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Tillitsvalgte, AMCAR FREDRIKSTAD 

 

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

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 
 
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  
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Leder har ordet! 

Hei. 
Tiden går så alt for fort. Har akkurat begynt å glede meg over somme-
ren, så er den snart over! 
 
Vi har som kjent flyttet årets Power Meet til Lørdag, blir spennende å se 
hva det innebærer. Burde være rom for at det blir flere biler. 
Mange har lurt på hvorfor vi har flytta Power Meet til lørdag. Det er flere 
grunner til det. Kjell Gustavsen hadde et sterkt ønske om at vi bytta 
dag. En annen sak er at vårt Power Meet, er samme helg med drag ra-
cing på Gardermoen. Nå er det flere som får mulighet å være med på 
finalene på søndag. Spennende blir det i hvert fall. 
Vi kommer til å ha to innkjøringer på Kongsten. En ved siden av motel-
let og en på baksiden av Kongstenhallen. Vi regner med (håper på) at vi 
må bruke hele området på baksiden også. 
I år blir det bare en stor kiosk, grunnen til dette er at det har vært vans-
kelig å skaffe nok folk til kioskvakter. Det er et arrangement  midt i ferie-
tid, så det er ikke lett å få tak i nok vakter. Leser du dette og ikke har 
blitt kontaktet angående vakt, så ta kontakt med Kirsti Olsen, når det 
gjelder kioskvakt og leder når det gjelder streif eller inngangsvakt. 
I år har vi et samarbeide med bluescampen. Alle kan kjøpe billett ved 
inngang til redusert pris på arrangemanget på nøisom gaard. 
 
Cars on the farm var vellykket i år også. Nesten 400 besøkende og over 
100 biler. God stemning og veldig gode tilbakemeldinger. Vi har allerede 
bestilt farmen til neste år. Dato blir 12 til 14 Juni 2009. 
 
Har ikke cruiset så mye i denne sommer. Plutselig så var forstillinga på 
Chrysleren veldig skjelvende. Så nå har jeg (dvs. Magnus Motor) bytta 
alle kuler og foringer i forstillinga. Håper å få den ferdig føre Power 
Meet. 

Hilsen 
Jan Jan Jan Jan     
GrøsfjeldGrøsfjeldGrøsfjeldGrøsfjeld    
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 
Deilig med en måneds ferie fra avisa. Men helt ferie fra 
avisa blir det vel aldri så lenge en er redaktør. Tenker 
stoff på alle arrangemanger en er med på. 
Hadde vært fint med stoff fra noen andre også. Noen 
medlemmer er vel litt rundt å farter i sommer. Ta noen 
bilder, skriv noen få ord, så setter jeg det i avisa. Gir ald-
ri opp håpet om at en vakker dag, så detter det noe i 
innboksen min. 
Redaktørjobben er fortsatt ledig, i løpet av høsten må vi 
ha ny redaktør. 
 
Hilsen 
Jan G 
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AMCAR 
Fredrikstad 

 
 

Medlemsmøte 5. August 2008 Kl. 19.00 
 

Agenda: 
1. Aktuelle klubbsaker 
2. Evaluering Power Meet 
3. Bilder fra sommerens aktivite-

ter. 
4. Terminliste høsten 2008 
5. Eventuelt 
                  
                        

 
Kiosk 

Liste for ansvarlig for kiosk på medlemsmøter. 
 

Ansvarlig skal sørge for at det er kioskvarer og at det er en til å 
betjene kiosken: 
August: Ketil Olsen, September: Marit Husbakke, Oktober: Kjell 
Magnussen, November: Terje Bjerklund, Desember: Roy Ander-
sen 2009 Januar: Knut Halvorsen. Februar: Vidar Ekeberg Mars: 
Svein Jensen, April: Sylvia Evensen, Mai: Kjell Eriksen, Juni: Jens 
Lunner, August: Jan Grøsfjeld 
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Vi var 4 i Chrysleren til Kjell, som dro til Västeräs fredags morgen. Foruten Kjell og 
meg, var Ketil og Markus Hauge med. 
40 mil i fin bil og godt selskap gikk fort. Jeg ble ganske snart mektig imponert over 
Markus sine bilkunnskaper. Her var det en ung gutt som kunne atskillig mer enn 
meg om Amerikanske biler. Samtlige amerikanske biler vi møtte (og det var 
mange), ble øyeblikklig gjenkjent og kommentert med Type modell og årstall av 
Markus. Enten det var 50, 60 eller 70 taller. Biler som hadde små endringer fra det 
ene året til det andre, tok Markus på strak arm. Imponerende!  

 
 
 
 
 
 
 

Vi fant en fin plass i Västeräs 
på en restaurant, hvor vi 
hadde fin utsikt over hva 
som skjedde i gata. Masse 
fine biler, burning og raggar-
biler, lagte liv i byen. Markus 
kunne navnet på alle. Til og 
med om det var en Hudson 

som kom forbi. Den gutten kunne godt opp i Kvitt eller dobbelt i gjenkjenning av 
Amerikansk bil. 

Burning på gata i Västeräs 

Et lite glimt fra 
Power�Big�Meet��

Västeräs 3. Til 5. Juli 2008 

Vi sitter å ser på 
Cruisingen. 
Kjetil, Markus og 
Red. 
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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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Noen glimt fra Västeräs 

Kjetil Cruiser med cromma  
ærmholder i kærmen 

Fin parkering utenfor restauranten vi satt 
på. 

Koser seg med øl  på luka i stasjons-
vogna. 

Fin 1956 Imperial som er registrert i  
London. Biler fra 40 nasjoner 

Fin Rod fra Cruisingen. 14400 amcar besøkte Västeräs denne 
helgen! 
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Litt info om Power Meet LØRDAG 2. August 
 
Åpningstid 8.00 til 15.00 
Alle vakter henvender seg ved inngang for info, før de går på vakt.  
Alle vakter bruker vernevest. 
 
Power Meet møte på Kongsten onsdag 30. Juli Kl. 18.00 
 
Rigging på fredag. Vi møtes på klubben kl. 18.00 og regner med å være 
på Kongsten ca. kl. 19.00 
 
Vi skal bruke området på begge sider av festningen, og det blir to inn-
kjørsler og derved to vaktlag på inngang. 
Det har leid inn 4 toaletter pluss de to ved Kongstenhallen. 
Streifvakter skal være obs. på brannfare, være behjelpelig på spørsmål 
fra publikum og hjelpe til med parkering og fremkjøring til bedømming. 
Alle vakter får en matbong. 
 
Vakter med ansvar for bilplassering, liner opp bilene etter som bestemt 
av styret. 
 
Premiering er ca. kl. 14.30. Etter at det er slutt pleier plassen å tømmes 
ganske raskt. Etter at det er ryddet og alt er kjørt til klubben, er det piz-
za på klubblokalet. 
 
MVH 
Jan Grøsfjeld 
Leder 
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Årets Cars On the Farm var 13. Til 15. Juni. 
Mange campet hele helga og det var god stemning på kveldene i låven. 
God musikk begge dager. Fin cruising til Strømstad på lørdagen. Mange 
gode tilbakemeldinger fra tilreisende. Dette var egentlig et treff for klub-
bene i Østfold, men det ser ut som det har slått an på hele østlandet. 
Tror at dette blir stort treff på litt sikt. Problemet blir kanskje å begrense 
veksten. 
Her er noen bilder fra treffet. 
Jan Grøsfjeld 

 

CARS ON THE FARM 

Kent Basteviken fikk 1. Premie (Peoples choise) for sin Plymouth GTX 

Fredrikstad vant tautrekkingen. Vi 
er de ”sterkeste” Ketil var dommer 

Teddy Bears spilte glimrende 
Rock`n Roll 
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Vi har funnet et nytt sted å kjøre til på fredagene i som-
mer. 
Kjør inn på ESSO på Grønli, kjør bak kjøreskolen og 
sving til høyre. Vi står på parkeringen tvers over Kristi 
menighet.  
Hver fredag kl. 19.00 i sommer.  
Ta med noe å sitte på, is og annet fås kjøpt på ESSO. 
Fint utgangspunkt til turer i distriktet. 
 
Leder 

 

Nye ”Kølatomta” 
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Redaktørens anmerkning: Redaktøren kjører Chrysler! Stoor Chrysler. 

Fra Västeräs 2008 
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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. 



Amcar News nr.7  

P L U K K S I D E NP L U K K S I D E NP L U K K S I D E NP L U K K S I D E N 

 
Et forhold mellom to mennesker kan være vanskelig. Det er mye  
følelser, tanker, empati, ja mange tanker. Det er jo to  
personer som er helt ulike. De treffer hverandre, liker hverandre,  
Ja, noen ganger forelsker de seg i hverandre også. Det er mange måter 
det skjer på, eller så er det mange som også blir veldig gode venner 
resten av livet. Et utgangspunkt i et godt forhold er noe som former seg 
etter hvert. Vi selv bestemmer jo hvordan vi skal la dette bli. 
Men det er ikke bestandig at det blir slik. Dels fordi at vi kan være så uli-
ke at en ikke passer sammen. Men det finner man jo ut etter hvert.  
 
Man prøver jo å finne ut av om man passer sammen ifra starten av 
og mye av det man sier stemmer også men det er bestandig noen ulik-
heter som er der og som ikke kommer fram. De kommer gjerne da fram 
på et senere tidspunk i irritasjoner. Det er da det er viktig å behandle 
dem riktige. Man setter seg ned sammen å prøver å finne ut av det å 
finne en løsning. Man er ikke like å da er det viktig å respekter den an-
nens mening. Det er gjerne de små tingene i hverdagen som blir de 
største. Ikke la dem bli store. Tenk heller på hva en har av godt i forhol-
det å la det ligge. Jeg vet at det er ikke lett, men en vet ikke før man har 
prøvd. Man må bøye nakken litt innimellom og gi den andre litt rom for 
forståelse og omtanke. Det kan gå mye letter enn en tror. 
 
Det er viktig å snakke med hverandre om ting som irriterer og få det  
ut på en normal måte istedenfor å krangle, f, eks. Hvis man trener dette 
inn i forholdet fra starten og begge er enig at slik gjør vi det, er det lette-
re å få det til å fungere fordi at da er man observant på det. 
Vi skal leve resten av livet sammen og kanskje få barn. Da er det godt 
men en god løsning med hverandre og kan da lære barna dette videre 
når den tid kommer.  
Si gjerne ifra starten på forholdet at det er dette du ønsker i et forhold. 
Snakke med hverandre før  problemet man går å tenker eller irriterer 
seg på blir for stort.  
 
Vi må vel ha med en vits i dag også.  
 
Huskeregel for kvinner: Jo, mer nedringet man er, jo mer blir man ringt 
opp. 
                                                   Synnøve 
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Hva skjer 

Hva skjer 

2008 

August 

AMCAR 

FREDRIKSTAD 

H 

 

Husk Medlemsmøte 

 Tirsdag 5. August 2008 

Kl. 19.00 

Dato: Hva skjer: 

01.08.08 Rigging Power Meet Klubben Kl. 18.00 

02.08.08 POWER MEET KONGSTEN 

05.08.08 Medlemsmøte kl. 19.00 Styret møter kl. 18.00 

06.08.08 Amcar Cruise Night Kl. 19.00 

08.08.08 Racing møte på klubben kl. 18.00 

19.08.08 Styremøte kl. 18.00 

30.08.08 Rigging Street Legal ØRA 

31.08.08 STREET LEGAL ØRA 

Hver fredag møtes vi på parkeringen ved 
ESSO Grønli. Kl. 19.00  
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                                                                                                                                            Frimerke 

RETURADRESSE: 
US CARS ENTHUSIASTS CLUB 
Strykerveien 19 
1658 Torp 

2008 
 
 
 
August 
1. Rigging Power Meet 
2. Power Meet 
5. Medlemsmøte 
6. Amcar Cruise night. Fra klubben kl. 18.00 
8. Racing møte på klubben kl. 18.00 
6.-10. Grensetreff i Halden 
19. Styremøte 
30   Power End of Summer Meet, Emmaboda 

30.  Riggen Street Legal ØRA 
31. Street Legal Ø.R.A. 
 
September 
2.   Medlemsmøte Kl. 19.00 
3.   Amcar Cruise night. Fra klubben kl. 18.00 
5.   Racing møte Kl. 18.00 
6. Aarnes Cruise in 
16. Styremøte 
 
Oktober 
7. Medlemsmøte kl. 19.00 
10. Racingmøte kl. 18.00 
21. Styremøte kl. 18.00 
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