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Ny pålogging til vår hjemmeside
www.amcarfredrikstad.com

Vil du ha mer info om klubben på SMS?
Ring 90109115 eller send en e-post til:

mopar@amcarfredrikstad.com

Styret
Leder: Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115
Nestleder: Kent Basteviken bktransport@online.no 911 70 224
Sekretær: Terje Bjerklund terje.bjerklund@bilbutikk1.no 952 22 730
Forretningsfører: Marit Husbakke marit.husbakke@c2i.net 975 51 201
Kasserer: Roy Andersen roy@henskjold.no 995 71 799
Styremedlem: Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no 950 50 779
Styremedlem: Knut Halvorsen post@slevikkilenbaatbyggeri.no 911 49 769
Styremedlem: Anders Pedersen anders@fuel-sniffers.com 900 25 762
Styremedlem: Kjell Eriksen  909 93 052
Varamedlem: Svein Jensen  901 87 457
Varamedlem: Vidar Ekeberg  911 67 808

amcar news / www.amcarfredrikstad.com
Redaktør: Gunnar Kittelsen Røberg  amcarnews@amcarfredrikstad.com 484 86 627
 Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246

Street Legal
 Jens Lunner  473 47 957

Hus og materialgruppe
 Kent Basteviken  911 70 224
 Kjell Eriksen  909 93 052
 Knut Halvorsen  911 49 769
 Svein Jensen  901 87 457
 Sten Erik Nøkkelby  917 12 825
 Ragnar Solgaard  976 45 770
 Roy Andersen  995 71 799
 Jon Vidar Jacobsen  909 51 190

Aktivitetskomité
 Jens Lunner  473 47 957
 Jan Ivar Magnussen  992 32 198
 Jan Erik Karlsen  970 58 143
 Tony Eriksen  913 63 484
 Johnny Gressum  950 50 779
 Sylvia Andreassen  
 Per-Einar Andreassen  907 66 004

Utleie av lokalet
 Jan Grøsfjeld  mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115

Leder har ordet!

 Hilsen
 Jan Grøsfjeld
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Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 18. sept.

Forsidebilde: 1968 Chevrolet Impala Convertible, Terje Bergvatn. GK

Hei igjen,
Tia flyr, nå er høsten her og vi må (kan) parkere doningen føre vinteren og Mesta 
slår til med salting av veiene. Uff, mørk og trist årstid. Men vi kan se tilbake på en 
aktiv sommer. Selv om det regna mye, så var sommernatten like lys som før.
Medlemmene har vært veldig aktive på klubbens arrangemanger, turer og utfluk
ter. Og det er ikke over ennå. Noen skal vi være med på i september og oktober 
også. Minner om Fønix 2. sept, Aarnes cruis inn 5. september, Late summer car 
meet i Moss 27. sept og End of season på Magnus Motor AS 3. oktober, med 
dugnads fest på klubben om kvelden. Så det er litt av hvert ennå.
Nok et vellykket Street Legal gikk av stabelen på Øra 23. august. Jeg og New 
Yorkeren deltok! Det var en morsom erfaring. Tenk å ha sin deby på racebanen 
med bil som er 38 år og fører som er 56 år. Det var morsomt å være deltaker på 
klubbens arrangemang for første gang på lang tid. For oss som kjørte var det 
et proft opplegg. Vi merka ingenting til forsinkelser og et start tre som hang seg 
opp av og til. Det gikk nesten for fort, for en fikk med seg lite av annet enn egen 
kjøring. Skulle gjerne hatt meg kommentarene til Krabberød når jeg kjørte, men 
hjelmen gjorde ar jeg ikke hørte en dritt, og det er vel like greit har jeg forstått i 
etterkant. Mente vist at jeg hadde ei pilsnerbrakka og at jeg kjørte så sakte at jeg 
kunne klare ei kasse pils på veg til mål.
Vel, tror nok ikke racingkarrieren min bli særlig lang. Chrysleren fikk sjokk, den 
egner seg best til å cruise med ærmen i kærmen, men moro var det lell.

Ønsker dere alle en god mekkehøst



Redaktørens hjørne

Hilsen Redaktøren

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
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Når dette skrives sitter jeg i Michigan med en kald 
Labatt Blue lokal tid 00:46. Etter noen virkelig flotte 
dager har vi fått litt regn i kveld med fare for torden i 
morgen, men hva pokker gjør det, vi er på «riktige» 
siden av «dammen». Etter kveldens hendelser sit
ter en igjen med litt blandede inntrykk. Vi har sett et 
USA som kjemper seg opp av grøfta med en mengde 
hus tilsalg eller lagt ut av bankene, såkalte «Fore
closures». Lørdag 15. tilbrakte vi på Woodward Av
enue og så på «Dream Cruiset» med en temperatur 
på 97F (rett over 36°C). Onsdagen før fikk vi et ek
sempel på et inneffektivt veiarbeide, et gjeng som 
holder på å renovere veiene i «vårt» område, rev opp 
veien utenfor huset, nå over en uke etter har de stort 
sett ikke gjort annen enn å rette ut sanden, valse, sk
rape opp sanden i midten av veien, kjøre vekk hau
gene. Valse en runde til, skrape ned enda en gang, 

kjøre vekk enda mer og ikke noe mer. Stort sett er 
veiarebidet som utføres i staten rimelig utskjelt og 
som våre venner sier: «Vi er flaue over hvor inneffek
tivt det hele er». Naboen har skrantet en tid og i kveld 
fikk han slag, noe som viste oss et USA fra en an
nen side, full pakke med to biler med legeteam, am
bulanse, brannbil, politi, kommandobil og lege. Min 
kompis klar til å bistå kona til naboen. Ganske over
veldene for en østfolding som har sett hvor umulig 
det kan være å få en amulanse til å rykke ut hjemme 
for å bistå ved behov for øyeblikkelig hjelp. Litt posi
tivt er det også om dagen, GM øker produksjonen av 
nye biler: 60.000 og tar inn igjen 1375 arbeidere som 
var rammet av reduksjonene i industrien. Labatten er 
fortsatt kald og hele huset er gått til sengs og det blir 
ikke lenge før undertegnede skal dra noen tømmer
stokker selv. Cruise on med hilsen fra US of A

amcar 

Fredrikstad

Få amcar News i farger, last ned fra vår nettside
www.amcarfredrikstad.com

For å kunne lese den må du laste ned Acrobat Reader som er et gratis program du kan laste 
ned fra www.adobe.no

Vennligst gi beskjed til leder på 901 09 115 eller send en e-post til: 
mopar@amcarfredrikstad.com om du klarer deg med avisa på nettet. Vi sparer mye 

porto og arbeide ved å ikke sende ut avisa pr. post.
HUSK! nettutgaven av avisa er i farger!

September: Ketil Olsen 
Oktober: Kjell Magnussen 
November: Roy Andersen
Desember: Sølvi Delbekk
Januar (2010):

Liste for kioskvakt på medlemsmøter

Ansvarlig skal sørge for at det er folk til å betjene kiosken:
Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni:

Medlemsmøte tirsdag 4. august kl. 19:00

Klubbagenda:
1. Aktuelle klubbsaker
2. Nye medlemmer
3. Motorshow 2010
4. Eventuelt
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R e f e r a t  f r a   m e d l e m s m ø t e t   4 .  a u g u s t

1. Jan ønsket velkommen

2. I morgen er det Cruice night, vi drar til Halden. Det er grensetreff denne uken og  
 mye som skjer i Halden. 2123 august er det Nordisk Corvette treff i Sarpsborg.
 23 august er det Street Legal på Øra, det meste er klart.
 5. sept er det Aarnes Cruice inn.

3. Power Meet 2009.
 Mye nedbør fredag, gjorde det umulig å avvikle Power Meet på Kongsten.
 Dette ble flyttet til Klubben og arrangementet gikk strålende.
 Jan gikk gjennom evalueringsliste for Power Meet 2009.

 Vi bør ha med Power meet på kulturkalendere/ ut i dag i Fredrikstad Blad + 
 opplev Fredrikstad.
 Skilting ble ok etter hvert.
 Banner ble ganske skadet i vinden, Knut tar med seg disse for å sy på nye maljer.
 Skal vi ha det på klubben igjen ønsker vi mindre scene, hvis vi ikke skal ha band  
 eller annet samtidig.
 Vi må ha liste i inngang på hvem som skal ha fri inngang.
 Vi må justere litt på innkjøp til kiosk, mye igjen nå.
 Kanskje vi bør selge is, mange spurte etter det.
 Bilplassering fungerte etter forholdene meget bra.

4: Power Meet 2010.
 Skal vi ha det på Kongsten eller ved klubben?
 Styret er innstilt på å bruke området ved klubben hvis våre naboer er enige i   
 dette.
 Vi går for dato 31/710, men bør avklare dette med Halden klubben. Når er   
 grensetreffet? Første lørdag i august er 7/809.

5: Eventuelt.
 Vi må utarbeide ett regelverk for rydding rundt bygget for Keafer. Styret utformer  
 dette. Men vi bør først rydde opp i eget rot. Rydde vekk etter brakka osv.

 Tomtegrensepinner er bestilt, hør med Erik Fossum om han har hørt noe om   
 dette.

 Loddtrekning ga kr 500, i kassa.
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I 1950 begynte modelleserien 
med Hudson Commodore Six 
Club Coupe til $2.257 og top-
pet med Hudson Commodore 
Eight Brougham (Convertible) til 
$2.893. Med tilbehør, tilvalg og 
forhandler installert utstyr, kostet 
en typisk Brougham rundt $3.300 
grovt regnet omtrent the samme 
som dette årets Buick Roadmas-
ter. Omtrent 1.100 av Hudson's 
3.322 convertibler produsert i 
1950 var Commodores. Hudson's 
1950-chassies - karosseridesign 
ble regnert som en av de smartes-
te tidlig etterkrigsdesignene. Lav 

1950 Hudson Commodore
«Hudson Motor Car Company» produserte Hudson og andre bilmerker fra 1909 til 
1954. I 1954 ble selskapet slått sammen med «NashKelvinator Corporation» for å 
danne selskapet «American Motors», Hudson navnet ble videreført til og med for 
modellåret 1957 hvorpå det ble droppet.

og elegant, den nesten omfavnet 
bakken og takket være det lave 
tygndepunktet lå den godt på 
veien. Designet som hadde star-
tet så tidlig som i 1940, var ledet 
av den brilliante Frank Spring, av 
40 tallets mest talentfulle desig-
nere. «Step down» som desig-
net ble kalt, var et resultat av 
«drodling» under krigen. Slanke 
aerodynamiske former skåret ut 

i 1/4 og 1/8 dels skala i leire og 
gips. Eller som Bob Andrews, en 
av designteamet , uttrykte det se-
nere: Det var «elfenbeinssåpe»-
skolen, du tar en stang elfenbein 
og starter med å skære ut skjer-
mer, panser og koffert og presto. 
Lik alle Hudson's siden 1932 var 
karroseriet på 1950 Hudson Com-
modore ekstremt sterkt, stivt og fri 
for skrangling. Kjælenavnet «Step 

down» reffererte til det senkede 
gulvet som var totalt omkranset 
av rammebjelkene. På sin egen 
måte utstrålte 1950 Hudson Com-
modore sin egen underestimerte 
skjønnhet. Karosseriet var «rent»  
med en nett middelshøyt sidelinje 
for å eliminere tenser til «slaske-
te» sider. Grillen var lav og bred, 
baklysene var mer funksjonelle 
enn dekorative. Dashboardet var 
flatt og plassert rett opp og ned 
foran sjåføren med en stor klokke 
og speedometer. Varsellamper for 
amper og oljetrykk samt instru-
menter for vanntemperatur og 
bensin.

Specifications
Engines: Six sidevalve I-6, 262.0 cid (3.56 × 4.38), 123 bhp Eight sidevalve I-8, 254.0 cid (3.00 × 4.50), 128 bhp 
Transmission: 3-speed manual; overdrive, Drive-Master, and Supermatic semi-automatic optional 
Suspension, front: independent, coil springs, tube shocks 
Suspension, rear: live axle, leaf springs, tube shocks 
Brakes: front/rear drums 
Wheelbase (in.): 124.0 
Weight (lbs): 3,640-3,865 
Top speed (mph): 85-90 
0-60 mph (sec): 15.0-18.0, depending on transmission

Den avbildede bilen er en 
1950 Hudson Commodore 
som ble tatt inn og solgt av 
Northstar Trading.

Kilde: ://auto.howstuffworks.
com/1950hudsoncommo
dore2.htm

Foto & materiell: Jan Grøsfjeld
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Vi takker våre sponsorer

Vis ditt medlemskort og du får rabatt

Askim
69 81 88 10

Sarpsborg
69 13 79 99

Moss
69 26 20 20

Fredrikstad
69 33 95 20

Ønsker du å annonsere i klubbavisa?
Kontakt Jan Grøsfjeld Tlf. 901 09 115 eller mopar@amcarfredrikstad.no

amcar News nr. 8
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Selvsagt var det selskaper som 
(til stor irritiasjon) forsøkte å pro
filere seg og sine produkter. Når 
man har kommet for å se mest 
mulige klassiske biler er konvoier 
av nye Smartbiler og trehjulsmo
torsykler ikke akkurat det en set
ter pris på å få i linsen. 

Men takk og lov har alt sin ende. 
Vi tilbrakte to knalldager på Wood  
ward Avenue. Selve Cruiseda
gen må dog sies var i litt varmeste 
laget med 97F (ca. 36,67°C) på 
gradestokken.

Til tross for at vi hadde eget party
telt å stå under måtte vi kapitulere 
ut på ettermiddagen. Men bilder 
ble det!

Noen som trenger 
ny bil?? 

Her har dere sjan
sen!

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi

Trass i økonomiske nedturer og annen elendighet ble årets Woodward Dream 
Cruise avviklet som planlagt. Forskjellen i år var at de fleste selskapene glimret 
med sitt fravær og seansen ble mer hva det startet som, entusiatenes bildag.
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Redneck Classic

Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

amcar Fredrikstad-skilt
Tre glade «gutter» og amcar Fredrikstad 
skiltet i Steves garasje i Michigan.

Verden må sies å være liten, skiltet vi 
holder plukket Pat (til høyre) opp på et 
bilshow i USA. Stor var min overraskelse 
da jeg fikk dette av ham.

For de av dere som ønsker tilsvarende 
skilt kan det kjøpes på klubben for ca. 
NOK 250,.

Plukksiden

 
Mat er bestandig godt uansett. Her er en oppskrift på

KARIBIEN WRAPS

400 gr renskåret gris løkskiver, 1 pk tortilla original wrap, 
1 pose faitas kryddermiks, 2 dl jasminris, 1,2 mango i terninger,

1 tomat uten kjerne i terninger, 1,2 papaya i terninger ( kan sløyfes)
1,2 ananas i skiver, 1 glass taco saus og 1 stk lime.

Kjøttet tilberedes etter anvisning på faitas krydderposemiks. Risen kokes. Tortillaene varmes 
og alt tilbehør fordeles i tortillaene. Anrettes med tacosaus eller server den ved siden av. Pynt 

med lime oppå.

Et sti på øyet er vel nesten noe alle har opplevd. Det er en akutt 
betennelse i en av de små kjertlene som sitter i øyelokket, enten helt 

ut på kanten eller litt inne på øyelokket. Betennelsen gjør at du blir litt rød og øm og
 øyelokket kan hovne opp. Har du sti på øyet kan du få en antibiotisk salve av legen din.

 Noen ganger går det hull på stien og det tømmer seg for puss.
 Av og til må legen stikke hull selv for å få ut pusset.

Dårlig ånde er ikke noe som er morsomt. 
Det kan enten være munnhulen eller det kommer luft opp ifra magesekken. 

Du kan spise frisk persille, mynteblader eller tygg på en nellikspiker.

Engelskmennene har ofte i sine oppskrifter og også gamle norske oppskrifter
med koppemål. Det er ikke så ofte i dagens tider.

Måling av en koppemål er  2 dl. Kanskje litt il hjelp hvis en kommer 
over slike oppskrifter.

En vits
 Radioreparatøren var vilt forelsket og sa til jenta.  mellom oss to går bølgene som i eteren, 

jeg er senderen og du er mottageren.
Ja, sa hun,  og om ni måneder kommer det en liten høytaler. 

Synnøve
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Frimerke
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. amcar cruise night
 5. Aarnes Cruise in #5
 15. Styremøte kl. 18:00
 27. Sept. last summer car meet Moss
 

September

2009

Oktober:
 3. .10-15 End of season på Magnus Motor 
AS. Klargjør bilen føre vinteren og betal bare 
for olje og deler. 
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 20. Styremøte kl. 18:00
 31. Fest på klubben kl. 18:00

November:
 3. Medlemsmøte kl. 19:00
 17. Styremøte kl. 18:00
 27. Fest på klubben 
 

Desember:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 15. Styremøte kl. 18:00

Januar (2010):
 5. Medlemsmøte kl. 19:00

Februar:
 2. Medlemsmøte kl. 19:00

Mars:
 2. Medlemsmøte kl. 19:00

April:
 2. Påskecrusing 
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 

Mai:
 1. Østfoldmønstringen OBS! Tune 
 4. Medlemsmøte kl. 19:00
 5. amcar cruise night

Juni:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. amcar cruise night 


