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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 20. januar

Så sitter vi her og «gulper» etter julens kulinariske 
utskjeielser, med samvittigheten full av anger etter 
alt det vi ikke skulle stappet inn.

Men skitt hell, godt var det lell. Julen ble hvit med 
masse snø, nær 12 tommer tenker jeg (he, he, 30 cm), 
noe som kjennes i ryggen. Et nytt år er her og nye 
bilmodeller tilgjengelig innen 30-års regelen, det blir 
nesten hundrede år med bil som kan importeres! Nå 
var vel ikke alt i 1980 direkte ettertraktet, men noen 
modeller er fortsatt ikke å forakte. Camaro, Firebird 
og Corvette er vel blant de som i førstehånd peker 
seg ut. Annet av interresse for året er «bursdager», 
klubben er rundt år i år med 35 år siden stiftelsen. 
Jeg skal gjennom året forsøke å grave frem litt klubb-
historikk og få på trykk. Så har du gamle bilder fra 
treff eller annet, tas det imot med takk. Avisa har blitt 

ytterligere «pusset opp» og etter litt «graving» i gam-
le aviser fått korrigert årgangen til 23. årgang. Første 
avisen kom ut februar 1987 så om to år kan vi feire 
avisens 25-års jubileum.

Noe som er et savn er stoff fra medlemmene, send 
bilder og tekst til undertegnede så setter vi det sammen 
til en story. Send materiale på e-post eller via posten til 
klubbens adresse.

Imens får en jage det som byr seg fra nært og fjernt. I 
dette nummeret ser vi litt på bedriften n2a Motors, som 
man godt kan si byr på det litt spesielle. 

Så tar vi en titt på Grasrotandelen, klubben har fått en 
del penger ut av dette. Og til slutt, nå kan man ta en tur 
på klubben og nyte det gode livet, biljardbordet er på 
plass og det samme er dartskiva. Så sitt ikke hjemme 
og kjed deg, ta en tur på klubben!

Forsidebilde: 1975 Cadillac El-
dorado, Tore Solgård. GKR

Hei
Godt nytt år!
2010, fremtiden er her!

Hva vil dette året bringe på godt 
og ondt mon tro? Heldigvis så kan 
jeg ikke se inn i fremtiden. Litt synd 
også, skulle gjerne sett de 7 tegna 
som danner lottorekka. Angående 
tipping, så er det forbausende få 
som har tegna seg grasrotandelen. 
Det er kanskje ikke flere enn 30 
som tipper i klubben. Noen har vel 
tegna seg andre steder og det må 
en bare akseptere. De 30 som har 
tegna seg, bringer over kr.10.000,- 
i klubbkassa. Det er kjempebra. 
Hadde vi hatt 60 tippere, så kunne 
vi kanskje sluppet å leie ut lokalet 
til andre.
I februar er det valg bl.a. på ny 
leder. Om valgkomiteen tar kontakt 
med deg om dette spørsmålet, så 
be om litt tenketid. Ikke svar bare 
nei, tenk over det. Det er mye ar-
beide å være leder i klubben, men 

det er også mye gleder ved en slik 
jobb.
Motorshow 2010 nærmer seg med 
stormskritt. Snart går det brev 
ut angående spørsmål om du vil 
gjøre en innsats som vakt eller 
sitte i kassa. Husk at Motorshowet 
vårt er det som holder klubben i 
gang. Det er motoren i økonomien 
til klubben.
Vel det var mye alvorsprat. Nå til 
noe som er mye hyggeligere. 

Sola har definitivt snudd i år også. 
Det får verken finanskrise eller glo-
bal oppvarming (puh holder på å 
fryse i hel) gjort noe med. Snart 
(soon and very soon, we are go-
ing to se the cars) er tid for cruising 
med ærmen i kærmen igjen.

Godt nytt år folkens.

Nå som kulda virkelig biter i veggen kan det være «ålright» med bilder med «varme», Power Meet 2009.
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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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Gras rotmottaker. Det har til sam-
men gitt over 200 millioner kroner 
til lag og foreninger over hele lan-
det. 

amcar Fredrikstad har 30 regist-
r erte spillere, disse alene har pr. 
29.12. bidratt med kr 10.123,- til 
klubben. Spiller du og har fortsatt 
ikke valgt din Grasrotmottaker, så 
vær med og gi ditt bidrag til klub-
ben. Du kan gjøre som beskrevet 
over eller bare be kommisjonæren 

Vi tillater oss å minne om din unike 
mulighet til å gi din støtte til klubben 
uten at det koster deg en eneste 
krone av hverken innsatsen eller 
gevinsten. Det er Norsk Tipping 
som betaler disse pengene mens 
du bestemmer hvilken forening el-
ler klubb pengene skal betales til. 
Satser du hundre kroner går fem 
kroner til klubbens arbeide. 

I følge Norsk Tipping har en halv 
million spillere tilknyttet seg en 

å søke opp amcar Fredrikstad 
neste gang du er inne for å levere 
din kupong. Spiller du på nett finner 
du linken til Grasrotandelen under 
«Min side», her søker du på navn, 
Fylke og Kommune, for så å regis-
trere klubben som din mottaker. 

Klubben takker alle de som så 
langt har gitt sin støtte og ønsker 
alle som vil gi sin støtte velkom-
men. 
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Lei din «gamle» Corvette C6? La n2A ta er 
runde på den, og få noe naboen kan mis-
unne deg!

Bak logoen n2A skjuler det seg et California lokalisert bil-
firma som bygger noen spesielle Corvette-baserte krea-
sjoner. Selskapets navn henspeiler på at de ikke leverer 
to like kjøretøy. De leverer to modeller, Anteros som min-
ner mer om en engelsk designet bil enn en amerikansk. 
Modellen 789 er en retrodesignet bil med elementer fra 
57 - 59 Chevy.

Selskapets tredje modell Stinger 
vil hente elementer fra Corvette C2 
med chassi fra 2010 Corvette C6. 
I modellen 789 er karosseriet ba-
sert på lettvekts komposittmate-
rialer. n2A har utviklet en prosess 
hvor de benytter 80 % karbonfiber 
og 20 % glassfiber. Prosessen gir 
et solid lettvektsmateriale som om 
det skulle vært 100 % karbonfiber, 
men med egenskapene til glass-
fiber som gir showkvalitets finish 
og lakk. Kundene som vil ha denne 
bilen kan velge om de vil ha den 
bygd på et nytt chassie eller om 
de vil skaffe til veie en brukt donor. 
Selve bygget koster deg $80.000 + 
ekstras.

11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!

En bråkikk på panseret kan få deg til å tro du ser på en 57 Chevy, men den gang ei

Forvirret, nei det er ikke en 57 mikset med en 59 Chvey, men en Corvette C6 Interiøret viser klart at det er noe nyere «greier»

Bilder: © n2A Motors, Tekst: GKR
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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. 1

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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Den 19. desember var det igjen tid for julebord på klubben. Det var 
påmeldt nesten 60 deltakere, en økning fra ifjor. Da vi kom inn fra kulden 
fikk vi varm gløgg med eller uten ekstra varme. Som vanlig fikk vi servert 
god julemat med riskrem til dessert.
Musikken var som sist, Chris Grant & Eivind Ystrøm band. Denne gangen 
med juleshow og gjestevokal.

Kjøkkengjengen rydder opp etter ribba!

En feststemt gjeng som storkoste seg. Ribba gikk ned på høykant.... Se nøye på 
bildet til høyre, i bakgrunn..... hehe

Kjell tar baroppgaven seriøst!

Etter en treig start var Terje og dama første par ute... og folk kom seg ut på dansegolvet etterhvert.. og svingte seg resten av 
kvelden. Og røde julehatter ble delt ut til de mest aktive damene på dansegolvet.«Moppeline» sørger 

for rene golv. Godt 
verk tøy er halve 
jobben.......

Mens andre koste seg i baren. Noen i sterk tvil 
om hva paparazzien ville ta bilder av!

«Under opplæring», i dyp konsentra
sjon. Hva i granskau... skal i dette 
glas set?

Julebord 19. desember

«Sjefen» og madammen på danse
golvet.

Tekst og Foto: Sølvi D.

Den røde jule  
hatt en – premie
ring til damene
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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!

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
 Kasserer: Roy Andersen Kent Basteviken
 Styremedlem: Jan Grøsfjeld - ny Terje Bjerklund
 Styremedlem: ? Marit Husebakke
   Roy Andersen gjenvalg 
   Anders Pedersen
   Kjell Eriksen
 Velges for ett år:
 Varamedlem: Svein Jensen Svein Jensen gjenvalg
 Varamedlem: Vidar Ekeberg Vidar Ekeberg gjenvalg

 For valgkomiteen:
 Krister Norenberg

Klubben er 35 år i år

Ungdommen begynner å bli voks-
en og kan vel titte tilbake på et liv 
med mye morro og vekslende ut-
fordringer. Det er nesten ikke til å 
tro at det faktisk er hele 20 år siden 
Motorshowet i 1990 ble avhold på 
Kongsten og i år bærer det løs 
igjen.
I de tyve årene som har gått har 
det vært medlemmer som har kom-
met og gått, men tar jeg ikke mye 
feil er det en fast «grunn stamme» 
som har fulgt klubb en gjennom alle 
årene. 
Fra en flakkende tilværelse med 
møte plasser ulike steder slik som 
forhendværende Brokroa på tidlig 
80-tall til eget flott klubbhus. Ja 
klubben har blitt voksen, men 
fortsatt er det behov for dugnad-
sånden man skryter av nordmenn 
er så gode på. Sammen er vi sterke 
og det blir færre opp gaver og be-
lastning på hver enkelt om flere 
låner en hånd til klubbens arbeid. 
Som Jan skriver i lederen, vi treng-
er DEG og din innsats på Motor-
showet (og ellers også). Alle har en 
mengde jern i ilden, men en del av 
oss ofrer gjerne vår tid til klubbens 
arbeide.
 
Du er også hjertlig velkommen!
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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

 Kaker er bestandig godt.
Her er en oppskrift på MARENGSKAKE.

Den er på ca 16 biter.

BUNNEN
75 gr smør eller margarin, 1 dl sukker, 4 eggeplommer, 

1 1,2 dl hvetemel, 1 1,2 ts bakepulver, 2 ss melk.

PYNT
4 eggehviter, 2 dl sukker, ca 35 g mandelspon. 

FYLL
2 til 3 dl kremfløte, 2 ts vaniljesukker.

1. Rør smør og sukker hvitt med mikser. Husk gjerne å ta opp smøret litt på forhånd
så er det ikke så hardt.

2. Tilsett eggeplommene, en om gangen og rør til massen er porøs.
3. Rør inn mel blandet med bakepulver og til slutt melken. 

4. Bre røren ut i en langpanne. 30 x 40 cm, som er kledd med bakepapir.
5. Visp eggehvitene hvite. Tilsett sukker og visp noen minutter til.

6. Bre marengsmassen over røren i langpannen. Dryss med mandelspon. 
7. Stek kaken midt i ovnen ved 150 C, ca 20 minutter. La den avkjøles

 før den løsnes fra papiret. 
8. Del kaken på midten. Legg kakebunnene sammen med pisket krem,

eventuelt smak til med vaniljesukker. 
9. Oppbevar gjerne kaken kaldt til den serveres.

10. Kaken bør helst spises samme dag, men den kan oppbevares et par dager i 
kjøleskap. Bunnene kan også fryses. Holdbarhet ca 3 måneder.

Mot begynnende munnsår kan det hjelpe å dryppe på mandeldråpe.
Det svir litt med en gang men så skal plagene forsvinne.

En vits
Bonden sa til veterinæren: - Hva skal jeg gjøre?

Kyrne mine hopper opp og ned hele tiden! Veterinæren så seg rundt i fjøset og sa: 
- Du får ringe etter en elektriker som kan fikse kortslutningen på melkemaskinen.

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

Januar: Knut Halvorsen
Februar:  Vidar Ekeberg
Mars:  Svein Jensen
April:  Sølvi Delbekk
Mai:

Juni:
August:
September:
Oktober:
November:

Agenda for medlemsmøte tirsdag 5. januar kl. 19:00
•	 Aktuelle	forenings-saker.
•	 Quiz?
•	 Pause
•	 Film
•	 Eventuelt

Årsmøte 2010

Årsmøte 2010 avholdes tirsdag 2. februar 2010 kl.19.00 på klubben.

Forslag til Årsmøtet, må leveres styret innen tirsdag 19. januar 2010 kl.19.00

Styret
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Frimerke
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 3. Dugnad OBS Rygge kl. 9:00 - 15:00
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 13. Porsche klubben
 19. Styremøte
 20. COF møte, Fredrikstad kl. 19:00
 27. Porsche klubben

Januar
2010

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

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

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
 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

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  


