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Hvem gjør hva i klubben 
 
 

Tillitsvalgte, AMCAR 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 Foretningsfører 
Kasserer  Roy Andersen  99571799 
Styremedlem Kjell Magnussen 91602500 
Styremedlem Knut Halvorsen  91149769 
Styremedlem Terje Bjerklund  95222730 
Styremedlem Vidar Ekeberg  91167808 
Varamedlemmer: 
   Svein Jensen  90187457 
   Erik Fossum 
amcar News / www.amcarfredrikstad.com 
Redaktør  Jan Grøsfjeld  90109115  jangroes@online.no 
 
Street Legal 
Jens Lunner  47347957 
 
Festkomité 
Synnøve Jensen  90967717 
Andreas Helgesen 97732380 
Sten Erik Nøkkelby 91712825 
 
Materiell gruppe: 
Svein Jensen  90187457 
Sten Erik Nøkkelby,  91712825 
Jan Iver Magnussen 99232198 
 
Huskomité 
Ragnar Solgaard,  97645770 
Roy Andersen   99571799 
Jon Vidar Jacobsen 90951190 
 
Utleie av lokalet 
Jan Grøsfjeld  90109115  



Amcar News nr.4 

Leder har ordet! 
Hei. 
 
Årets store begivenhet i klubbsammenheng, er nært forestående. 
Noen av klubbens medlemmer har allerede i lang tid jobbet med dette 
arrangemanget. 
Mange små og store brikker skal på plass, før publikum slippes inn og 
alle objekter er på plass. Nå er vi avhengig at du stiller opp som vakt. 
Husk også at vi er avhengig at flere stiller på rigging fredag 11. april. 
Om du ikke kan komme kl.14.00, så kom når du kan. Vi holder vel på til 
midnatt. 
Vi håper at utstillingen faller i smak. Det blir en variert utstilling av alt 
hva motor hobbyen består av. Dette er ikke en amcar utstilling, men en 
bred utstilling av amcar, gatebil, offroad, luksusbiler, nye biler, 
sportsbiler, motorsykler, customsykler og båter m.m. 
Mange firmaer stiller opp, noen gjengangere og noen nye. Vi er glad for 
alle som stiller. Det blir god anledning til å kjøpe noe til bilen, da de 
fleste områder angående bil og motorsykler er dekket. 
 
Når dette skrives, er det bare noen få dager før amcar sesongen starter 
med Påskecruising. Vi håper at mange deltar fra klubben. Ikke alle 
klubbens biler er klare, men bli med allikevel. Møt opp på klubben 
kl.14.00 på langfredag. Det er god plass i flere av bilene.  
Gleder meg til å cruise i ny Chrysler New Yorker 
 
Vi arrangerer ikke fest på klubben siste lørdag i mars, men det er jo fritt 
frem om noen vil treffes på klubben for å juge litt og rense strupen. 
I april blir det fest igjen. 

Hilsen 
Jan  
Grøsfjeld 
Leder 



Amcar News nr.4 

 
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. 
Tidlig avis denne måneden. Det kommer av at redaktøren 
skal på en ørliten ferie uka etter påske. 
 
Når det gjelder logo på forsiden, så har redaktøren tatt litt 
friheter, men lover at neste nummer kommer med logo som 
medlemsmøte vedtar. Det har kommet inn en del forslag og 
alle går i samme tema. 
 
Hjemmesiden fungerer bra, og treffene på siden har økt 
formidabelt etter at vi byttet navn. 
 
Med hilsen 

Jan 
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AMCAR 
Fredrikstad 

 
 

Medlemsmøte 1. April 2008 Kl. 19.00 
 

Agenda: 
 

   1. Logo 
   2. Motorshow 2008 
   3. Cruising 2008 
   4. Pause  
   5. Eventuelt 
   6. Film 
 

 
Loddsalg 

Kiosk 
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Årsfesten 2008  
Årsfesten ble i år avholdt på klubben lørdag 8. Mars.  
Det er lenge siden årsfesten er holdt på klubben. Vi har jo alt her, bar, dansgulv, 
møterom og røkerom. 
Det var som vanlig god stemning med god mat og drikke. 
Årsfesten er litt mer formell enn andre fester. Det skal deles ut jubileumsgaver, 
priser og avtroppende tillitsvalgte får litt oppmerksomhet. Erik Fossum gikk av som 
styremedlem, etter mange år i styret. Takk for innsatsen. 
Alle jubilanter er nevnt på neste side. Nevnes må også det klubbmedlem som har 
vært medlem siden 1975 Bjørn Helle, som fylte 65 år på fredag. Bjørn er still going 
strong. 
Eneste prisvinner i år, var Tore Solgaard som vant beste restaurering 2007, for 
arbeide på sin 1975 Cadillac. Imponerende arbeide og velfortjent.  
Synnøve og Stein Erik fikk applaus for sitt arbeide i festkomiteen. De stiller alltid 
opp, så sant de ikke er på jobb eller er syke.  
Det var mange som fikk jubileumsgaver, noe som sier at medlemsmassen er stabil. 
Det som er fint, er at det er et jevnt tilsig av nye medlemmer. 
 
Jan Grøsfjeld 
Leder 
 

 
 
 

ÅRSFESTEN 2008 

Tore mottar prisen for beste restaurering 
2008 

Bjørn Helle får blomst for fylte 65 år og 
medlem i klubben siden 1975! 
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30 år 1978 
 
Kjetil Hauge 
Ragnar Solgaard 
Tore Solgaard 
 
 
25 år 1983 
 
Bjarne Eifoss 
 
20 år  1988 
 
Svein E Olsen 
Bernt Fagerås 
Dag Stenbeck 
Jon Vidar Jacobsen 
Bente Andreassen 
 
15 år 1993 
 
Terje Pedersen 
 
 
10 år 1998 
Jeanette Olsen 
Malin Huseby 
Christine Ekeberg 
Magnar Andreassen 
Jon Petter Kaalaas  
Krister Norenberg 
Benedicte Gundersen 
May Lisbeth Eriksen 
Synnøve Jensen 
Victor  Csaky Rosenvinge  
Jan Grøsfjeld 
Torunn Grøsfjeld 
Bjørg Johansen 
Stine Huseby 
Frank Andreas Eriksen 
Katrine Eriksen 
Katrine Ekeberg 
Kristian Eriksen 
 
 

Medlemmer med jubileum i 2008.   

5 år 2003 
 
Trond Furuli 
Robin Mannsverk 
Hans Christian Forsetlund 
Torgeir Svendsen 
Alexander Bothe 
Per Arne Harangen 
Lasse Knutsen 
Tony Eriksen 
Jon Grasto 
Svein Olav Ørebæk 
Torkil Holme   
Ole Gunnar Davidsen 
Christine Jacobsen 
Christoffer Helgesen   
Kai Roger Johnsen 
Rita Iren Furuli 
Sue Torbergsen 
Maiken Andreassen        
Roy Erik Andersen 

May Lisbeth Eriksen 10 års medlemskap 
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To nye klubber skifter til AMCAR 
Bodø AmCar Club har endret navn til AMCAR Bodø. Vedtaket ble gjort i årsmøtet i 
januar og har sin bakgrunn i at AMCAR Bodø ser det helt nødvendig å tydelig 
flagge tilhørigheten til AMCAR som hovedorganisasjon og til det arbeidet AMCAR 
utfører, spesielt i forhold til godkjenningsregler og i forhold til arbeid overfor 
myndighetene generelt. I tillegg er vårt inntrykk at "alle" kaller amcar-klubbene 
"amcar". Vi tror at navnevalget vil være en styrke utad når vi i felles kamp mot 
myndighetene med all tydelighet viser at vi er mange - og at vi står sammen. 
Oppfordringen om navnebytte til de tilsluttede klubbene kom på AMCAR's End of 
Season 2007, hvor AMCAR's styre og administrasjon kom med føringen om at det 
vil bli enklere og mer slagkraftig hvis flest mulig klubber endret navn og profilering til 
AMCAR + stedsnavn. Dette tok representantene fra Fredrikstad med seg hjem, 
behandlet i styret og la frem et forslag til debatt på et medlemsmøte. På årsmøte 
5/2-08 blir det vedtatt at US Cars Enthusiast Club Fredrikstad endrer navn og logo 
til AMCAR Fredrikstad. Hele 41 av 43 stemmeberettigede på årsmøtet var positive 
til navnebyttet. AMCAR Fredrikstad ser det som en stor fordel å forenkle navnet sitt 
i det daglige, samt ved å gjøre dette å vise ovenfor samfunnet at vi står sammen i 
vår hobby. Klubben ser som sitt viktigste element at AMCAR med deres faglige 
tyngde, engasjement, ansatte og seriøsitet vil være meget viktig å ha i tiden som 
kommer. Dette for at lokalklubber og medlemmer skal kunne sikres gode 
rammebetingelser rundt det å ha amerikansk bil som hobby. 
Fra AMCAR's side meldes det at de er meget takknemlige for at store, seriøse og 
veldrevne klubber ser nødvendigheten og fordelen av å profilere seg likt som 
AMCAR og håper flere følger etter. 

 Info Motorshow 
Vaktliste til motorshow 2008 blir i disse dager sendt ut. Har du ikke 
mottatt brev om vakt, og har lyst til å delta, så ta kontakt med 
Sylvia på tlf. 97460257 
 
Rigging 
Klubben har leid hallen fra kl. 15.00 på fredag 11.04. De av dere 
som kan stille tidligere, kan møte på klubben kl. 14.00. Gruppen 
som skal plassere objekter og utstillere, må være på plass i hallen 
så snart hallene er klare til oss. Det er viktig at så mange som 
mulig, stiller til rigging. 
 
Vakter 
Alle vakter møter i infoskranken (er skiltet) for vaktinstruks. 
Er du forhindret i å møte på vakt, så gi beskjed til Sylvia. 
 
Leder. 
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Mars var det igjen Swap Meet i Moss. Denne gangen i deres nye 
lokaler. En del deler var å få kjøpt, mest til Ford og GM, pluss verktøy 
fra Craftsman. 
Fra vår klubb stilte Ketil med flere bord og masse prylar, pluss 
undertegnede, med en del Chrysler deler til Chrysler cars fra 69 til 71. 
Det så ut for meg som Ketil solgte rimelig bra, mens jeg solgte 
ingenting. Han andre i landet som har Chryslerflak fra tidlig 70, kom 
ikke. 
Det var flere av klubbens medlemmer som var innom. Noen dro meg 
seg en del til sine respektive doninger. 

 SWAP MEET I MOSS 1. MARS 2008 

Ketil �Kremmer� 
hadde er rikt 
utvalg av deler. 
Her er det cromma 
headers som 
muligens blir solgt. 

To kjente herrer 
fra klubben, titter 
på deler. Syntes 
jeg så Anders 
bære med seg 
en del ut i bilen. 
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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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Ny bil i klubben 
 

 
Tormod 

Ryen 

 
 

1978 mod. Chrysler Cordoba. 2 door special coupe. 400 in3. 
A727, auto. 41000 miles. 
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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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För några dagar senn var jag inne på Statoil, då kom det in en kvinna 

och frågade efter en 
sjuhundratia. 
Vi tittade alla fundersamt 
på varandra tills en röst 
frågade, 
- Vad är en sjuhundratia? 
Då svarade hon 
- Du vet det är mitt på 
motorn. 
Jag måste ha tappat den 
och behöver en ny. 
- Vad fyller den för 
funktion? frågar någon. 
Hon svarade att hon inte 

visste, bara att den alltid funnits där. Expediten räckte fram ett 
anteckningsblock till kvinnan och bad henne rita en bild på vad hon 
menade. Kvinnan börjar med att göra en cirkel som är ca 6 cm i 
diameter och i mitten av cirkeln skriver hon 710.  

Why Woman Can't fix Cars 
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Ny pålogging til vår hjemmeside 
www.amcarfredrikstad.com 

 
 
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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Hva skjer 
2008 

April 

AMCAR 
FREDRIKSTAD 

H 
 

Husk Medlemsmøte 
 Tirsdag 1. April 2008 

Kl. 19.00 

Dato: Hva skjer: 
01.04.08 Medlemsmøte kl. 19.00 Styret møter kl. 18.00 

04.04.08 Racing møte på klubben kl. 18.00 

11.04.08 Rigging Power Meet. Kongsten fra kl. 14.00 

12.04.08 Motorshow 2008 

13.04.08 Motorshow 2008 

15.04.08 Styremøte kl. 18.00 

26.04.08 Fest på klubben Kl. 19.00 

27.04.08 Filmkveld. Trykking av avis kl. 18.00 

29.04.08 Tur med Yrkesskolen. Kl.16.00 på skolen 
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                                                                                                                                            Frimerke 

RETURADRESSE: 
US CARS ENTHUSIASTS CLUB 
Strykerveien 19 
1658 Torp 

2008 
April  
1.   Medlemsmøte  
4.   Racing møte på klubben 
11. Rigging Motorshow 2008  
12. Motorshow 2008  
13. Motorshow 2008  
15. Styremøte  
26. Fest på klubben 
27. Filmkveld/Trykking Us News  
27. Vårmønstring Askim  
29. Tur med Yrkesskolen 
 
Mai 
1. Vårmønstring ved OBS. Fra klubben kl. 10.00 
4. Ivercruise. Fra klubben kl. 11.00 
6. Medlemsmøte Kl. 19.00 
7. Amcar Cruise Night Fra klubben kl. 18.00 
9. Racing møte på klubben kl. 18.00 
20. Styremøte kl. 18.00 
25. Filmkveld Trykking avis 
31. Fest på klubben 
31. Power Start of Summer Meet, Hässleholm 
 
Juni 
1. Bygdedag i Onsøy. Vi stiller med biler 
7. Power America Fest, Nossebro 
13. Cars on the Farm 
14. Cars on the Farm 
15. Cars on the Farm 
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