
US Cars news nr.2 

 

US CARS NEWSUS CARS NEWS
 Februar 2008  Nr. 2 Årgang 23 

US CARS ENTHUSIASTS CLUBUS CARS ENTHUSIASTS CLUB  
STIFTET 1975STIFTET 1975  

FREDRIKSTAD ØSTFOLDFREDRIKSTAD ØSTFOLD  
MEDLEM AV AMCAR NORGEMEDLEM AV AMCAR NORGE  

Andreas Helgesen Pontiac 1980 Tran Am 



US Cars news nr. 2 
 

 
 

Hvem gjør hva i klubben 
 
 

Tillitsvalgte, US Cars Enthusiasts Club, Fredrikstad 

 

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 
20. Februar 

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! 
Hei. 
En viktig begivenhet står for døren, nemlig Årsmøte. Litt skremmende, men 
samtidig noe jeg gleder meg til. Nå faller dommen! Har styret gjort en ok 
jobb, eller blir styret slaktet? Nytt styre skal velges (i hvert fall halve styret), 
og et viktig forslag skal avgjøres, nemlig navne endring.  
Hvorfor navne endring, det gamle navnet er jo brukt i over 25 år? Duger det 
ikke? Skal prøve å forklare hvorfor navne endring. Vi er med i en 
bilorganisasjon som heter Amcar Norge. Ikke ACCN eller noe annet. Amcar 
er blitt et merkenavn i Norge og Amcar er den eneste og viktigste pådriver 
ovenfor Norske myndigheter, når det gjelder amerikansk hobby bil. For at 
hobbyen vår skal utvikles og overleve, må vi ha talsmenn som er i dialog 
med myndighetene. Og dette er jobben Amcar trenger all støtte til. Det 
nytter ikke bare å vise til 15000 medlemmer. Hvor er de? Vi må være 
synlige i hele landet som Amcar! Klubben vår mister ingen identitet ved å 
skifte navn. Det er vi som er klubben og det er medlemmene som gjør 
klubben til det den er. Jeg vil gå så langt å si at hvis medlemmene ikke kan 
godta dette, så bør vi hete det vi heter i dag og ikke bytte navn bare for å 
bytte. Det er så enkelt at vi trenger Amcar og Amcar trenger oss. Tenk 
grundig over dette, og ikke heng dere opp i gammel historie. Nye tider, 
trenger nye ideer. 
 
Vi har også begynt forberedelsene til Cars on The farm. Sett av helgen 13. 
til 15 Juni. 
Gleder meg til Cars on the Farm.  
Samtidig er arbeidet med utstillingen godt i gang. Det er nok å henge 
fingrene i, så har du litt tid til overs, så ta i et tak. 

Hilsen 
Jan  
Grøsfjeld 
Leder 



US Cars news nr. 2 

 
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. 
Ny avis og den største jeg har laget. Hele 22 sider. 
Mye stoff om Årsmøte selvfølgelig og hele tre sider fra USA 
turen til Ketil. 
Har vært på reportasjetur i garasjen til Knut Halvorsen. 
Dette kommer i neste nummer. HC driver å bygger en 
langnese dragster i samme garasje. Spennende! 
Har noen garasjeturer planlagt denne våren, men vet du om 
noe spennende som skjer, så gi meg et vink. 
Ellers så er det snart sesongstart, og da blir det som vanlig 
masse å skrive om. 
 
Jan Grøsfjeld 
Redaktør 
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Us Cars Enthusiasts Club 
Inviterer til 

 

ÅRSFEST 2008 
 

På klubben 
 

Lørdag 8. Mars 2008 Kl. 19.00 
 

Live musikk 
 

Biff Stroganoff 
 

Skjenkebevilling 
 

Pris: Kr. 225,- pr. pers. 
 

Utdeling av utmerkelser og jubileumsgaver 
 

Trekning av reisegavekort 
 

Utlodning 
 

Bindende påmelding til Terje Bjerklund 
(hverdager etter kl. 17.00) Tlf. 95222730  

Innen 2. Mars 2008 
 



US Cars news nr. 2 

USA TUR FORTSETTER. 
Søndag etter Pomona var det å finne higway 15 mot Las Vegas, det er ca. 4 timers 
kjøretur gjennom Mojave desert et mektig landskap. Etter et par timers kjøring 
stopper vi for en matbit hos Peggy Sue`s Diner, som er en heftig 50 talls diner. 
Ferden fortsatte så mot Las Vegas hvor vi hadde reservert rom på Stratosphere 

Tower hotell, hotellet som strekker 
seg over 300 meter til værs. 
Mandag er satt av til utforsking av 
Las Vegas. Vi besøkte en av 
verdens største Harley Davidsons 
butikker hvor Frank fikk handlet 
seg div. utstyr. Vi var innom Hard 
Rock Cafe og Hard Rock Hotell. 
Ferden fortsatte til Hooters Hotell 
hvor vi spiste lunsj på Hooters 
cafe, kjent for sine kyllingvinger. 
Frank testet den sterkeste sorten 
og var veldig fornøyd. 
Ettermiddagen ble brukt til å 
utforske alle kjente hoteller og opp 

i tårnet 300 mtr. høyt på Stratosphere, for å se på utsikten utover Las Vegas etter 
mørkets frembrudd et mektig skue. 
Tirsdag kjørte vi mot 
Arizona og passerte 
dermed Hoover Dam. Det 
er et veldig byggverk som 
ble bygget på 30 tallet, en 
kan bare tenke seg den 
ingeniørkunst , 
arbeidsinnsats og 
maskinelt utstyr som måtte 
til for å få dette i havn med 
utstyr som var tilgjengelig 
på 30 tallet. 
Vi fortsatte så til Kingman 
for å kjøre en del av Route 
66 videre. Vi besøkte først Hackberry som ligger ca. 20 minutters kjøring øst for 
Kingman, det er et av de tøffeste stedene en kan besøke langs Route 66. 
Ferden gikk så tilbake gjennom Kingman hvor vi stoppet hos Old 66 classic cars, 

mange biler for salg alle objekter de 
fleste 4dørs altfor dyrt. 
Vi forsetter så gjennom øde landskap og 
svingete veier til Oatman, meget heftig 
western by med røtter tilbake hvor det 
kun var hest og vogn som gjaldt. 
Vi var innom den lokale puben for drikke. 
Vi utforsket den lille byen før ferden gikk 
videre på Route 66 til Needles, hvor vi 
tok av på vei 95 sørover til en liten by 
som heter Blythe for overnatting. 

 FRA KETIL`S USA TUR fortsettelse fra forrige nr. 
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Onsdag fortsatte ferden til Escondido, en by like nord for San Diego. Jeg hadde sett 
mange annonser fra en bilforretning der. San Diego classic cars har ca.170 biler, 
men prisene er også ganske høye. Hva med 59 Cadillac Eldorado Biarritz til 
$249.000, Pontiac Catalina 2+2 cab. til $84.000 eller 70 Mustang Mack 1 til 
$39.000. Det var en plass å kjøpe fine biler hvis prisen ikke spiller noen rolle, de 
hadde solgt flere Mopar muskelbiler til Sverige og noen dager før vi kom dit hadde 
en norman kjøpt en 68 Corvette 427. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kjørte så til Carlsbad 
en meget koselig by ved 
stillehavet hvor vi 
overnattet. Vi skulle 
besøke noen venner der, 
skulle også ta en 
nærmere titt på en 34 
Ford 5 window som var til 
salgs. Meget fin hotrod 
med original stålkarosseri 
og original ramme, men 
ble ikke enige om prisen. 
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Torsdag gikk ferden nordover mot Los Angeles for div. shopping og henting av 
tidligere bestilte deler. Vi skal også innom California shipping for å se på en Ford F 
250 jeg fikk Northstar Trading til å hjelpe meg å kjøpe, den ble kjøpt i staten 
Michigan noen uker før for så å sende til California. Bilen er meget fin og svarte til 
forventningen, en eiers bil som har fått det rette stell i alle år. Jeg har aldri sett så 
mye bil som skal sendes ut fra California Shipping før, det var parkert biler over alt. 
Det var biler til Norge, Sverige, Australia, England og sikkert flere land jeg ikke fikk 
med meg. 
Mange objekter til Sverige. Det merkes at $ kursen er lav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fortsettelse i neste nummer  
KETIL OLSEN. 



US Cars news nr.2 

 



US Cars news nr. 2 

Us Cars Enthusiasts Club 
Fredrikstad 

 
Avholder Årsmøte 

Tirsdag 5. Februar 2008 Kl. 19.00 
 

Agenda: 
  1. Åpning, valg av dirigent og referent 
  2. Beretning 
  3. Regnskap 
  4. Innkomne forslag 
      Navneendring 
           5. Vedtektsendringer §2 og §16 
  6. Valg 
  7. Avslutning 
 
   Etter Årsmøte er det medlemsmøte  
 

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

Lotteri 
 

Styret 
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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     Roy Andersen  På valg 
Styremedlem    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. 
 
På årsmøte skal det også velges 3 til Huskomité, 3 til materialgruppa, 3 
til festkomité og 3 til valgkomiteen.  
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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 fra Jan Ivar Magnussen: 
Navnet endres til Amcar Enthusiasts Club Fredrikstad 
 
Styrets innstilling: Forslaget støttes ikke 

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 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 
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Forslag til Årsmøte 05.02.08 
 
Forslag på ny § 16 
 
§ 16.  Fristen for innsending av forslag til Årsmøte, skal være i styrets 
hende minst 14 dager før Årsmøte avholdes. 
 
Nytt forslag: 
 
§ 16.  Fristen for innsending av forslag til Årsmøte, skal være i styrets 
hende innen 14. Januar. 
 
Begrunnelse. Slik som vedtektene er formet nå, skal forslag til årsmøte 
være levert styret mist 14 dager før Årsmøte avholdes. Dette kan gi rom 
for tolkning når fristen er, og det blir veldig hektisk å få forslagene inn i 
februar nr. av avisa. Årsmøte skal avholdes i Februar og styret bør ha 
en rimelig tid å behandle og bekjentgjøre forslagene. 
 
Forslagstiller: Styret. 

Vi har fått låne 3 Hot Rod modeller av Vidar Thømt`s Morobutikken, til å 
ha i monteret mellom møterommet og baren. 
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Medlemsmøtet 8/1-08 
 

Jan ønsker alle velkommen. 
 
Navne endring: Jan legger frem hvorfor vi vurderer endring av navn. 
Noen av tankene: Amcar er ett merkenavn og de gjør en enorm 
oppgave ovenfor myndighetene. Uten Amcar, hadde vel ikke 30 års 
regelen eksistert. 
Amcar ønsker seg at medlemsmassen er mer synlig ute i distriktene, 
dette for å vise at vi ikke bare eksisterer i Trondheim, men at det er en 
stor medlemsmasse. 
 Us Cars Enthusiasts Club Østfold, er ett ganske tungt navn å selge 
når vi skal markedsføre oss mot mulige sponsorer og myndigheter.  
Jon Grasto legger frem Amcar sitt syn på bakgrunnen for hvorfor dette 
kommer frem. De ønsker å være mer synlige lokalt for å stå samlet for 
Amcar miljøet. 
De ønsker ikke å knytte sterkere bånd til klubbene, heller det motsatte. 
Ønsker ikke å forlange medlemsregister og regnskap. Det holder at 
klubben er medlem. Så dette er ikke ett forsøk på å få oss inn i 
organisasjonen Amcar tettere enn vi er i dag.  
Mange mener vi bør beholde det navnet vi har i dag, det er historie i 
det. 
Noen synes også det er greit med forskjellige navn i Sarpsborg og 
Fredrikstad, ikke bar en stedsfortegnelse i tillegg til Amcar logoen. 
Andre er positive til endring, ser det som en fordel også når det gjelder 
PR. 
 Tilbakemeldinger fra medlemmene var det styret ønsket, dette må det 
jobbes mer med.  
 
Medlemskap: Kjør retningslinjene vi har i klubben. Sende faktura i 
Januar, betales 31/1-08. Purring kjøres i februar. Ikke betalt kontingent 
fører til: Ikke stemmerett på årsmøtet, ingen klubbavis, ikke lov til å 
bruke noen av klubbens fasiliteter, ikke berettiget til klubbens rabatter, 
mister ansinitet på medlemskap m.m. 
Alle tilstedeværende var enige i dette. 
 
Leie av lokalet: Dette skjer kun til hovedmedlemmer / senior 
medlemmer, 
Junior medlem kan også leie, men da må seniormedlem være tilstede. 
 
Fester: Vi prøver igjen å få i gang fester siste lørdag hver måned. 
Flere medlemmer følte at dette var det interesse for. Neste fest lørdag 
26/1-08. 
 
Eventuelt: Jan delte ut premie til Arild Pedersen for Ø.R.A. 
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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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Til salgs: 1964/65 modell. 
Uten motor og girkasse. Mangler noe. Papirer i orden. 
Selges eller byttes i Malibu stasjons vogn. 
Erik: 91 71 28 25 Mobil. 
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Vi gratulerer: 
Kjetil Hauge med 50 års dag 
 
 
Bente Andreassen fikk en gutt 6. 
Januar 
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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 



US Cars news nr. 2 

 

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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Vi drømmer utrolig mye i løpet av et liv. Drømmer vi både husker og 
ikke, men har likevel drømt den. Utrolig. 
 
Drømmer du om å finne gull, er det et tegn på at dine fremragende  
evner vil plassere deg fremst i kampen om ære og rikdom. 
Drømmer du om sølv, er en advarsel om ikke å gjøre seg altfor 
avhengig av penger for å oppnå sann lykke og tilfredshet. 
 
Gode råd og alt kan være godt å ta med seg. Hvis du er plaget av 
halsbrann. 
En rå potetskive tygges langsomt. 
Te, av peppermynte, kamille og vermut i like deler. 
Eller potetsaft lages i elektrisk saftpresse. 
 
Sti på øyet er ubehagelig. Det forsvinner som regel av seg selv men 
du kan vaske det i kjernemelk eller morsmelk. Du kan også prøve  
Kamillete. 
 
Er du plaget med trøske eller munnskåld kan du prøve å  
Tygge blåbær og skyll munnen med saften før du svelger det,  
eller du kan ta en teskje honning i munnen. La det være der så lenge 
som mulig. Dette kan du gjøre flere ganger, daglig 
 
Hvis du har sår i munnvikene kan du smøre på honning,den er bra for 
mangt og meget. 
 
Vi kan ikke glemme aloe veraen. Spesielt hvis du har brent deg. 
Den er så effektiv. Bare husk å smøre hyppig det første kvarteret. Det 
er viktig at der du har brent deg ikke tørker inn. Da forsvinner det fort. 
 
 
En vits: Ekspeditøren til kjerringa med handlekurven full av  
agurker. - Kan jeg hjelpe deg med noe ? - Hjelpe og hjelpe, 
Hvor fillern er prøverommet ? 
 
 
          Synnøve 
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Hva skjer 
2008 

Januar 

US Cars 

H 
 
 
 

Husk Årsmøtet   
 Tirsdag 5. Februar 2008 

Dato: Hva skjer: 
05.02 Årsmøte/medlemsmøte Kl. 19.00 

05.02 Styremøte Kl. 18.00 

08.02 Åpen klubb. Kl. 19.00 

19.02 Styremøte Kl. 19.00 

23.02 Fest på klubben Elvis aften Kl. 20.00 

24.02 Filmkveld. Trykking av avis 
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                                                                                                                                            Frimerke 

RETURADRESSE: 
US CARS ENTHUSIASTS CLUB 
Strykerveien 19 
1658 Torp 

 

2008 
 
Februar  
 5. Årsmøte / Medlemsmøte Kl.19.00 
 8. Åpen klubb kl. 19.00 
19 Styremøte  
23. Elvis aften på klubben 
24. Filmkveld/Trykking Us News  
 
Mars 
2. Sout East Swap Meet. Moss  
4. Medlemsmøte  
7. Åpen klubb  
6. Østfold Samarbeidsmøte i Moss  
8. Årsfest  
21. Påskecruising  
25. Styremøte. Trykking Us News  
 
April  
1.   Medlemsmøte  
4.   Åpen klubb 
11. Rigging Motorshow 2008  
12. Motorshow 2008  
13. Motorshow 2008  
15. Styremøte  
27. Filmkveld/Trykking Us News  
27. Vårmønstring Askim  
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