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Leder har ordet!

Hilsen
Jan Grøsfjeld

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

mopar@amcarfredrikstad.com
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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

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 17. februar

«Nå harre vørri kaldt Karl. Jaggu godt at vi går mot 
varmere daer. For blir’e kallære nå så tror jæ det 
fryser te». Og jaggu gjorde det med is langt ut i 
Oslofjorden. Fra spøk til alvor, vinteren har blitt en 
ekte kuldeopplevelse hvor det er om å gjøre å holde 
tempen oppe. For den som ikke har tilgang til varme 
i garasjen har vintermekkingen nok blitt en særs 
frisk opplevelse. Trøsten er at når denne måneden 
er over burde vi ha lagt det verste bak oss og kan se 
mot varmere dager. 

Dere som mottar avisa på papirformat la sikkert 
merke til at noen «bokser» kom ut som grå felt. På 
grunn av dette er biljardsiden gjentatt i dette num
meret. Det var dessverre ikke tid under utskriften av 
avisa til å finne og rette på feilen, men feilen er fun

net og rettet. En fordømt møkkafeil når en endelig fant 
ut hva som var problemet. Litt mindre redaksjonelt stoff 
i dette nummeret, men som alle de store avisene må vi 
også fylle opp med «reklame». Det er en del som skjer 
fremover og selvsagt må vi gjøre vårt for å promotere 
alle treff og festiligheter som er fremover. 

Drodler litt rundt hva vi kan skrive om i avisa fremover, 
et av forslagene som kom opp er å skrive litt om hva 
som be veger seg av biler i klubben. Nye biler, solgte 
biler etc. Kan være litt gøy å vite hvem p.. som hilste 
i den lekre røde Tuckern...... Selvsagt vil det være en 
utfordring om noen bytter bil oftere enn sokker, men 
utfordringen er hermed gitt. Kjøpt ny bil, solgt bil, send 
bilde og info. til undertegnede.

Forsidebilde: 1974 Corvette. En 
som helt sikkert venter på våren. 
Foto: GKR

Vel, dette blir siste leder fra meg for 
denne gang. Ny leder skal velges 
på årsmøte. Jeg mener at det er 
sunt å bytte tillitsvalgte av og til. Vi 
trenger noen som kan gå på med 
ny iver og nye ideer. Det er mye 
arbeide å være leder, men kanskje 
en ny leder kan være flinkere til å 
delegere oppgavene.

Klubben vår er i en gunstig posi
sjon, selv om det er få som driver 
klubben i hverdagen, så stiller 
medlemmene opp på Power Meet, 
Motorshow og Street Legal. Selv 
på dugnaden på OBS kom det 26 
medlemmer. Veldig bra! Tror ikke 
mange klubber kan skryte av dug
nadsviljen til medlemmene, men 
det kan virkelig vi gjøre!

Avisa vår er blitt veldig bra. En fin 
blanding av lokalstoff, men også 
stoff fra USA som ikke er kopiert fra 
andre blader. På nettet er avisa vir

kelig lekker. All ære til vår redaktør 
Gunnar Kittelsen Røberg.

Motorshow 2010 er rett rundt hjør
net. Forberedelsene er i full gang. 
Merker at det ikke er fullt så lett 
å få sponsorer og utstillere til å 
delta. Men håper å nå målet med 
å få dekket alle utgifter før dørene 
åpnes 24. april 2010 kl.10.00. 

Kjenner du noen som har et firma 
som kan delta, så ta kontakt. 

En gjeng av oss leier garasje på 
ØRA. Nærmere bestemt av Man
stad eiendom på Øraveien. Pleier 
å være folk der om lørdagene. 
Kaffen står på, så kom gjerne en 
tur innom.

Nå er dagen blitt over en time 
lengre etter at sola snudde. Det 
går mot lysere tider. Snart er det 
påskecruising. Fatt mot.

Sett på Woodward, en dårlig ide, eller fremtiden?
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KONGSTENHALLEN
Fredrikstad 24-25 april 

Åpningstider:         Lørdag 10.00 - 19.00          Søndag 10.00 - 16.00

MOTORSHOW 2010

KONGSTENHALLEN
Fredrikstad 24-25 april 

MOTORSHOW 2010

www.amcarfredrikstad.com

www.olsenglassracing.no

Glass er ikke bare vinduer.
Vær velkommen til å ta kontakt med oss ved spørsmål om glass.

Biljard

Hva i all verden har så dette med 
Biljard i avisa å gjøre? Enkelt,  fakta: 
noen av våre medlemmer, Anders 
og Knut har benyttet litt av sin dyr
bare fritid og satt i stand klubbens 
biljardbord. Rommet er ryddet og 
bordet plassert. I tillegg har de 
hengt opp dartsskiva. Så nå står 
det fritt for medlemmene å benytte  
seg av fasilitetene. 
En stor takk til de som har stått for 
jobben. Vil du vite mer om biljard 
kan du gå til denne siden: 

www.biljardforbundet.no

Biljard, kan spilles i flere ulike varianter, 8-ball, 9-ball, 10-ball med var
ianter. Det finnes et omfattende internationalt regelverk for å regulere 
spillets gang. Før man begynner å spille bør man bli enig om hvilke reg ler 
som skal gjelde, slik at man ungår diskusjoner under spillets gang.

Husets biljardregler
1. VI SLÅR KRON/MYNT OM HVEM SKAL SPRE.
2. DERSOM BÅDE 1/2 OG HELE KULER GÅR NED I SPREDNINGEN 

VELGER SPREDEREN OG SLAGET GÅR TIL MOTSPILLEREN.
3. DERSOM MAN BOMMER TRE GANGER PÅ SPRE, GÅR SLAGET TIL 

MOTSPILLEREN.
4. MAN KAN IKKE BRUKE MOTSPILLERENS KULER SOM MELLOM

LEDD DERSOM MAN IKKE «FRIR» KUBALLEN VED Å SLÅ I VANTET 
FØRST.

5. NR. 8 ER IKKE FRI TIL Å BENYTTES SOM MELLOMLEDD.
6. MAN SKAL IKKE SPILLE FØR ALLE KULENE LIGGER I RO.
7. MAN SKAL HA MINST ET BEN I GULVET NÅR MAN SLÅR.
8. DERSOM KUBALLEN GÅR OVER VANTET UNDER SPILL ER DET TAP.
9. MAN TAPER HVIS KUBALLEN GÅR NED NÅR BARE NR. 8 ER IGJEN.
10. HVIS BÅDE KUBALLEN OG NR. 8 GÅR DEN SAMTIDIG ER DET TAP.
11. DERSOM BEGGE SPILLERE FÅR SIN SISTE KULE I SAMME HULL MÅ 

SISTEMANN BENYTTE MOTSATT HULL.
12. DERSOM DU IKKE SLÅR NED SISTE KULE SELV, FÅR DU VELGE 

HVOR DU VIL HA NR. 8 FØR DU SLÅR NESTE SLAG.

Ordensregler:
Bordet er vatret opp og får under ingen omstendigheter flyttes på!
Mat eller drikke har ingen ting å gjør på bordet.
Biljardkøene og kulene er kun ment benyttet til å spille biljard.

Lykke til!
amcar Fredrikstad

For den som ønsker å spille Darts 
henger det skap med skive på veggen 
samt korrekt kasteavstand markert på 
gulvet. Det mest vanlige Dartsspillet er 
501. Man begynner med 501 poeng og 
det er om å gjøre å være førstemann 
til 0. Man flipper mynt om hvem som 
skal skal kaste først, den som kaster 
nærmest «Bulls eye» begynner selve 
spillet. Nå er det om å gjøre å skore 
flest poeng. Når du nærmer deg 0 bør 
du begynne å planlegge kastene siden 
du kun kan avslutte med en dobbel, 
f.eks. har du 20 poeng igjen må du 
avslutte med dobbel 10.
Noen tips, det er ikke om å gjøre å 
kaste pilen så hard du kan. I tillegg til 
å ødelegge pilene og skiven har du 
ingen kontroll på hvor pilene havner. 
Still deg opp med bredsiden på foten 
mot streken, finn en stabil posisjon. Å 
lene seg frem for å minske avstanden 
til skiven gjør kun at du står ustabilt og 
mister kontroll på kastet. Når du kaster 
pilen holder du den (i regel) med tre 
fingre, tommel, pekefinger og lange
mann. Selve kastet gjøres i hovedsak 
med underamen og vristen, omtrent  
som om du sender i vei et papirfly. 
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«En serie uheldige hendelser»
Russo and Steele er en av de tre største «auksjonshusene» i USA og selger en mengde urørte 
eller nitid restaurerte klassikere. 20 - 24 januar var det satt opp en til den 10. årlige «Scottsdale 
Sports and Muscle» auksjonen, men værgudene ville det anderledes.
Torsdags kveld slo været til og 
blåste over ende to av teltene som 
sto over bilene som skulle auksjo
neres ut. Til alt hell var det ingen 
alvorlige personskader hvilket var 
mer enn man kunne si om en del 
av bilene. Et 800’ telt ble revet opp 
og slengt ut på en nærliggende 
«freeway». Stålstenger fra teltene 
traff og skadet en rekke biler, mens 
åpne sportsbiler fikk vannskader 
av regnet som pøset ned. I nyhets
glimt som ligger ute på nettet kan 
man se hvordan en Shelby Cobra 
står ute i regnet uten beskyttelse. 
Ingen personer ble tillatt å komme 
inn på området for å sikre bilene 
før det var helt klart at alt var trygt. 
Fra Rich Downing ved CDC har 
vi fått tilgang til følgende bilder av 
skadde klassikere. Det er anslått at 
skadene på bilene kan beløpe seg 
til rundt $1,5mill (NOK 8,7mill), selv 
om man vel kan påstå at urørte per
ler nærmest er uerstattelig! På den 
positive siden, selv om en del biler 
fikk tildels store skader, kom major
iteten av bilene fra hendelsen uten 
å bli skadet. Er du på nett kan du 
se mer her: www.russoandsteele.
com, http://www.azcentral.com/ 
news/articles/2010/01/22/2010012
2stormhitsscottsdalecarshows
CR.html
h t t p : / / w w w. e x a m i n e r . c o m / 
x - 6 8 8 2 - C l a s s i c - A u t o s -
Examiner~y2010m1d19-Russo--
SteeleScottsdale2010Classic
carauctionweekpart2

1970 Plymouth Superbird er en av kun 65 
«Toy Red» 440Ci 4trinns Hurst Pistolgrep 
Superbird som har blitt bygd. Bilen er helres
taurert og har kun gått 24080 miles fra ny.

1967 Shelby GT500 med 428 Police Intercep-
tor. En nydelig bil som vil ha behov for en god 
del «TLC» for å komme tilbake til opprinnelig 
stand.

The Lou Bingham 1932 Ford 5 window Cou
pe, bygd i 49 med en rekke «oppgraderinger» 
gjennom årene. 1955 Olds motor, copped 4″, 
lakk fra 62. Et sørgelig syn der den står.

1956 Chevy 210 totalt oppgradert i 2006 med 
blant annet en 350cid ZZ4 motor på hele 
355hp, samt en rekke andre gjennomgrip
ende oppgraderinger.

1979 Pontiac Trans Am T/A med de originale byg-
ge papirene, dokumentert «number matching». 
 Ble revet helt ned i 2008 og lakkert, har kun 
gått 10 miles etter dette.............

1970 Buick Electra, rustfri Colorado-bil som 
kommer ut etter 12års lagring. Som så man ge 
av bilene har denne også fått en rekke skad
er.

Consignment # 42-6083
VIN:   484670H170219

For further inquiries about this automobile click
here

1970 Buick Electra 225 Convertible

<< return to results

This is a rust-free Colorado car that was in dry storage for 12 years. This car is all original. The engine
was rebuilt. This was first year for the 455ci engine and has 360 horsepower with 450 ft/lbs of torque.
It runs like new. The transmission was rebuilt as well as the starter, new battery, front strut bushings,
new brakes and master cylinder, 2 rear axle bearings, tune up belts and hoses. The A/C front seal was
changed and the system was recharged with R-12 and blows cold. New tires. Underhood and trunk are
both show-ready. Body was stripped and epoxy primed, blocked, sanded and painted with PPG base
coat clear coat. Also door weather stripping is new. Pillar post seals and trunk seals are new. Both
bumpers have been rechromed and are very nice. Convertible rear window replaced. Top works great
and system has no leaks. Interior is in great shape so are exterior mouldings. Vehicle has new red
side mouldings. Also have the original Protect-o-plate. A lot of time and money was spent on car and
it shows. Car is ready to drive and enjoy.

For further inquiries about this automobile click here

<< return to results

Monterey Auction   |  Consign Now   |  Register to Bid   |  Media   |  Sponsors   |  Past Sales Results   |  About Us   |  FAQ   |  Contact Us   |  Home

Scottsdale Auctio

1970 Buick Electra 225 Convertible - RussoandSteele.com http://www.russoandsteele.com/collector_car/1970_buick_electra_225...

1 av 1 27.01.2010 22:18
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11-13 juni 2010
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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

10 11amcar News nr. 2

69 32 88 70  -  www.slevikkilenbaatbyggeri.no

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!

Abonnement kan bestilles hos: mopar@amcarfredrikstad.com
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Varetelling på obs! Hypermarked Rygge
Søndag den 3. januar hutret 26 medlemmer i klubben seg ut av dyna og møtte på obs! i Rygge. 
Etter en innføring i hvordan man ønsket varetellingen utført var det bare å kaste seg over opp-
gaven. For de som har vært med på varetellinger tidligere var dette en litt anderledes oppgave. 
Viktigheten var ikke hvor mange det var av hver artikkel men hvor mange det var av hver med 
identisk pris.

Vi ble spredd utover forretningen 
og fikk hver vår seksjon å telle. 
Når en gjør en slik jobb legger en 
merke til en del pussigheter man 
ikke tenker så mye over når en går 
og handler. 
Kunder som drar med seg varer 
og dumper på steder de ikke hører 
hjemme. Varer de av en eller an
nen merkelig grunn har pakket opp 
og hevet fra seg uten emballasje. 
Mangel på respekt for andres eien
dom som blir et irritasjonsmoment 
for de som skal være med å skaffe 
forretningen oversikt over sin be
holdning. Utenom småting som 
dette gikk telling, for enkelte, som 
en «lek».
Obs! passet på at vi holdt hjernen 
skjerpet og gikk rundt og foret oss 
med drikke. Til lunsj fikk vi god og 
varm lapskaus  ikke dum «telle
mat». Etter lunsj var det på`n igjen. 
Tellingen sluttet ca rundt 15:00.

Til høyre: 
Jonny i god driv i porselenshjørnet.
Ned til høyre: 
Kent går ned på kne for en god sak. I full gang med telling av plas
tikkdingser.
Under:
 Knut køer. Hver gang en mengde produkter var telt måtte du ta med 
deg et produktet + totalt antall og gå i kassa for registrering.

For noen så gikk 
tellingen som en 
lek. «Sjefen sjøl» 
i leke hjørnet.

Jan Erik var også i det lekne hjørnet. «Sånn har jæ alltid ønska 
mæ».

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi

Ragnar og Krister tellet skotøy for alle penga.

Her går det i dametruser, nylonstrømper og sokker.

Jonas og dama hadde ansvaret i senge  og rammehjørnet.

I dyp konsentrasjon mellom sleiver og kjøkkensaker.Første og siste stopp. Varelageret. Gjengen var høyt og lavt. Her 
er de i full sving med innspurten. 

Kjetil og Obs!gubbe legger telletaktikk.

Å hærregud, trodde ikke fantes så mye steke/kokeremedier.
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Støtt klubbens arbeide, registrer klubben som din mottaker av Grasrotandelen. 
I 2009 hadde en halv million spillere funnet seg en Grasrotmottaker til sammen 
hadde disse samlet inn over 200 millioner kroner til klubber og foreninger over 
hele landet. amcar Fredrikstad mottok i 2009 10.123 kroner fra 30 spiller som 
hadde registret klubben som mottaker. Vær med å støtt klubben i 2010, regis
trer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! Pr. 29. januar er det 39 
registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med 1070kr til klubben.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i amcar Fredrikstad

Valgkomiteen har bestått av: Carl Henrik Huseby, Kurt Bothe og Krister Norenberg

Valgkomiteens innstilling for valg 2010:

 Velges for to år:  I styret 2009:
 Leder: ? Jan Grøsfjeld på valg
 Kasserer: Roy Andersen Kent Basteviken
 Styremedlem: Jan Grøsfjeld - ny Terje Bjerklund
 Styremedlem: ? Marit Husebakke
   Roy Andersen gjenvalg 
   Anders Pedersen på valg
   Johnny Gressum
   Kjell Eriksen
 Velges for ett år:
 Varamedlem: Svein Jensen Svein Jensen gjenvalg
 Varamedlem: Vidar Ekeberg Vidar Ekeberg gjenvalg

 For valgkomiteen:
 Krister Norenberg
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Redneck Classic

Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Tilgjengelig nå!

amcar Fredrikstad-skilt

Pynt opp garasjen med ditt eget klubbskilt. 
Skiltene er laget i solid plåt ferdig med hull 
så du kan skru det opp på veggen i gara sjen, 
baren, soverommet eller andre steder du kan 
tenke det å ha dette fine skiltet.

Skiltet fås for kun kr 220,-!

Så kjør og kjøp!

Plukksiden

 I dagens samfunn kjøper vi veldig mye ferdigmat. Mange tenker 
sikkert slikt at, hvordan lager man det, eller det.

Det er moro å prøve litt selv. Har en oppskrift fra min tid på skolen
da jeg hadde matlaging. Det er mange salater man kan lage på samme

måte. Utrolig godt på brødskiven.

Italiensk salat

3 til 4 gulrøtter
1 til 2 epler

Kål
Agurk
Skinke

Majones
Krem (hvis ønskelig)

Alt skal kuttes i små strimler. Deretter må det tørkes i et håndkle slik at det blir litt 
tørt. Majones tas i en  skål. Gjerne med en teskje kremfløte. Alt blandes da i en skål. 

Noe annet som også er godt er Lapper
Her er oppskriften.

5 dl skummet melk kultur
3 ss fløte

2 egg
1 dl sukker

5 dl hvetemel
1 ts natron

Bland alt sammen til en glatt røre og la den stå å svelle en stund.
Stek den på smurt panne.

En vits
Hørt om den gifte damen som var så gjerrig at hun gikk ut med andre menn for å 

spare sin egen….?

Synnøve
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Liste for kioskvakt på medlemsmøter

Ansvarlig skal sørge for at det er folk til å betjene kiosken:

amcar Fredrikstadamcar Fredrikstad
MedlemssiderMedlemssider

Vær med på dugnaden
Slik kan du enkelt støtte klubben!

Ta med med deg strekkoden nedenfor eller klubbens organisa
sjonsnummer neste gang du er hos din lokale tippekommisjonær 
eller registrer amcar Fredrikstad som din Grasrotmottaker på 
nettet. Lever dine lotto eller tippelapper som vanlig og du støtter 
automatisk klubben med 5% av din innsats.
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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad
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

 Klubbtelefon  980 30 483

Februar:  Vidar Ekeberg
Mars:  Svein Jensen
April:  Sølvi Delbekk
Mai:
Juni:

August:
September:
Oktober:
November:
Desember:

Agenda for års- og medlemsmøte tirsdag 2. februar kl. 19:00
1. Åpning med valg av møteleder og sekretær
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Valg
6. Avslutning

Etter årsmøtet er det vanlig medlemsmøte

Agenda medlemsmøte:
1. Aktuelle klubbsaker
2. Motorshow 2010
3. Ekstraordinært årsmøte (om det ikke blir valgt ny leder)
4. Eventuelt
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 2. Årsmøte / medlemsmøte kl. 19:00
 10. Porsche klubben
 16. Styremøte
 24. Porsche klubben
 27. Swap Meet Moss

Februar
2010

Mars:
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 10. Porsche klubben
 16. Styremøte
 24. Porsche klubben
 27. Årsfesten 2010

April:
 2. Påskecrusing, Sarpsborg 
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 7. Fønix Cruise night
 7. Porsche klubben
 13. Styremøte
 20. Motorshow møte
 21. Porsche klubben
 23. Rigging motorshow 2010
 24. Motorshow 2010
 25. Motorshow 2010
 

Mai:
 1. Østfoldmønstringen OBS! Tune 
 4. Medlemsmøte kl. 19:00
 5. Fønix cruise night
 5. Porsche klubben
 7. Cruising Flora
 8. Klubben utleid
 9. Oslo mønstring Ekeberg
 13. Iver Cruise

 mai forts.
 14. Cruising Flora
 19. Porsche klubben
 21. Cruising Flora
 22. Car and Rock’n Roll, Moss
 28. Cruising Flora
 29. Biltreff Classic #9, Spydeberg

Juni:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Fønix cruise night
 2. Porsche klubben
 4. Cruising Flora
 11. Cars on the Farm
 12. Cars on the Farm
 13. Cars on the Farm
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben
 18. Cruising Flora
 25. Cruising Flora
 26. Cruising Lysekil
 30. Porsche klubben 

Juli:
 4. 4th of July Cruising Lillestrøm
 7. amcar Cruise night
 8. Power Big Meet Västerås
 9. Power Big Meet Västerås

Terminliste 2010  
Januar  Juli
3. Dugnad OBS Rygge 9-15  4. Cruising Lillestrøm
5. Medlemsmøte  8. Power Big Meet Vesterås
13. Porsche klubben  9. Power Big Meet Vesterås
19. Styremøte  10. Power Big Meet Vesterås
20. COF møte Kl.19.00 Fredrikstad  August
27. Porsche klubben  3. Medlemsmøte
Februar  6. Rigging Power Meet
2. Årsmøte/medlemsmøte  7. Power Meet
10. Porsche klubben  14. Porsche klubben
16. Styremøte  11. Fønix Halden
24. Porsche klubben  12. Grensetreffet halden
27. Swap Meet Moss  13. Grensetreffet halden
Mars  14. Grensetreffet halden
2. Medlemsmøte  15. Grensetreffet halden
10. Porsche klubben  17. Styremøte
13. Årsfesten  20. Cruising Flora
16. Styremøte  27. Cruising Flora
24. Porsche klubben  28. Porsche klubben
April  
2. Påskecruising Sarpsborg  
6. Medlemsmøte  
7. Fønix Cruise night  
7. Porsche klubben  
13. Styremøte  
20. MS 2010 møte  
21. Porsche klubben  
23. Rigging Motorshow 2010  
24. Motorshow 2010  
25. Motorshow 2010  
Mai  
1. Vårmønstring OBS  
4. Medlemsmøte  
5. Fønix Cruise night  
5. Porsche klubben  
7. Cruising Flora  
8. Klubben utleid  
9. Oslo mønstring Ekeberg  
13. Ivercruise  
14. Cruising Flora  
19. Porsche klubben  
21. Cruising Flora  
22. Cars and Rock`n Roll Moss  
28. Cruising Flora  
29. Biltreff Classic # 9 Spydeberg  
Juni  
1. Medlemsmøte  
2. Fønix Cruise night  
2. Porsche klubben  
4. Cruising Flora  
11. Cars on the Farm  
12. Cars on the Farm  
13. Cars on the Farm  
15. Styremøte  
16. Porsche klubben  
18. Cruising Flora  
25. Cruising Flora  
26. Cruising Lysekil  
30. Porsche klubben  


