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Klar til første Amcar cruise night 
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Tillitsvalgte, AMCAR FREDRIKSTAD 

 

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

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 
Sommaren er her og cruising sesongen er i full gang. 
Nytt treffsted på fredager er funnet og cars on the Farm er rett for dø-
ren. Kan livet bli bedre en å cruise med ærmen i kærmen, høre V åtte-
ren brumme og med god musikk fra høytalerne? Det er jo dette vi har 
venta på hele den lange kalde vinteren. 
 
Nettopp kommet hjem fra sosialt arbeide på klubben. Denne gangen 
fikk vi endelig rydda i lagerhallen. Gresset ble slått og vindeltrappa 
solgt. Ikke så mange som deltok, men fikk gjort en del lell og hadde en 
fin lunch sammen. 
 
Cars on the Farm er nesten i boks. Vi trenger 14 vakter. Håper noen 
melder seg på medlemsmøte. Halv pris på inngang, om du tar en vakt. 
Gleder med veldig til dette. Håper at mange finner veien til Gribsrød 
gård.  Husk at det er store innearealer, så det blir fult trøkk selv med 
dårlig vær. 
 
Styret har vært på befaring på Kongsten, med tanke på at vi har flytta 
Power Meet til lørdag. Vi må tenke nytt når det gjelder plassering av ki-
osktelt og parkering. Utfordringen blir rigging på fredag, vi har mindre tid 
å rigge på. Håper mange stiller på Kongsten på fredags kveld. Vaktliste 
er under arbeide og blir snart sendt ut. 
 
Husk freddan, da møtes vi med ærmen i kærmen ved ESSO på Grønli. 

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 
Det nytter å sette inn annonse i avisa vår. 
Har fått en ny medarbeider til avisa. 
Gunnar Kittelsen Rødberg, har bidratt med 4 sider og han 
har mer på gang. Kjempebra. 
Husk at nå som sesongen er i gang, ta noen bilder og skriv 
ned noen ord. Det er ikke mye arbeide å gjøre det, så gle-
der du leserne med det fine du opplever. Det er litt rart dette 
her. Har du opplevd et fint treff eller race, så snakkes det 
veldig om, men ingenting til avisa. Vel nok sutring for denne 
gang. Kjør pent og cruise vel. 
 
Hilsen 

Redaktøren 
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29. April kjørte vi den årlige turen med Glemmen videregående. Turen 
gikk til Aarnes AS for omvisning og bespisning, deretter til Magnus Mo-
tor AS. Til slutt en tur på klubben for en liten uformell prat og en avslut-
tende konkurranse.  
Et populært innslag i skoledagen for elevene. Veldig mange gode tilba-
kemeldinger, kanskje vi får se noen av dem i en Amerikaner snart 

På tur med Glemmen Videregående skole 
Bilfag lette kjøretøy 
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AMCAR 
Fredrikstad 

 
 

Medlemsmøte 6. Mai 2008 Kl. 19.00 
 

Agenda: 
 

                 1. Åpning aktuelle saker 
                 2. Power Meet 
                 3. Cruising i sommer 
                 4. Eventuelt 
                 5. Auksjon 
                 6. Film 
                  
                        

 

Liste for ansvarlig for kiosk på medlemsmøter. 
 

Ansvarlig skal sørge for at det er kioskvarer og at det er en til å 
betjene kiosken: 
Juni: Jan Grøsfjeld, August: Ketil Olsen, September: Marit Hus-
bakke, Oktober: Kjell Magnussen, November: Terje Bjerklund, De-
sember: Roy Andersen 2009 Januar: Knut Halvorsen. Februar: Vi-
dar Ekeberg Mars: Svein Jensen, April: Sylvia Evensen, Mai: Kjell 
Eriksen, Juni: Jens Lunner 
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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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Søndag 11. Mai dro vi på det tradisjonelle Iver Cruise. Turen gikk først 
til Rakkestad, med stopp for iskjøp. Vider til Aremark og til vårt faste 
grillsted på krusseter ved Brekke sluser. I år var det bra temperatur (i 
sola) og grillmaten smakte fortreffelig. Ca. 10 biler hadde en deilig tur i 
vårsola. 
Frank Eriksen ble ny suveren vinner av klubbmesterskapet i hestesko 
kasting. Han Hadde veldig flaks? i siste omgang, og vant med over dob-
belt så mange poeng som nummer to.  

 
 

Iver Cruise 

Frank i dyp kon-
sentrasjon i fina-
lerunden. 
Frank er ny 
klubbmester i 
hestesko kasting 
2008 
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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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Æresmedlem Arne E. Nødsle har vært medlem i klubben fra 1977. Han var kasse-
rer fra 1980 til 1988. Selv om en, to og femøre var borte for lengst, så skaffet Arne 
dem tilveie, slik at kassa stemte på øret. Arne hadde også den egenskap at han 
kom alltid til rett tid, på sekundet. 
Feriene til Arne gikk sydover til Østerrike, hvor han var med på starte en Amcar 
klubb. 
Et år nektet legen ham å dra sydover, da dro Arne nordover for det hadde ikke le-
gen sagt noe om. 
Arne var kjent i de senere år som strømmann på utstillingene. I hvit kjeledress og 
med ½” nøkkel på lomma, gikk han rundt å sørget for at alle batterier var frakoblet. 
På Motorshow 2006 var Andreas Helgesen hans assistent, og Arne var trygg på at 
jobben som strømmann var i trygge hender for fremtiden. På Power Meet var han 
trafikkdirigent i mange år. 
Arne elsket sin Pontiac Firebird og sin Dodge Le Baron, som han kjøpte da han fyl-
te 80 år. 
Arne satte stor pris på mottagelsen han fikk på Motorshow 2008 i Kongstenhallen, 
kun få dager før han gikk bort. 
 
Jan Grøsfjeld 
Leder 
Amcar Fredrikstad 

In memory 
 

Arne E. Nødsle 
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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.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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Tiden flyr litt for fort. Nå er det på tide med en ny side. 
Skrelle egg kan være vrient og irriterende når ikke den slipper skallet. 
Jeg fikk et råd om at en skal dunke hele egget. Det hjalp betraktelig. 
Det ble mye lettere å skrelle det. Det er jo hinnen på innsiden av egget 
som etter en stund ikke vil slippe. 
 
Når man har bløtekake på fat så kan den klistre seg fast til fatet. 
Da kan man strø litt melis på fatet før man legger på kaken. 
 
Da jeg vokste opp husker jeg at mammaen min lagde fløyelsgrøt. Det 
var kjempegodt. Her er en oppskrift på den. Lett å lage. 
 
FLØIELSGRØT 
 
2 ss margarin 
1 1,2 - 2 dl hvetemel 
1 l melk 
1 strk, ts salt 
 
Kok opp melken. Smelt smøret, sett  til 3 dl av melken. Ha melet i og ar-
beid det godt sammen. Spe på resten av melken. 1 til  2 dl av gangen. 
La grøten småkoke  10 til 15 min. Salt den. 
 
Hvis du holder på å lage mat og du oppdager at det smøret som du 
skulle ha mykt, er i kjøleskapet ennå og hardt. Kan du hente fram rivjer-
net. 
Den kan du da bruke. Smart. 
 
 
Grillsesongen er jo egentlig på sommeren men en kan jo lage mye rart 
om vinteren også. Vi plukket mais i høst å puttet dem i fryseren. 
Det var kjempegodt når vi tok dem opp, tinte dem pent i mikroen og 
stekte dem  i panna med godt smør i. hadde da karbonader, egg, 
og bacon i ved siden av. Kjempesnacs. 
 
Vits. Hotellgjesten var ikke helt edru da han ropte til en i resepsjonen.: 
- heisen virker jo ikke! Det gjør den nok, men du står jo i telefonboksen. 
 
                                            Synnøve 
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Hva skjer 

Hva skjer 

2008 

Juni 

AMCAR 

FREDRIKSTAD 

H 

 

Husk Medlemsmøte 

 Tirsdag 3. Juni 2008 

Kl. 19.00 

Dato: Hva skjer: 
01.06 Bygdedag i Onsøy. Fra klubben kl. 10.45 

03.06 Medlemsmøte kl. 19.00 Styret møter kl. 18.00 

04.06 Amcar Cruise Night Fra klubben kl. 1800 

06.06 Racingmøte på klubben kl. 18.00 

13.-15.06 Cars on The Farm 

17.06 Styremøte kl.18.00 

21.06 Cruising til Lysekil. Fra klubben kl. 11.00 

  

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 
 
 
Juni 
1. Bygdedag i Onsøy. Vi stiller med biler 
3. Medlemsmøte kl. 19.00 
4. Amcar Cruise Night. Fra klubben kl.18.00 
6. Racing møte på klubben. Kl.18.00 
7. Power America Fest, Nossebro 

13. Cars on the Farm 
14. Cars on the Farm 
15. Cars on the Farm 
21. Cruise til Lysekil Fra klubben kl. 11.00 
 
Juli 
3. Amcar Cruise Night. Fra klubben kl.18.00 
3-5. Power Big Meet Vesteräs 
18. –19. Power Hot Rod Reunion, Malmby 
 
Juli 
02. Amcar Cruise Night 
03. Power Big Meet, Västerås 
04. Power Big Meet, Västerås 
05. Power Big Meet, Västerås 
18. Power Hot Rod Reunion, Malmby 
19. Power Hot Rod Reunion, Malmby 
 
August 
1. Rigging Power Meet 
2. Power Meet 
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