival, Ford Mustang treff, Fun Run, Bilutstilling og gratiskonsert i sentrum, Cruising og selve treffet 
søndag. Videre Street legal, pensjonistkjøring for 26. året med 47 rullatorer og 19 rullestoler!, Cruise Nights 
hver onsdag fra Fønix, diverse fester og fellesturer. Klubben har et godt samarbeid med kommunen, næringsliv 
og turistkontoret.  
 
USCEC Fredrikstad deltar på Detroit�s arrangement. Foruten en del fellesturer til andre treff er det Power Meet 
som er hovedarrangementet. Klubben avslutter høsten med treff hos Magnus Motor AS med service på bilene. 
 
ACC Tønsberg er nå 7 år og teller ca 50 personer. Klubben ønsker å se litt engasjement fra nye interesserte, 
som i første omgang tilbys et støttemedlemskap for å bli bedre kjent. Viktig å få med folk som ikke bare skal 
ha alt servert, men som bidrar til klubbens drift. Klubben har arrangert Swap Meet, Barnas Dag, Loppemarked, 
�Lady�s Night� og fester. Deltar også på felles arrangement med de andre vestfoldklubbene. 
 
ACC Sandefjord har 45 Amcarmedlemmer og 31 lokalt. Klubblokalet er møtepunkt med åpningstid onsdag og 
fredag. Hobbykjøretøyenes Dag og Høstmarkedet på Coop Obs! i egen regi, og samarbeider både med 
Vestfold AmCar Forum om diverse felles arrangement i regionen, samt treff på Roppestad og cruisekvelder 
sammen med ACDC Vestfold. 
 
Detroit Cars feirer 25-års jubileum i år. Teller nå 205 medlemmer inkludert 45 juniorer! Hele 34 av juniorene 
har vært med på tur til Liseberg. Klubben gir ut Cruzinews 11 ganger i året. Store aktiviteter er 
påskecruisingen med 180 biler. Østfoldmønstringen 1. mai, nå med 525 biler, tvinger frem en utvidelse av 
området. Klubben er tungt inne på Wheels �n Wings, 70 av medlemmene overnattet. Klubben stiller opp i 
samarbeidet om Street Legal i Fredrikstad. Detroit kjører tur med brukerne av Nygårdshaugen Dagsenter, 18 
biler tok med seg 60 brukere. Dodgen og involverte fra �Lange Flate Ballær� deltok. Klubben arrangerer 
glattkjøring for medlemmene på NAF-banen. 
 
Norsk Mustang Club har passert 1400 medlemmer. Selvsagt mye sosialt i en merkeklubb, og de starter 
sesongen med busstur til Dagali på vinteren. Andre kjører 70 Mustang 302 Boss med vinterdekk! Swap Meet 
på Tyrigrava i april, mens vårtreffet samme sted samlet vel 100 biler i mai. Mustang Speed Week på Elverum 
(160 biler) er et treff med både utstilling, street-legal og bedømming. Høsttreffet går samme helg som 
grensetreffet i Halden, samtidig med treffet i Trondheim. 90-95 % av de nye medlemmene kommer via 
nettsidene. Mustang-infoen kommer ut 4 ganger årlig, i A4 format og farger. Klubbens register omfatter 2850 
�norske� mustanger. 
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ACDC Vestfold er Norges nest eldste amcarklubb, og dekker hele Vestfold fylke. 70 medlemmer, og en 
tilvekst på 10 i år. Gatekjøkkenet på Sem leier de ut, men bruker det til møter. Klubben deltar på 
fellesarrangement i Vestfold og samarbeider med Sandefjord om cruisingkvelder. Økonomisk ble Street Legal 
på Jarsberg en nedtur, men de ser frem mot nye forsøk. 
 
ACC Hønefoss har 50 hoved- og 69 lokalmedlemmer, og foruten familiemedlemmer har de også knyttet til seg 
29 juniorer. Først ute er vårmønstringen , mens cruisekveldene går hele året. Street Legal og treff på 
Røsholmstranda. Klubbens eget lokale har 10 mekkeplasser og lagrer 20 biler. Medlemsmøte 1. torsdag i 
måneden. 
 
ACC Lillehammer har gjennomført planlagte klubbkvelder på tross av noe labert fremmøte. Vårsleppet på 
Lilletorget ble en sukksess med 50 biler. 1. mai dro klubben til Tretten for å være med på åpningen av Cadillac 
Cafè. Treffet på Hunderfossen samlet ca 300 biler i nydelig vær, og mange deltok på cruisinger i distriktet. 
Med overskudd på årets treff slapp klubben å benytte seg av fondet som ble overført fra Samarbeidstreffet, slik 
at det står urørt. Klubben deltok på cruising til Hamar, den eneste mjøsbyen uten lokal klubb. Klubben har 
fokus på det dårlige fremmøte på klubbkvelder som har vært holdt på forskjellig sted, og vil finne ut hvorfor 
det fenger så lite. Kanskje et eget klubblokale er løsningen? spør leder Terje Siem. 
 
ACC Jessheim har i hovedsak treffet på Flysamlingen, der 135 biler stilte i år. De arrangerer felles tur til treffet 
på Fåvang. 
 
NDRG har hatt et år med tøffe utfordringer etter at hovedsponsor trakk seg på seinvinteren. Uten nye 
sponsorer på plass måtte de trekke EM-søknaden og kjøre et amputeret drag Challenge. 4 stevner er 
gjennomført, men de føler at de strekte publikums tålmodighet i år. Arrangøren ønsker seg betong kantstein og 
mer skinner til rail, tips på gratis deler mottas!  
 
ACOC Moss arrangerte Swap Meet med ca 150 besøkende i mars. Cars and Rock�n Roll i mai dro 250 biler og 
mye folk. Klubben satset på nye lokaler som har krevd stor innsats i år, men med den økende interessen i 
Mosse-området kommer stadig nye medlemmer til og de teller nå 80 stk. Klubben kjører sin cruising på 
fredager.  
 
ACC Eidsvoll ble stiftet i 1983 og skal feire jubileum neste år. Klubben har 38 medlemmer og møte hver 
måned. Tirsdagskveldene møtes de på gamle Nebbenes Kafè sammen med andre gammelbil interesserte. 
Klubben har sin Farm Convention på seinsommeren. 
 
ADC Blaker har vært med på 4.juli arrangementet for siste gang, de synes ikke klubben greier å stille opp og 
gjøre det som kreves med så få medlemmer. Arrangerer Blaker-treffet med hell hvert år, og sørger for at 
klubbens medlemmer kommer seg hjem fra årsfesten i påspandert drosje. 
 
Gjøvik ACC har nå 140 medlemmer, og klubblokalet er åpent tirsdag-torsdag og søndag. Lokalet huser 18 
biler fordelt på 3 bygg. Klubben arrangerer Mjøsa Rundt 1. mai, og legger turen innom Skreia, Minnesund og 
Brumunddal. Klubben deltar i samarbeidet med treffet på Hunderfossen. Nevner ellers testing av drag-start på 
Kraby Motorbane som positivt tiltak, mens fredagscruising ikke har vært noen suksess. Sliter litt med å 
rekruttere yngre til klubben. 
 
American Street Cars Owners Club Askim har tatt opp igjen kontakten med østfoldsamarbeidet. En 
vervekampanje i mars, der alle registrerte Amcar medlemmer og personer styret visste kjørte amerikansk bil i 
distriktet fikk en innbydelse, møtte 110 personer og 48 biler opp. Medlemstallet økte fra 38 til 100 etter møtet! 
Siden har det fortsatt å øke til dagens 161 medlemmer. Mange har stilt opp på arrangement hos andre klubber i 
Østfold, og til utstillingen i Askimhallen stilte de alle 98 objekter selv!  
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Terminliste 2008 
Se vedlegg. 
 
AMCAR. Informasjon fra styremedlem Øystein Asphjell. Her ble det fokus på merkevarebygging; hvordan 
skape en �vi� følelse blant alle som representerer amcarhobbyen? En lydhør forsamling fikk innblikk i 
medlemstilgang, bilstatisikk, tekniske henvendelser, Amcarsenteret i Trondheim, bladet AMCAR sitt innhold 
og innspill fra medlemmer på interessent stoff. Det kom forslag om mer spesifikke klubbeffekter, for eksempel 
AMCARs logoer med undertittel den lokale amcarklubb, utvidet damekolleksjon etc. En diskusjon rundt 30-
års regelen og mulig frys av slik import for en periode skapte ytterligere engasjement. Det var da forsikring 
kom i fokus og møtet var godt på overtid at vi måtte avslutte for kvelden. Takk til Øystein! 
 
Festmiddagen. 
Kveldens overraskelse under middagen da �EDA-Pelle� entret lokalet, med lokale historier fra sin jobb hos 
Skrot-kalle og andre kjente kultursteder på grensa. Trekkspill og Sunde-inspirert sang i lange baner. 
 
PÅMINNELSE: 
Økonomien og drift av Østlandsforum er avhengig av et tilskudd på Kr. 500,- fra klubbene for drift neste 4 år. 
Se referat fra møtet i Sarpsborg. Innbetales til Østlandsforum konto: 6177.05.29386.  
Disse har nå betalt: ACC Tønsberg, ACC Sandefjord, Detroit Cars Sarpsborg, ACDC Vestfold, ADC Blaker, 
ACSN Oslo, ACBC Brumunddal, Midnight Cruisers Lillestrøm,  

Ny formannsbrakke. 1971 Chrysler New Yorker 4d HT 
Motor 440 TNT. Kjøpt på Ebay og tatt inn gjennom Northstar Trading 
Er i skrivende stund på vei fra USA. Fra California, skal komme 
omtrent på denne tid som avisa kommer ut. Spennende. Har sans 
for stoooore amcar. For meg er det størrelsen som teller. På bilen altså. 
 
Jan Grøsfjeld 
Leder 
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For at alle skal få med seg forslagene til Årsmøte og god tid å vurdere dem, så 
setter vi dem inn i avisa i dette nummer. 
 
Forslag på at navnet på klubben endres til Amcar Fredrikstad.  
Begrunnelse: 
 
Det er et ønske fra Amcar Norge at alle klubber som er tilsluttet Amcar Norge, kaller 
seg Amcar i navnet. Dette for at vi utad mot myndighetene skal stå som en samlet 
enhet. Amcar har blitt et sterkt merkenavn på hobbyen vår.  
I disse miljøtider vi er inne i nå, er det viktig at vi har et talerør mot myndighetene. 
Slik at når Amcar har møter med myndighetene, så handler de på vegne av alle 
Amcar klubbene i Norge.  Dette gjør ikke at vi får større forpliktelser ovenfor Amcar 
Norge. Amcar Norge løser opp reglene for å være tilsluttet klubb. De vil at 
regelverket for å være tilsluttet skal bli enklere. 
Et annet punkt som gjør at vi må stå mer samlet, er for å opprettholde 30 års 
regelen for import av bil. Selv om dette ikke er et tema for myndighetene i 
øyeblikket, men det kan fort snu seg. AmCar gjør også en stor innsats for få 
registrert biler som er fra 1971 og nyere.  
En annen sak, er når vi skal selge f.eks sponsorplasser til Motorshow. Amcar 
Fredrikstad vet alle hvem er. Bruker vi Us Cars Enthusiasts Club, må det forklares 
hva dette er. 
 
Forslagstiller Styret  

Forslag til Årsmøte i Us Cars Enthusiasts Club 
Tirsdag 5. Februar 2008 

Forslag på ny § 2. 
§2 Endres fra: 
§ 2.  Det fastsettes egen kontingent for: Styremedlemmer, damegruppe, 

familiemedlemskap. Lik kontingent for alle enkelt medlemmer. Militære til 
førstegangstjeneste og pensjonister ½ kontingent. Æresmedlemmer gratis 
Nye medlemmer etter 1. September betaler etter kommende år. Kontingent 
betales innen 31. Januar. Årsmøtet avgjør kontingentens størrelse. 

Til 
§ 2.  Det fastsettes egen kontingent for: Styremedlemmer og familiemedlemskap. 

Familiemedlemskap er for ektefelle/samboer og barn under 18 år. 
 Jr. medlemskap kan tegnes av ungdom mellom 18 og 23 år og betaler ½ 
kontingent. 
Lik kontingent for alle enkelt medlemmer. Militære til førstegangstjeneste og 
pensjonister ½ kontingent. Æresmedlemmer gratis. 
 Nye medlemmer (eller gamle som ikke har vært medlemmer de siste tre år) 
som melder seg inn etter 1. September, betaler etter kommende år. 
Kontingent betales innen 31. Januar.  
Årsmøtet avgjør kontingentens størrelse. 
 
Begrunnelse: Klargjøring av hva som gjelder for medlemskontingenten. 
 
Forslagstiller Styret 
 
Begge forslagene krever 2/3 Flertall på Årsmøtet 
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Valgkomiteens innstilling til Årsmøtet i Us Cars Enthusiasts Club,  
Tirsdag 5. Februar 2008 
 
 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Krister Norenberg, Kurt Bothe og Carl Henrik Huseby. 
 
Styret har i 2007 bestått av: 
 
Leder      Jan Grøsfjeld   På valg 
Nestleder     Ketil Olsen   Ikke på valg 
Sekretær/Forretningsfører Marit Husbakke  Ikke på valg 
Kasserer     Kjell Magnussen  Ikke på valg 
Styremedlem    Erik Fossum   På valg 
Styremedlem    Terje Bjerklund  På valg 
Styremedlem    Vidar Ekeberg  Ikke på valg 
Varamedlem    Svein Jensen   På valg 
Varamedlem     Ole Gunnar Davidsen På valg 
 
Valgkomiteens innstilling 
 
Leder   Jan Grøsfjeld   Gjenvalg  2 år 
Kasserer   Roy Andersen Gjenvalg  2 år 
Styremedlem  Terje Bjerklund Gjenvalg  2 år 
Styremedlem  Knut Halvorsen Ny   2 år 
Varamedlem  Svein Jensen  Gjenvalg  1 år 
Varamedlem  Erik Fossum  Ny   1 år 
 
For valgkomiteen 
 
Carl H. Huseby 
Sign. 
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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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Hei !.  
Handlet bil i høst som nå står i garasjen å venter på nytt interiør.  
Det ble en Chevrolet camaro z-28 1982 mod.  
Mye bra er utført på bilen når jeg kjøpte den i høst.  
Bilen er lakkert opp utvendig samt motorrom og i dører osv.  
motor er en 350 boret 357 , edelbrock topper , høy komp. stempler , 
comp cam , headers , + + + + .  
Th 350 kasse med shift kit og B&M shifter.  
411:1 bakaksel.  
Polyurethan foringer i understell , koni dempere .  
Nytt 3" eksosanlegg komplett .  
I vinter blir det lagt nytt teppe komplett , og setene blir trekt opp i 
delskinn hos en salmaker her i byen.  
Mulig jeg rekker nye felger på bilen i vinter.  
MVH  
Kurt Bothe 

Ny bil i klubben 
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   12. Og 13. April 2008

Motorshow 2008 er lagt til Kongstenhallene så vi får større bredde på 
utstillingen og kan  ta i mot mange utstillere. Vi forventer flere tusen 
besøkende.  Det gir ditt firma en unik mulighet til å fremvise deres 

spesielle biler/båter/produkter for potensielle kjøpere/brukere.  
 

Vi  tilbyr pakkeløsninger med egen stand + annonse i 
Programbladet. Motorshow 2008 
 Kontakt Jan Grøsfjeld 90109115 

jangroes@online.no 
www.uscec.com 

Us Cars Enthusiasts Club Fredrikstad 
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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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Ja, nå er jula over og tilbake til havrelefsa. Var det ikke det dem sa i 
gamle dager. Nå er det januar og nye muligheter. Skal skrive litt om  
melkesyretabletter. 
Når melkesyren kommer i ubalanse blir man løs i magen, kvalm, 
magesyke ved annen mat, f.eks reiser til et annet land. 
Det er veldig effektig mot magen og tarmen vår. Den gjør at 
Melkesyrene er i normal tilstand. Veldig fint hvis du skal ut og  
reise. Ha det bestandig med deg. Alle kan ta det. Både store å små. 
Molkosan har samme effekt. Fåes på helsekostforretning.  
Molkosan er et mysepulver med et høyt innhold av melkesyrer,  
Fremstilt av ren melk fra Sveitsiske kuer som gresser høyt oppe i  
Alpene. Det blir fjernet fett og proteiner under fremstillingen av ost.  
Den beholder bare de positive næringsstoffene.  
Den hjelper for, magesyre, overvekt og hudproblemer og fordøyelsen. 
Melkesyrer finnes i ido-form. Fåes både på apotek og i helsekostforr, 
og apotek. Den er i andre form for ting også. 
 
 TOMATCOCTAIL. 
Iskald tomatjuice med masse smak er en forfriskende apertif, som  
Kan nytes av store og små. 
Til 4-6 personer trenger vi: 
1 liter tomatjuice 
1 løk i skiver 
1,2 ts salt 
5 til 6 kraftige blader av løpstikke el en håndfull  
Basilikum. 
 
1. Bland alt og la det koke under lokk ca 10 min. 
2. Sil og avkjøl juicen. 
3. Server den godt avkjølt i litt høye glass med en 
    Isbit i.  
4. Kvern litt pepper over og legg en liten  
    sitronbåt i hvert glass. 
 
En vits: Doktor, jeg sover så dårlig om natten. - Du lider kanskje 
av mareritt. Nei, hun sover i rommet ved siden av. 
 
Synnøve        
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Hva skjer 
2008 

Januar 

US Cars 

H 
 
 
 

Husk medlemsmøte   
 Tirsdag 8. Januar 2008 

Dato: Hva skjer: 
5.01 Klubben utleid. Privat. Arr 

8.01 Medlemsmøte Kl. 19.00 Styret møter kl. 18.00 

12.01 Klubben utleid. Privat. Arr 

15.01 Styremøte Kl. 19.00 

22.01 Møte Cars on the Farm. Sarpsborg 

26.01 Fest på klubben?  

27.01 Filmkveld. Trykking US NEWS 
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                                                                                                                                            Frimerke 

RETURADRESSE: 
US CARS ENTHUSIASTS CLUB 
Strykerveien 19 
1658 Torp 

 

2008 
Januar 
 8 Medlemsmøte       USCEC 
15 Styremøte        USCEC 
22 Møte Cars on the Farm i Sarpsborg 
26   Fest på  klubben?      USCEC 
27 Filmkveld, Trykking avis     USCEC 
 
Februar  
5 Årsmøte / Medlemsmøte  
19 Styremøte  
24. Filmkveld/Trykking Us News  
 
Mars 
2. Sout East Swap Meet. Moss  
4. Medlemsmøte  
6. Østfold Samarbeidsmøte i Moss  
8. Årsfest  
21. Påskecruising  
25. Styremøte. Trykking Us News  
 
April  
1. Medlemsmøte  
11. Rigging Motorshow 2008  
12. Motorshow 2008  
13. Motorshow 2008  
15. Styremøte  
27. Filmkveld/Trykking Us News  
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