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Tillitsvalgte, AMCAR 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    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    mopar@amcarfredrikstad.com 
                         Johnny Lund              91800246     admin@amcarfredrikstad.com  
 

Street Legal 
Jens Lunner              47347957 
 
Husstyret                                 Aktivitetskomité 
Synnøve Jensen       90967717          Jens Lunner              47347957 
Sten Erik Nøkkelby   91712825          Jan Iver Magnussen  99232198 
                                                           Jan Erik Karlsen       97058143 
Materiell gruppe:                      Tony Eriksen           91363484 
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. 10 

Leder har ordet! 

Hei. 
Vinden uler ute. Det blåser stikker og strå, deilig å være inne i varmen.. 
Fint at vi har fått aktivitetsgruppa i gang. Halloween party er et resultat 
av dette. 1. November er det halloween party på klubben. Føler du ikke 
for å kle deg ut og derfor ikke har tenkt å gå, så kom! Du må ikke kle 
deg ut, men det er morsomt om du gjør det. 
 
Det er snart nytt årsmøte (februar) og halvparten av styret er på valg. 
Valgkomiteen har begynt sitt arbeide. Har du lyst til å være med i styret 
eller vet om noen som vil det, eller det kan være at du vil ha med noen i 
styret, så ring til Krister tlf: 90660779 og si ifra. Det er alltid sundt med 
noen utskiftninger. Vi som sitter i styret, trenger noen med ny inspira-
sjon for å tenke nytt. 
 
Søndag 9. November blir det info møte på klubben om ny Amerika tur. 
Kunne du tenke deg å være med, eller er bare nysgjerrig så kom på 
møtet. Det er Ketil Olsen som informerer på møte, og han har bred erfa-
ring fra USA etter mange besøk. 
 
Den 20. Desember avholdes årets julebord på klubben. Det blir tradisjo-
nell julemat og kanskje karaoke. Info inne i avisa. 
 
Høst og vinter er tid for å stelle med doningen. Skal snart begynne med 
Chrysleren, håper og få solgt den til våren, slik at jeg kan få meg drøm-
mebilen snart. Hva er det? Imperial selvfølgelig og helst 1961. 
 
Husk å holde varmen. Sola snur snart! 

Hilsen 
Jan GrøsfjeldJan GrøsfjeldJan GrøsfjeldJan 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 
I dette nummer er det en morsom og litt annerledes reporta-
sje fra en tur med Amcar til Nordkapp. Håper at det kan inspi-
rere andre til å skrive om sommerens turer. Vi trenger noe å 
varme oss på nå som vinteren er bare noen minusgrader 
unna. 
 
Håper at det kan snart bli noen garasje besøk også. Har du 
lyst på besøk, så si ifra. Men husk at kaffe og kake er et 
must. ;-) 
 
Hilsen Redaktøren 
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AMCAR 
Fredrikstad 

 
 

Medlemsmøte 4. November 2008 Kl. 19.00 
 

Agenda: 
1. Aktuelle klubbsaker 
2. Ny Amerika-tur v/Ketil Olsen 
3. Presentasjon av Snap On 

verktøy 
4. Pause 
5. Eventuelt 
                  
                        

 
Kiosk 

Liste for ansvarlig for kioskvakt på medlems-
møter. 

 
Ansvarlig skal sørge for at det er en til å betjene kiosken: 
November: Terje Bjerklund, Desember: Roy Andersen 2009 
Januar: Knut Halvorsen. Februar: Vidar Ekeberg Mars: Svein 
Jensen, April: Sylvia Evensen, Mai: Kjell Eriksen, Juni: Jens 
Lunner, August: Jan Grøsfjeld. September Ketil Olsen Okto-
ber: Kjell Magnussen  
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Denne gangen var vi 3 fra klubben som reiste til End of season i Trond-
heim. Kjell, Anders og undertegnede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anders og Kjell deltok på Street Legal seminar, mens jeg deltok på Am-
cars Generalforsamling. 
De viktigste sakene på Amcars Generalforsamling, var vedtak om ny til-
slutnings avtale for klubber og valg på ny President. 
President Brynjulf Buue hadde frasagt seg gjenvalg, etter å ha vært 
President i 16 år. Ny president ble Harry Kjensli, som snart kommer å 
besøker klubben vår. Som visepresident ble Jon Grasto valgt for 4 nye 
år. Brynjlf Buue ble velfortjent 
valgt til ny Æresmedlem i 
Amcar. 

End of season party ble en 
fin fest der det ble utdelt ut-
merkelser til klubber og en-
keltmedlemmer og premier til vinnere av cupene i Street Legal. 
For Amcar News Jan Grøsfjeld 

Amcar End Of Season 

Anders og Kjell på terras-
sen til Amcar Diner i Am-
car bygget.  
Bilen er en nyere Mercury 
som aldri ble tollet inn og 
som amcar kjøpte for å ha 
på utstilling. Bilen er full-
stendig ribbet innvendig 
for absolutt alt. 

Harry Kjensli 
Ny president i Amcar Norge. 
Kommer snart på besøk til 
klubben vår og vil presente-
re seg der. 
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Jeg har i mange år hatt en drøm om å kjøre tur – retur Nordkapp. Jeg hadde før 
denne turen aldri vært nord for Trondheim. Vi bor tross alt i et av verdens vakreste 
land, så jeg gledet meg til å få se mer av Norge. 
Ny bil hadde jeg kjøpt meg også , 67 Plymouth Sport Fury cab, så transportmiddelet 
var det heller ingenting å si på. Alt var klart for årets ”road trip ”. 
Dagen før avreise stod bilen ikke bare nyvasket utvendig og innvendig , men også 
nypolert. Håpet at det ikke skulle regne dagen etter. 
Det regnet selvfølgelig, men skitt au, har du ikke en bil som tåler regn, så selg den. 
Startet søndag 6 juli, kjørte indre Østfold og videre til Kongsvinger og Solørtraktene. 
Der overnattet jeg hos noen slektninger av meg , så den første dagsetappen var 
ikke så lang. 
Neste dag startet også med regn, kjørte til Hamar og besøkte et søskenbarn av 
meg. 
Derfra gikk det strake veien Elverum – Tynset og videre til Trondheim. Foretrekker 
denne veien framfor E6 da den er raskere og mindre trafikk, spesielt  midt på som-
meren. 
Overnattet på hotellet på Tiller like ved amcarsenteret. 
Besøkte amcar dagen etter, og fikk også litt omvisning i de fine lokalene der. Flott 
senter som alle amcar-medlemmer kan være stolte av. Besøkte US Auto Parts i 
samme bygning også, måtte jo handle litt når man først var der. 

 

 

Etterpå var det ut på veien igjen. 
Dette var dagen med det fineste 
været på hele turen. Ned med cab-
ben, og den tok jeg ikke opp igjen 
før kl var 22. 
Neste mål på turen var Lofoten, der 
skulle jeg besøke to kusiner av meg 
og deres familier. De hadde leid et 
hus ikke så langt fra Kabelvåg i 
sommerferien.  
På grunn av vei ras, så var E6 
stengt , så det var omkjøring om 
Stiklestad og Verdal ( leverte ikke 
Lottokupongen der dessverre ). 
Som tidligere nevnt, så var alt nord 
for Trondheim nytt for meg. Det er 

litt av sjarmen det å kjøre på ukjente veier og se nye steder. 
Forlot etter hvert Nord – Trøndelag fylke og kom inn i Nordland.  
Mye fin natur og fin vei var det også. Etter hvert begynte jeg å få litt dårlig tid for å 
rekke ferga fra Bodø til Moksnes i Lofoten. Ferga skulle gå kl 00.30, og jeg parkerte 
på kaia i Bodø kl 00.15. Smekkfullt ! laaaaange bilkøer. Så den ferga dro uten meg, 
ja ja, 5 timer til neste ferge, så det var bare til å smøre seg med tålmodighet. Kl 3 på 
natta kom Hurtigruta til Bodø, så da ble det jo noe å følge med på.  
 

TUR -  RETUR NORDKAPP 2008 
Johnny Gressum 

Imponerende ” klubbhus ”. 
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Kom ikke med neste ferge heller……… utrolig hvor mange som vil til Lofoten. 
Når man står parkert på en fergekai med en bil som er litt utenom de andre 300 
som står der, så er det klart at den vekker litt oppsikt, og spesielt italienere var utro-
lig nysgjerrig på bilen. 
Antageligvis er det lite amerikanere i Italia. De knipset bilder fra alle vinkler. Litt gøy 
det da. 
 
Ferga som gikk kl 06.00 kom jeg hel-
digvis med, overfarten tok ca 4 timer 
og da prøvde jeg å få litt søvn på en 
ledig stol jeg fant. Italienere er gans-
ke høyrøstet av seg også, så det ble 
så som så med søvn. 
Lofoten var dekket med skyer som 
hang lavt ned over fjellsidene, litt 
grått og småsurt, men storslagen na-
tur. 
Kjørte i land ved Moksnes, idyllisk lite sted. 

Par timer senere var jeg framme ved sommer-
huset til kusinene mine. Nydelig sted helt nede 
ved sjøkanten. På kvelden spiste vi noe jeg 
ikke hadde spist på mange mange år, hvalbiff. 
Grillet hvalbiff , var kjempegodt. Kosa oss med 
vin og mat til langt på kveld, midnattsola gjor-
de jo at det var like lyst om natta som på da-
gen. Morsomt å ha opplevd den også. 
Dagen etter var jeg på vei til Nordkapp igjen. 
Kjørte innover Lofoten, forbi Kabelvåg ,  Svol-
vær og Leknes og mange andre små flotte 
steder. Smal vei mange steder, men tar man 

det litt pent så er ikke det noe problem. Skjønner godt at mange mener Lofoten er 
et av verdens vakreste steder. Har dere ikke vært der, så ta en tur. Vil ikke angre. 

Ved Bjerkvik fulgte jeg E6 videre nordover, og 
etter noen timer kom jeg til Troms fylke. Et fyl-
ke med skikkelig fin natur. Høye snøkledde 
fjell og lange dype fjorder. 
Akkurat fjordene gjorde meg litt frustrert da, 
fulgte de mange kilometer innover , for siden 
å følge samme fjorden like mange kilometer 
utover igjen. En bro eller ti hadde gjort seg 
…… 
Overnattet i et lite sted som allikevel hette 
Storslett.  
Første stopp, som vanlig hver dag, var ved 
den første Statoil stasjonen jeg så. 

Der fikk bilen full tank, og jeg fikk fylt opp kaffekanna. Nystekte boller var prikken 
over i en. Midt på dagen passerte jeg fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark. For 
en vei som møtte meg der. Rene motorveien. Bortsett fra et veiarbeide på 5 kilome-
ter, så synes jeg Finnmark hadde de beste veiene. Billigste bensinen hadde de 
også, i hvert fall i Alta var det billig, der lå bensinstasjonene på rekke og rad og hel-
digvis for meg og andre bilister, så hadde de priskrig på bensinen.  Litt under 11 kr 
literen. 

Vakker bil i vakker norsk natur, litt syd for Mo i 
Rana 

Moskenes i Lofoten. 

Fra Lofoten  
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 Snart var jeg på selve Finnmarksvidda. Her blir man fort fristet til å tråkke litt ekstra 
på gassen, men jeg hadde på forhånd blitt advart mot ofte kontroller der, så jeg tok 
det litt med ro. 
Etter hvert som jeg nærmet meg Nordkapp, så forandret landskapet seg litt. Når 
man har kjørt over vidda, så kjører man langs sjøen et ganske langt stykke, før man 
sakte men sikkert glir over i mer nakent fjellandskap. Vær obs på at det er en del 
tunneler de siste mila, hvis man har tunnelskrekk så er man hermed advart. 
Hva møter deg et par mil før Nordkapp?? Jo, bomstasjon ! tror det kosta 120 kr en 
vei, for selvsagt må du betale samme sum tilbake. 
Klokka 17 var jeg framme ved målet ! Nordkapp platået !!! at det kosta 250 kr for å 
parkere der, det tok ikke fra meg gleden 
at jeg hadde nådd målet.  
Egentlig et forblåst nakent landskap, og 
jeg har på følelsen at det alltid ligger en 
slags dis over området der. Tok noen 
bilder, og fikk et tysk ektepar til å ta bilde 
av meg også. Det er liksom blitt et vare-
merke den der globusen på platået.  
var på Nordkapp en times tid, før jeg 
vendte fronten sydover.  
Kom til Alta igjen og overnattet der. 
Dagen etter passet jeg på å fylle full tank 
der igjen, for krigen varte ennå. For det 
jeg vet så kanskje den varer ennå. 
 
Hjem turen er det ikke så mye å fortelle om. Den gikk via Finland og Sverige før jeg 
kjørte inn i Norge ved R        og videre ned til Sarpsborg.  
9 dager etter at jeg startet på turen, så var jeg hjemme igjen.  
 
Til slutt et tankekors : 
En ting som slo meg på hele turen var hvor få amerikanere jeg møtte. På over 4oo 
mil, så så jeg bare 5 amerikanske biler eldre enn 1980 modell , og av de var 3 i 
Sverige. 
Det er både skuffendes og trist at bilene våres ikke syns mer i det daglige trafikkbil-
det. Vi må bli flinkere til å bruke de. Lar du bilen din bare stå og samle støv, så selg 
den til noen som vet hva en bil er til for, nemlig å kjøres med. 
Hvordan skal vi få ny rekruttering til vår kjære hobby hvis ikke bilene våres synes i 

trafikken? 
 
Tørre fakta på turen tur / retur Nordkapp : 
 
Sarpsborg – Nordkapp via Lofoten :                252,8 mil 
Nordkapp – Sarpsborg via Finland og Sverige : 219,4 
mil 
Totalt                                                      : 472,2 mil 
 
 

Gjennomsnitt bensinforbruk på hele turen : 1,26 l pr mil   (  ikke gærnt det ). 
Så har du ikke planlagt sommerferien 2009 , hva med en Nordkapptur?? 
 
Johnny Gressum 

Finnmarksvidda. 
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VI TAKKER VÅRE SPONSORER 

Vis ditt med-
lemskort og 
du får rabatt 

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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For 3. Året var det igjen høst treff på Magnus Motor 27. September.. 
Marit hadde tidlig vaffelpressa i gang og jeg tror det røk noen rekorder i 
vaffelspisning. Hørte noen rykter om et par medlemmer som var oppe i 
10 vaffelplater, sjøl klarte jeg bare beskjedne 5-6! 
Ca 50 biler kom og det var en 12-14 medlemmer som benyttet anled-
ningen til fersk olje på bilen før vinterlagring. Denne dagen betaler vi 
bare for olje og event. Deler og Magnus Motor AS gjør jobben gratis. 

Høst treff på Magnus Motor AS 

New Yorkeren får ny olje og filter Ulf i prat med et par medlemmer 

Samling rundt roden til Ketil Mye prat både ute og inne 
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Amcar Fredrikstad 
Inviterer til 

Julebord 20.12.08 kl. 19.00 

På klubben 
Tradisjonell julemat 

 
Musikk 

 
Pris Kr. 225,- pr. pers. 

 
Påmelding til 

Terje Bjerklund tlf: 95222730 
Innen 13.12.08 
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Redneeck Classic 
Jeff Foxworthy 
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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  
Mopar@amcarfredrikstad.com 
 

Avisa er tilgjengelig på vår nettside  
www.amcarfredrikstad.com 

For å kunne lese den, må du laste ned Adobe Reader som er et gratis-
program du kan laste ned fra www.adobe.com 
 
Vennligst gi beskjed til leder tlf 90109115 eller på e-post:  
mopar@amcarfredrikstad.com om du klarer deg med avisa på net-
tet. Vi sparer mye porto og arbeide ved å slippe å sende ut avisa 
pr. post 
 
Redaktør. 
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Jeg syns mat er koselig å ha med på siden. Det kan være en inspira-
sjon på å lage noe nytt og at kanskje noen i familien ser noe dem kan-
skje ikke har hørt om før. Så det blir vel noe mat i dag også.  
Biff stroganoff får man ofte servert ute. Her har jeg funnet en oppskrift 
som kan være artig å ha som f. eks lørdagsgodt. 
 
500 gr. flatbiff 
2 - 3 ss hvetemel 
3 ss smør el olje 
1,2 liten finhakket løk 
En liten boks sopp 
1 - 2 dl buljong 
Salt, pepper 
2 ss tomatpuré 
1 - 2 dl rømme 
Skjær kjøttet i strimler. Vend det i mel og brun det i fettet i en panne. 
Krydre det med salt og pepper. Hell det over i en gryte Tilsett løk, sopp, 
buljong og tomatpuré. La gryten stå ved svak varme  i 10 til 15 min. 
Ha til slutt i rømme. Serveres med ris eller poteter og grønnsaker. 
 
En høstdrikk. 
2 epler 
2 appelsiner 
300 gr grønne druer 
Saft av 1,2 sitron 
2 til 3 ss farin 
1 og 1,4  liter eplemost 
 
Vask eplene godt. Skjær dem i terninger. Legg dem i en glassmugge el-
ler glassbolle og hell over eplemosten. Skrell appelsinene, ta bort det 
hvite 
Skinnet, skjær dem i skiver, deretter i mindre biter. Tilsett bitene i  
eplemosten. Del druene, ta ut steinene, legg halvdelene i mosten. 
Tilsett sukker og sitronsaft. Rør godt om. Sett drikken kaldt i en times 
tid. Serveres i høye glass med skje, sugerør  og isbiter. 
 
En vits. Han gikk gjennom tollen på flyplassen da tolleren spurte. 
- Sprit eller sigaretter ? - Nei takk, jeg har mer enn nok selv. 
 
                                     Synnøve 
 

 

 

plukksiden for oktober 08.wps
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Hva skjer 

Hva skjer 

2008 

November 

AMCAR 

FREDRIKSTAD 
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Husk Medlemsmøte 

 Tirsdag 4. November 2008 

Kl. 19.00 

Dato: Hva skjer: 
01.11 Halloween Party på klubben kl. 19.30 

04.11 Medlemsmøte kl. 19.00 Styret møter kl. 18.00 

07.11 Racingmøte på klubben kl. 19.00 

09.11 Amerika tur møte på klubben kl. 18.00 

18.11 Styremøte kl. 18.00 

23.11 Trykking avis sosialt samvær kl. 18.00 
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                                                                                                                                            Frimerke 

RETURADRESSE: 
US CARS ENTHUSIASTS CLUB 
Strykerveien 19 
1658 Torp 

2008 
 
 
November 
1.    Halloween Party Kl. 19.30 
4.    Medlemsmøte kl. 19.00 
7. Racing møte Kl. 18.00 
9.    Amerika tur info Kl. 18.00 
18. Styremøte kl. 18.00 
23.   Trykking avis/Sosialt samvær kl. 18.00 
 
 
Desember 
2.    Medlemsmøte kl. 18.00 
5.    Racing møte kl. 18.00 
16. Styremøte kl. 18.00 
20.  Julebord 
 

2009 
 
Januar 
6.   Medlemsmøte kl. 19.00 
10. Racingmøte kl. 18.00 
20. Styremøte kl. 18.00 
 
Februar 
3. ÅRSMØTE kl. 19.00 
6. Racingmøte kl. 18.00 
20. Styremøte kl. 18.00 
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