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På tur med «yrkesskolen»

Motorshow 2010!

Østfoldmønstringen 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. juli

Da har vi vært gjennom påskecrusing, Østfoldmønstrin-
gen, Fønix Cruise, Motorshow, tur med “yrkesskolen” og-
årets første Flora. OK, sesongen må sies å være offisielt 
i gang, jippi (?) For å fortsette med årets hendelser fikk 
undertegnede forrige uke sitt livs første reale motorras, 
100 m lang og 40 cm bred oljestripe bak bilen. En stk råde 
som ikke ville være med på kjøret mer. Nå kan en jo si at 
takk og lov var det ikke hobbybilen, men det er dessverre 
en dårlig trøst når regningen skal gjøres opp. Så nå får 
Eldorado’en lov til å gjøre litt tjeneste som «hverdagsbil», 
inntil «Fransosen» er friskmeldt fra «hjertetransplantasjo-
nen». Med pent vær og muligheten til å kjøre «takløst» er 
det jo ikke det helt store offeret. Ellers går det tregt med 
prosjektene, kommer liksom andre ting i veien pluss at 
energinivået vel ikke er det helt store om dagen. Meeeen 
med mer sol og varme går saker og ting litt lettere gang 
for gang. Dagen når prosjektene er klare og kan kjøres er 
vel det vi alle ser frem til så her er det bare å stå på. Etter 

å ha sett hva som ble vist frem på motorshowet og Østfold-
mønstringen verker det litt mer i høyrefoten... Med denne 
avisa tar vi sommerferie frem til august utgaven. Så en riktig 
fin sommer og cruising til hele gjengen

Forsidebilde: 1962 Chevy Impala 
Foto: Johnny Lund

Da har vi lagt mai bak oss med alt den har 
hatt å by på. 1. mai, Yrkesskoletur, 17. mai, 
Aarnes Swap Meet, amcar Cruise night, 
fredags-cruise og mer til. Det er slik vi vil 
ha det, med masse aktiviteter.

Vi måtte dessverre avlyse Iver Cruise, 
men håper å komme tilbake med en ny 
dato for dette. Vi må jo få kåret klubbmes-
ter i hesteskokast i år også!

Årets tur med Yrkesskolen er fortsatt en 
fin tradisjon. Lærere og ikke minst elever 
var veldig fornøyd. Vi var seks biler som 
startet turen ved Glemmen og satte kursen 
mot Aarnes. Været var bra og de som har 
”partytelt” i stedet for ”Detroit steel” over 
hodet brettet dette pent bort for anled-
ningen. Pizza og omvisning hos Aarnes, 
besøk hos Magnus Motor med innføring 
i ”old school mechanics” og avslutning i 
klubbens lokaler med rebus og film stod på 
agendaen. Vi må heller ikke glemme den 
lille uhøytidelige demonstrasjonen av mus-
kler vel tilbake på parkeringen ved skolen. 
La oss bare si at Arild’s Plymouth i blått 
hjørne gjorde kort prosess på den ven-
tende Volvo 240’n i rødt hjørne. Men det 
var morro da. En og annen gardin i nabo - 
laget måtte vike for et nysgjerrig ansikt...

Må inrømme at undertegnede ikke har 
fått vært med på like mye som jeg har hatt 
lyst til, men når man må sjonglere bil, båt-
puss, hus og jobb er det rett og slett ikke 
tid til alt. Nå skal det sies at jobben gav 
noe positivt i retur denne måneden, tur til 
Minneapolis, USA. Riktignok ble det mest 
jobb, men noen sene kvelder og en lørdag 
fri i kombinasjon med leiebil åpner noen 
muligheter til å se seg om. Høydepunktet 
var lørdag kveld på Porky’s Diner. Denne 

fremstår som den gjorde på 50-tallet og er 
like populær i dag. Fredags- og lørdags-
kvelder samles en stor mengde mennesk-
er og biler her og hele kvartalet av Univer-
sity Avenue den ligger i. Dette er Classic 
Car Nights. Parkeringsplassen er fylt med 
biler, gatene er fylt med biler og hundrevis 
av mennesker samles for å nyte kvelden. 
Kvelden og mørket gjorde det hele til en 
flott opplevelse. Eneste minus var at mør-
ket og biler i bevegelse ikke er noen god 
kombinasjon for kameraet. Men bildene i 
hodet er der!

I likhet med Porky’s Diner cruisingen 
har vi vår egen cruising på fredager. Frem 
til nå har vi vært samlet på Flora, men si-
den vi er så mange, og det er egentlig en 
veldig bra ting, har det blitt litt problemer 
med parkering i området rundt Flora. Med 
bakgrunn i dette har vi bestemt oss for og 
flytte litt på oss. Til og begynne med flyt-
ter vi til Havna Grill ved Fjeldberg båthavn. 
Her er det mer plass og vi kan fortsatt kjø-
pe mat og soft is. Håper så mange som 
mulig finner veien hit fredag kveld somme-
ren gjennom.

Juni står for døren og med den kom-
mer Cars On The Farm. Samtidig må også 
planleggingen av Power Meet starte. Som 
vanlig er vi som klubb avhengig av at alle 
som har anledning hjelper til. Det er den 
eneste måten vi kan gjennomføre slike ting 
og skape de gode arrangementene vi er 
kjent for!

Da gjenstår det bare å ønske alle en 
fortsatt god sommer, nyt den mens den er 
her. Vi sees på klubbmøter og treff!
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Annenhvert år arrangerer klubben motorshow hvor vi viser frem et utvalg av biler, sykler og båter. Som 
med alle klubber (uten snille onkler) må vi ha arrangementer som bringer inn overskudd til klubben, 
samtidig er det med stolthet vi viser at vi kan levere og gi publikum en opplevelse. Går faktisk allerede 
og ser frem til Motorshow 2012!
I år hadde vi 120 utstilte objekter, hvor 
klubbens yngre medlemmet hadde fått 
sin egen stand. Den nye Camaroen 
som nærmest nettopp hadde rullet 
i land i Norge, vakte berettiget inter-
esse. TJ Auto som stilte med denne 
Camaroen hadde også med seg noen 
«blikkfang» til, en rå 97 Lamborghini, 
95 Ferrari, 98 Corvette C5 og en 01 
Corvette C5 Z06. Bortenfor kunne 
man beskue den nye Challengeren. 
Østfold Gatebilklubb hadde gjort en fin 
stand med et variert utvalg av bil. Noe 
de også ble premiert for, gratulerer! 
I blant alle bilene drevet av «fossilt» 
drivstoff kunne vi også studere en US 
elbil, Tesla Roadster (se også amcar 
News nr. 5 2009) fra Topline Norge.

Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Ole Trondsens 49 Lincoln er på plass

Klubbens juniorer stilte med egen stand

Stillegående sportsbil, Tesla Roadster

Stort spenn i aldersgruppene

Peoples Choice
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Den flyter jo. Båten så rimelig rå ut der den lå ved Skjær-
halden gjestehavn. Båter fra Hydralift

Detroit Cars hadde egen stand med flotte 
biler.

En stilig Mercedes med 
matt lakk og skinnseter.

Bror til «Doc Hudson» var på besøk (Markus 
Hauges bil)

Leieboerne våre, Porche-klubben
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11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!
Hub caps spiller på fredag og 4pm på lørdag

godfrey spiller også i teltet på lørdag 
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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
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69 32 88 70  -  www.slevikkilenbaatbyggeri.no

Salg av nye og brukte bobiler
Utleie av bobil

Eget verksted og rekvisitasalg
69 13 89 40 – www. stamsaasfritid.no
Du finner oss i Sarpsborg nær RV118 vis a vis Nettbuss
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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. 27. mai er det 42 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 11 260,- til klubben, dette er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

6. mai var vi, tradisjon tro, igjen på tur med elevene fra bilmekanikerlinjen. I år var det litt 
færre elever og biler som stilte enn vanlig, 15 stk med lærere, men ruten ble gjennomført i 
vanlig stil.

  Foto/tekst: Gunnar Kittelsen Røberg

På tur med «bilmekanikerlinja» ved 
Glemmen videregående skole

Dagens vær var litt kjølig, men med 
fin sol var det et fint vær for å cruise 
rundt. Mot fjorårets 30 deltakere var 
det i år kun 15 av de 30 påmeldte som 
hadde klart å komme seg på beina for 
å være med på turen. Så det gikk greit 
å fordele «folket» på de 6 fremmøtte 
bilene. Etter å ha fordelt folket la vi i 
vei til Aarnes for  en rundtur på deres 
lager og forretning. Besøket startet 
med Pizza på alle mann/kvinne før 
en deling i to grupper, Kjetil Hauge og 
Thor bjørn Back viste rundt og fortalte 
om bedriften og historien bak. Aarnes 
har et imponerende lager med et stort 
spekter av deler. 

Etter besøket hos Aarnes gikk tu-
ren videre ned til Magnus Motor hvor 
elevene fikk en runde med verkste-
dets historie, ansatte og tjenester de 
tilbyr. I motsetning til de fleste andre 
verksteder får de som tar læra på 
Magnus Motor et noe mer variert 
grunnlag i utdannelsen. På de fleste 
steder i dag er det fint lite reparasjon 
som utføres, er det noe feil blir det byt-
tet ut med nytt. For ikke å snakke om 
stifter og forgassere, slike «fortidslev-
ninger» er det få verksteder man får 
muligheten til å jobbe med dette. 

Magnus Motor satser hovedsaklig 
på US-bil og har mulighet til å kjøre di-
agnose på de fleste kurante modeller. 
Da vi var der hadde de inne litt «sna-
ks» fra både Chrysler og Ford. Mag-
nus Motor er fullt utrustet og godkjent 
verksted. I tillegg til de mer «allme-
ne» verkstedtjenestene, type service 
og «EU»-kontroll, tilbyr de også å gjø-
re større renoveringer. 

Turen ble avrundet nede på klubb-
huset hvor Johnny informerte om 
klubben og hvilke tilbud man har til-
gang til som medlem . 

Vil passe på å rette en stor takk 
til gutta på Aarnes og Magnus Motor 
som tok seg tid til å ta i mot elevene 
fra Glemmen videregående og oss fra 
klubben. Samt en takk til alle medlem-
mene som stilte opp med sine biler for 
den årlige turen med elevene fra sko-
len.

Pizza og drikke på 
alle mann, men hvor 
ble det av alle jent-
ene?

Over: Samling i kundemottaket på Magnus Motor

Under: En pen samling med US «jern» utenfor Magnus Motor

Over: Gutta tar verkstedet i øyesyn

Under: På klubbhuset vårt, gutta fyller ut quiz om dagens ulike 
besøk.  Hva husket de?

Samling ved Glemmen videregående Fremme hos Aarnes og klar til rundtur

Sjåførene skulle heller ikke gå 
sultene fra stedet, etter bildet ble 
pizzaen «massakrert»

TH.: Kjell informerer om bedriften og de 
ansatte
Under: Gutta på Magnus Motor
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Østfoldmønstringen OBS! Tune 1. mai 2010
Tvilsomt vær til tross så ble OBS! parkering etterhvert ganske full med gammæl 
bil. Litt kjølig, men ikke værre enn at det var greit. Greit også å ha tilgang til varm 
lapskaus for å få litt varme på innsiden.

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi

Startskuddet for avreise fra klubben 
gikk ved 10-tiden. Siden været ikke 
innbød til de helt store «sprellene» tok 
vi den korte ruten fra klubben til Særp. 
Med det tvilsomme været var det noe 
færre biler som møtte til felleskjørin-
gen, rundt halvparten så mange som 
de 24 bilene som stilte i fjor.

Alt i alt fikk vi en fin dag på treffet frem 
til 13-tiden da himmelens sluser fant 
at det var på høy tid å avbryte morroa. Over:

1960 «Square Bird»
Under:
1959 Chrysler (Patinert) New Yorker

Over:
1949 Mercury Convertible
Under :
Ole Trondsens 1949 Lincoln Club Coupe

Over:
1957 Dodge
Under:
Hot Rod etter klassisk resept

1941 Cadillac Convertible, nest siste produk- 
sjonsåret, før de begynte å produsere M-24 
tanks

1955 Chevy 210 med 1957 Fuel Injection, 
eller er det kun emblemene (?)

Familien Solgård var ute og luftet sin fine 
56 T-bird

Under:
Ivrig diskusjon om motoren gikk riktig?
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Redneck Classic

Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Plukksiden

Viltmat er noe som smaker veldig spesielt og det er jo meningen. 
Hvis ikke så hadde alt smakt likt.  Det er jo også å få tak i hele året nå. Ikke bare om høsten. 

Her kommer det en oppskrift på
VILTGRYTE

1 pk reinsdyrskav ( fåes bla i frysediskene på butikken, frosne)
2 ss smør

150 g sjalottløk
200 gr frisk sjampinjong eller annen sopp

ca 3 dl vann
1 beger snøfrisk einerbær, skogsopp eller naturell

2 dl creme fraiche
salt, pepper, tyttebær

Rens løken, skjær løk og sopp i to eller fire og brun dem i smør med reinskavet. 
Hell over vann og rør inn osten. La viltgryten koke ca 15 minutter. 

Tilsett creme fraiche og smak til med salt og pepper.
Dryss på tyttebær før servering. Kan ha poteter, ris eller potetmos til.

Kokt rosenkål eller brokkoli smaker også.

Vil du bruke kraften fra kokt kylling, høne eller kjøtt men synes den er for fet, 
kan du enkelt fjerne mye av fettet ved å legge isbiter i kraften.

Da vil det legge seg fett på isbitene, som du rask fisker opp igjen.

PINJEKJERNER
Er gomlene på pinjetreet. De får en pikant og nøtteaktig smak

når de ristes i varm, tørr panne til de blir gyldne og sprø. 
Pass på for pinjene blir fort brent. Kan brukes til dryss på kaker og i 

salater. Vent til servering for de blir fort bløte. Oppbevares i kjøleskap.

EN VITS
  Han hadde helgeperm og dro til Snåsa. Han gikk på byen om kvelden,

men alt var  stille og rolig - og han spurte en kar: Hvor i alle
dager er utelivet blitt av? - Utelivet? sa mannen - nei, hun er reist for å besøke søstera si på Gol!

Synnøve

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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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

Juni:
August:
September:
Oktober:
November:

Desember:
2011 Januar:
Februar:
Mars:
April: 

Agenda for medlemsmøte tirsdag 1. juni, kl. 19:00

1. Aktuelle klubbsaker
2. Power Meet
3. Cars On The Farm
4. Eventuelt
5. Pause
6. Demonstrasjon av bilpleieprodukter
7. Bilder / Film (Hvis det blir tid)

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

 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Fønix cruise night
 2. Porsche klubben
 4. Cruising Flora
 6. Bygdedagene i Onsøy
 11. Cars on the Farm
 12. Cars on the Farm

Juni
2010

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
 11. Porsche klubben
 12. Grensetreffet Halden
 13. Grensetreffet Halden
 14. Grensetreffet Halden
 15. Grensetreffet Halden
 17. Styremøte
 20. Cruising Flora
 25. Porsche klubben 
 27. Cruising Flora

September:
 1. amcar cruise night
 7. Medlemsmøte kl. 19:00
 8. Porsche klubben
 18. Høstmarked Ekeberg
 21. Styremøte
 26. Late Summer Car Meet Moss

Oktober:
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. Porsche klubben
 19. Styremøte
 20. Porsche klubben
 29. Oslo Motorshow, Lillestrøm
 30. Oslo Motorshow, Lillestrøm
 30. Østlandsforum, Lillestrøm
 31. Oslo Motorshow, Lillestrøm
 31. Østlandsforum, Lillestrøm
 

November:
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 3. Porsche klubben
 16. Styremøte
 17. Porsche klubben

Desember:
 1. Porsche klubben
 7. Julemøte med kaker kl. 19:00
 15. Porsche klubben
 18. Julebord
 21. Styremøte
 

Januar 2011:
 4. Medlemsmøte kl. 19:00
 5. Porsche klubben
 18. Styremøte
 19. Porsche klubben

 13. Cars on the Farm
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben
 18. Cruising Flora
 25. Cruising Flora
 26. Cruising Lysekil
 30. Porsche klubben 


