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Sosialt arbeide på klubben

Årsfesten 2010!
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Leder har ordet!

Hilsen Johnny Lund

Vil du ha mer info om klubben på SMS?
Ring 980 30 483 eller send en e-post til:

kontakt@amcarfredrikstad.com
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Redaktørens hjørne

Hilsen Gunnar

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. april

Så begynner endelig en ny sesong, i fra stuevinduet kan 
vi se stadig flere klassikere rulle forbi og høyrefoten beg-
ynner å dirre. Årsfesten er avviklet og i boks, godt hjulpet 
av en gjeng «sultne» og feststemte medlemmer, se mer 
inne i bladet. 

Langfredag er det påskecruising fra Amfi Borg og un-
dertegnede har bestilt knallvær (forsøkt i allefall) så vi får 
håpe at det holder og en mengde folk og bil møter opp. 

Gøøørtidlig på søndag den 4. bærer det i vei med buss 
til Elmia, og en dag som troligvis kommer til å være mettet 
med inntrykk og fulle minnebrikker....... samt mer stoff til 
avisa. 

Motorshowet kommer stadig nærmere og planlegging 
og jobbing med dette foregår for fullt. I år satser vi på å 
kunne benytte tregjerder i begge hallene, en gjeng dug-
nadsvillige sjeler har stått på å snekret gjerder med liv og 
lyst. På årets motorshow vil det bli «stands» med aktiv-
iteter og «bevegelser», noe vi håper vil fange publikums 

interesse. Det er også andre interresante saker på gang, 
som vil bli luftet på de neste medlemsmøtene. 

Når vi har fått ut avisen skal undertegnede ut i gara sjen 
igjen.... Må få ryddet vekk alt skrotet på arbeidsbenkene så 
det blir plass til bilmekking i påsken. Har en «liten» Cadillac-
motor som skal pakkes om og pyntes på med ny färg, da 
er det greit å kunne ha litt armsleng. Vår 72 Eldorado står 
og venter på å få selskap av sin 4 år yngre slektning. Reg-
ner med at utpå sommeren engang kan de stå sammen og 
«summe» på gårdsplassen. 

Fremover blir det en del å «putte» i avisa, men vi skal 
ha stoff for hele året så har du et tips eller to til stoff så kom 
med det.

Forsidebilde: 1969 Charger SE 
Foto: GKR

Da sitter jeg her 
og skriver «lede-
ren har ordet» for 
første gang som 
nyvalgt leder av 
klubben. Først og 
fremst vil jeg nok 
en gang få takke 
alle for tilliten 

dere har gitt meg. I likhet med at jeg 
ikke kjenner alle medlemmene i klub-
ben kjenner nok ikke alle meg heller, 
det skulle da også bare mangle. I et 
forsøk på å gjøre noe med dette tenkte 
jeg at det kanskje var greit og si noen 
ord om meg selv.

Mitt navn er Johnny Lund, jeg er 
31 år, tidligere Onsøy-gutt som nå er 
bosatt på Kråkerøy. Som Jan helt 
riktig har kommentert tidligere kjører 
jeg Chevrolet, nærmere bestent en 
1962 Impala. Skal man dømmes et-
ter bilene man har er det vel like greit 
og innrømme at jeg også har et bein 
i Ford-leiren for tiden, nærmere be-
stemt 1967 Mustang. Denne bilen har 
status som rullende prosjekt. Det var 
kortversjonen, resten tar vi underveis.

Årsfesten sitter friskt i minnet. Vel-
dig hyggelig å treffe så mange av dere 
i en litt annen sosial setting også. Etter 
hva jeg kunne bedømme så det ut til 
at alle hadde en hyggelig kveld med 
god mat, god drikke og godt selskap. 
Tradisjonen med en slik årlig sam-
menkomst der jubilanters utmerkels-
er, restaureringspris og det sosiale 

samværet blander det formelle og det 
uformelle er flott. Det er viktig at vi tar 
vare på dette også i fremtiden.

Takk til alle for en hyggelig kveld og 
gratulerer til alle jubilanter og prisvinn-
ere.

Motorshow nærmer seg raskere 
enn man kanskje er villig til å inn-
rømme. Arbeidet med å få ting på 
plass til det braker løst 24. og 25. april 
er godt i gang. Vi har god oversikt 
over firmaer og private utstillere selv 
om ikke alt er på plass ennå. De som 
jobber med dette gjør en god jobb. Det 
sosiale arbeidet på klubben gir også 
resultater, nærmere bestemt 300 m 
med nye gjerder. Flott! Det er veldig 
bra at vi har så mange dyktige men-
nesker innvolvert i arbeidet med Mo-
torshow da dette er en viktig brikke 
i klubbens økonomi og eksistens. I 
forbindelse med rigging i forkant, vakt-
hold under og rydding etter utstillingen 
kommer vi til å trenge flere folk. Her 
må vi bare støtte oss på den gode 
dugnadsånden i klubben og jeg håper 
at så mange som mulig bidrar til at vi 
får et flott arrangement.

Detroit Cars inviterer til Påske 
Cruise på langfredag. For flere er vel 
dette sesongåpningen. Håper å se 
mange av dere der. Endelig kan vi 
kon stantere at sesongen er i gang!

God påske og happy cruising!
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Å r s f e s t  2 0 1 0
Årets fest er avviklet og frem-
møtet var godt med 48 påmeldte. 
Mange jubilanter i år, noe som 
bør tyde på at medlemmene 
setter pris på klubben. Årets 
restaurerings pris gikk til Kjell 
Magnussen for sin fantastisk 
fine restaurering av 67 Plymouth 
Belvedere GTX. Kjell høstet i 
2009 en rekke priser for denne 
restaureringen og ble også 
«Amcar Trophy Winner 2009», 
les mer om bilen i amcar nr. 7.  

Jubilant- og gavebordet.

Årsfesten kan vel nærmest kall-
es for en kombinert avslutning på 
fjorårets sesong og en start på 
årets. 

Det var som vanlig god mat, gryte-
rett med tilbehør og kaker og kaffe 
ble servert litt senere. Alle så ut 
til å kose seg og praten gikk livlig 
utover kvelden. Det var en fin sam-
ling av «ungdommer» i alle aldre. 

Tekst og foto: Gunnar&Sølvi
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I år var det en rekke med medlemmer 
som har «rundt» jubileum:

5-års medlemskap:
Joakim Tangen Pedersen

Erik Strømnes
Henrik Ellefsen
Kent Basteviken

Ken Martin Basteviken
Jon Magnus Wilhelmsen
Ann-Karin Kristiansen
Benjamin Jacobsen

10-års medlemskap:
Kristoffer Skaget

Per Eliassen
Janne Ekeberg

John Raymond Johansson
Egil Brandt

Karin Brandt
 

15-års medlemskap:
Monica Hansen
Rino Gundersen

20-års medlemskap:
Vidar Thømt

Finn Narten Andersen
 

25-års medlemskap:
Vidar Ekeberg

Svein Erik Jensen
 

30-års medlemskap:
Thor-Øivind Andersen

35-års medlemskap:
Bjørn Helle
Tore Kjellvik

Kjell E. Wekterli

25-års medlemsskap – Svein Erik Jensen

Et par glade «gutter» med 35-års medlemsskap – Tore Kjellvik og 
Bjørn Helle. Imponerende!

5-års medlemsskap – Kent Basteviken

5-års medlemsskap - Jon Magnus Wilhelmsen

10-års medlemsskap – Terje Pedersen tok i mot prisen på vegne av 
Janne Ekeberg

25-års medlemsskap – Vidar Ekeberg

Knut Halvorsen mottok blomster for sitt arbeide i styret (joda det er 
Knut som gjemmer seg bak blomsten)

Jan Grøsfjeld fikk blomster for sitt arbeide som leder i klubben, klokt 
nok ga han denne videre til «sjefen»........

Kjell Magnussen fikk utdelt årets restaureringspris av Jonny Lund

Å r s f e s t  2 0 1 0
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KONGSTENHALLEN
Fredrikstad 24-25 april

MOTORSHOW 2010

Mer Info på: www.amcarfredrikstad.com

Best på bilglass

KONGSTENHALLEN
Fredrikstad 24-25 april

MOTORSHOW 2010
Åpningstider: Lørdag 10.00 - 19.00          Søndag 10.00 - 16.00

Inngang: Voksne 150,-       Barn under 16 år/honør 50,-      Familie 300,-

www.olsenglassracing.no

Amcar Fredrikstad inviterer til Motorshow. 
Ta med familien og nyt dagen med et fint utvalg av bil og båt.
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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. 4
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Sosialt arbeide på klubben
Nå nærmer det seg motorshow 2010, og saker og ting må på plass. Blant annet ønsker klub-
ben å få anskaffet så mange gjerder at man skal (forhåpentligvis) slippe å benytte stolper og 
tau som sperringer rundt de utstilte bilene. 
Men gjerder betyr arbeide, både 
med gjennomgang og reparasjon 
av de gamle, samt å lage nye. En 
gjeng arbeidslystene medlemmer 
stilte opp lørdag den 20. mars 
og kappet og snekret i vei. Målet 
var nær 100 nye gjerdelengder, 
sluttresultatet ble tett på 95 nye 
lengder.

En matpause er ikke å forakte

Tekst og foto: Gunnar

69 32 88 70  -  www.slevikkilenbaatbyggeri.no

Abonnement kan bestilles hos: mopar@amcarfredrikstad.com

Maaange meter gjelde. Plankehaugen etter 
dagens dont. Rundt 95 ny lengder med gjer-
der eller nærmere 300 meter.

Dagens spede start, nær halvparten er re-
parerte gjerder

Roy, Jon Vidar og Ragnar sørger for mate-
rialer i riiktige lengder. Totalt gikk det med 
1 km med plank og rundt 600 m med lekter 
samt 8000 stift!

Roy sørger for orden i materialene

Et lag med Kjell E., Jan Erik, Jonas og un-
dertegnede «smekket» sammen gjerdene 
på en jigg.
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Støtt klubbens arbeide, registrer amcar Fredrikstad som din mottaker av Gras-
rotandelen. I 2009 hadde en halv million spillere funnet seg en Grasrotmot-
taker til sammen hadde disse samlet inn over 200 millioner kroner til klubber 
og foreninger over hele landet. For 2009 mottok amcar Fredrikstad 11.114 
kroner fra 30 spiller som hadde registret klubben som mottaker. Vær med å 
støtt klubben i 2010, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte 
teller! Pr. 29. mars er det 39 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 5.988,- til klubben, dette er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!
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Redneck Classic

Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Plukksiden

I dag får man tak i nesten alt til matlaging. 
Og det er jo moro, for da har man mye å lage av.

 I dag blir det fersk kjøtt og suppe.

Ca 1 kg storfe med ben - bryst elle bibringe. 
Hvis en syns det er vanskelig å kjøpe inn kjøtt til en slik rett

 er der bare å spørre de som jobber i butikken. Der får en god veiledning.

Ca 1 ½ l vann
2 ts salt

150 gr hodekål
2 til 3 gulrøtter 
1 liten purre

100 gr selleri eller persillerot
Pepper og salt

Kok opp vannet og legg kjøttstykkende i så hele som mulig.
La vannet koke opp igjen og skum godt av. Hvis man har fryst kjøttet så pass på og legg kjøttstykkene 

ved siden av hverandre. Da er de letter å få fra hverandre. 

Dryss over salt og legg i det grønne av purren. La det trekke under lokk til kjøttet er mørt, ca 1 ½  time.
Skum godt av fettlokket med en øse.

Grønnsakene vaskes, renses og deles i terninger. Kålen strimles fint opp. Ha grønnsakene i gryten.
La alt trekke til grønnsakene er møre - ca 10 minutter. Mens grønnsakene trekker, sil opp ca 5 dl kraft fra 

 suppen og lag løksaus. Når grønnsakene er ferdige, smaker du til suppen med salt og pepper. 
Ta opp kjøttet og skjær det i skiver før servering. 
Hvis en ikke tåler løk behøver man ikke ha det i. 

En vits
Hvordan imponer ei jente. Kos, kyss og elsk henne. Flørt med henne. Vær øm med henne.

Bruk penger på henne. Kjøp dyrebare gaver til henne. Bry deg om henne. Gå til verdens ende for henne. 
Hvordan imponere en mann. Vær naken når han kommer hjem fra jobb - og husk øl.

SynnøveVær 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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Liste for kioskvakt på medlemsmøter

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

amcar Fredrikstadamcar Fredrikstad
MedlemssiderMedlemssider

Klubbeffekter til salgs
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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad
Styret
Leder: Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246
Nestleder: Jan Grøsfjeld jangroes@online.no 901 09 115 
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: Kent Basteviken bktransport@online.no 911 70 224
Styremedlem: Jonas Eriksen ericzn87@gmail.com 920 30 318
Styremedlem: Kjell Eriksen kjell_mustang@hotmail.com 909 93 052
Varamedlem: Svein Jensen  901 87 457
Varamedlem: Vidar Ekeberg vida_eke@online.no 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  jangroes@online.no 901 09 115

Kontakt klubben
 E-post/telefon kontakt@amcarfredrikstad.com 980 30 483

April:  Sølvi Delbekk
Mai:
Juni:
August:
September:

Oktober:
November:
Desember:
2011 Januar:
Februar:

Agenda for medlemsmøte tirsdag 6. april, kl. 19:00

1. Aktuelle klubbsaker
2. Motorshow 2010
3. Glommafestivalen 2010
4. Eventuelt
5. Pause
6. Quiz

Ønsker alle velkommen

Johnny Lund
Leder 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 918 00 246 eller send en e-post til: 
kontakt@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!

For de som ønsker å vise hvor de er medlem 
finnes det å få kjøpt klistremerker til bilen, post-
kassa eller hvor du måtte ønske å ha det. 
Merkene fåes i to størrelser - 270 mm X 170 mm 
og 80 mm X 50 mm

Vi har kjøpt inn et antall solide stålskilt med 
amcar Fredrikstad logon. Passer fint på ga-
rageveggen, over senga, kun fantasien setter 
grenser..........

Priser:
 Stålskilt: kr 220,-  Stort klistremerke: kr 30,- Litet klistremerke: kr 20,-
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Frimerke
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 2. Påskecrusing, Sarpsborg
 4. Busstur til Elmia (06:00 fra klubben) 
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 7. Fønix Cruise night
 7. Porsche klubben

April
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
 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
 10. Power Big Meet Västerås
 31. Rigging Power Meet

August:
 1. Power Meet 2010
 3. Medlemsmøte kl. 19:00
 4. amcar Cruise night
 11. Fønix Cruise
 12. Grensetreffet Halden
 13. Grensetreffet Halden
 14. Grensetreffet Halden
 14. Porsche klubben
 15. Grensetreffet Halden
 17. Styremøte
 20. Cruising Flora
 27. Cruising Flora
 28. Porsche klubben

September:
 1. amcar cruise night
 7. Medlemsmøte kl. 19:00

Oktober:
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 

 13. Styremøte
 20. Motorshow møte
 21. Porsche klubben
 23. Rigging motorshow 2010
 24. Motorshow 2010
 25. Motorshow 2010


