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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. november

Når noen sier at verden ikke er stor, så er det med rette. 
Etter å ha vært på «Aarnes Cruise in» stoppet jeg ved 
nærbutikken for å plukke opp litt varer. Da jeg kom ut stod 
det en eldre mann og en pen dame bak Eldoradoen og 
tittet i et kamera. Ha, amerikanere tenkte jeg og gikk ut 
og la varene i bilen. «Hey», kom det på engelsk fra dama, 
«nice car!» Som seg hør og bør takket jeg høflig for kom-
mentaren og begynte å snakke med folket. Det viste seg 
at det var far og datter, Torleif Skroder (Schrøder) flyttet til 
Canada på 60-tallet. Viste seg at han er onkel til en klasse-
kamerat av meg som emigrerte til Canada midt på 70- 
tallet. Under samtalen utbryter Inger Lisa (datteren): «Oh, 
my brother is into classic cars, he's just restored a Chrys-
ler he's had in my dad's garage for nearly 25 years. If 
you got time I'll go and get him.» Litt etter kom hun med 
sin bror, Lars, en hyggelig fyr med interesse for klassiske 
biler. Vi snakket litt om bil og avtaler at Lars skal sende 
meg litt stoff vedrørende bilen hans. Noe du kan lese mer 
om på side 10. 

Som leserne sikker har lagt merke til ligger avisa noe etter 
utgivelsesskjema, har vært en del annet som har krevd opp-
merksomheten til undertegnede, men håper å være i rute 
med desember-nummeret. Heldigvis er stoffet «tidsnøytralt» 
så dere får trøste dere med at det er mer der det kommer i 
fra. Med begynnende kulde og vinterdekkene godt på hver-
dagsbilen, (har du? for du tenker vel på andres og egen sik-
kerhet regner jeg med!)

Nå nærmer jula seg og det er igjen på tide å melde seg 
på julebord som i år er den 18. desember. I år opptrer Elvis-
imitatoren Heiki Losoa for oss med et bredt reportoar med 
Elvis-sanger. Heiki har blant annet opptrådt som Elvis i Riks-
teateret og Rikskonsertenes sammarbeidsprosjekt «Let it 
Rock». Heiki er opprinnelig fra Mysen, men er i dag bosatt i 
Moss. De som var på «Magnus Motors end of Season» fikk 
anledningen til å høre Heiki, for oss andre blir det anledning 
til dette ved julebordet.

Keep on Cruising 

Forsidebildet: Johnny’s Plymouth 
med taket på.......

Helgen 1.–3. oktober var jeg førstereisgutt 
igjen. Det er stort sett alltid morro og være 
med på noe nytt og denne gangen var 
intet unntak. amcar’s End Of Season var 
arrangementet og Trondheim var stedet. 
Undertegnede, Jan Grøsfjeld og Kjell Mag-
nussen tok turen til bartebyen. Når det 
kommer til denne landsdelen er det lett og 
forvente rø’skjort, skinnvæst, samt flyver-
tinner som sier «te, kaffe, karsk...». Skal 
være den første til å innrømme at feil kan 
man ta. Hvertfall når det gjaldt den gjengen 
vi traff og var sammen med der oppe.

Grunnet tilgjengelighet og pris ble det 
en ekstra feriedag fra jobben fredag og 
avreise fra Rygge kl 07.00 med kurs nord-
over. Kombinerer man dette med en kap-
tein av den ivrige sorten som flyr inn 15 
min på Rygge – Trondheim får du en tidlig 
ankomst på hotellet! Dette gir oss nesten 
en hel dag å fylle før det offisielle program-
met begynner. Etter å ha parkert kofferten 
og spist frokost på hotellet satt vi kursen 
mot Tiller og amcar’s hovedkontor i lag 
med mossinger og haldensere. Etter en 
kort kjøretur ruller vi inn foran bygget som 
med sin nye glassfasade, amcar-logo og 
bil på taket er rene landemerket. Inngang 
og trapper er dekorert med bilder og utstil-
ling av bil. Det gir et proft inntrykk. 

Vel fremme i kontorene blir vi møtt av 
Asbjørn som er ansvarlig for tilsluttede 
klubber. Han har litt tid til overs og tar oss 
gjerne med på en omvisning. Her får vi et 
inntrykk av hva som foregår fra dag til dag 
der oppe. Bilteknisk avdeling, med et ge-
digent bibliotek av teknisk litteratur i ryg-
gen, kan bistå i alt fra godkjenningssaker 
til spørsmål om fargekombinasjoner. 

Forsikringsavdelingen behandler besikti-
gelser, finansiering samt jobber med for-
bedringer av forsikringsavtalene, amcar 
Magazine jobber med bladet og det hele 
virker som en godt sammensveiset gjeng 
som jobber bra sammen.

Man skal ikke la seg blende av en pent 
ytre og det er heller ikke tilfellet her. Begyn-
ner man å se på de tingene som amcar-
organisasjonen har fått til som gavner oss 
medlemmer og eiere av amerikansk bil, 
er det faktisk en lang liste med større og 
mindre saker vi snakker om. 30-års re-
gelen, forsikringsavtalen mm. Som klubb 
mener jeg det er helt riktig av oss at vi er 
en del av dette. Vi skal selvfølgelig ikke 
miste vårt lokale fokus av den grunn. am-
car Fredrikstad er og blir en klubb med 
geografisk tilhørighet i Fredrikstad og for 
medlemmer med amerikansk bil eller inter-
esse for dette. Får vår del er det bilen og 
bruken av denne i det lokale miljøet som 
skal være prioritet. Vi skal synliggjøre oss 
og legge til rette for bruk av hobbyen vår 
samtidig som vi heller ikke skal glemme at 
det er nettopp hobby vi utfører.

Ved å samle klubbene under amcar 
paraplyen blir vi store når det trengs. Vårt 
daglige virke her i amcar Fredrikstad er 
milevis unna det vi så i Trondheim og som 
sagt er det akkurat slik det skal være. Like-
vel tror jeg det er viktig at vi har i bakhodet, 
når vi utøver hobbyen vår i klubben, at vi 
faktisk også representerer amcar bevegel-
sen i hele Norge. Vi står side om side med 
klubber i sør, vest og nord.
Så ved å utøve hobbyen vår lokalt er vi 
like vel en del av noe større.
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Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Power Meet
 Fredrikstad 2010

Igjen spøkte været for årets Power Meet, men været til tross, vi gjennomførte og fikk en fin dag ved 
Kongsten-anlegget. Skyet vær på morgenkvisten dempet nok lysten til en del av de som foretrekker 
å safe og heller sitter hjemme enn å risikere en dråpe eller to. Meeen for de som stolte på YR ble det 
en fin dag med mange fine biler å studere.

Fremtidig klassiker? 1999 Lincoln Towncar Svein og madammen var på plass med sin 1969 Charger

Rå Camaro med «kikkehull» ned til super chargeren Mustang, «Camaro dödaren från Ford»

Flammelakkering har fått en ny renesanse, eller kanskje den bare har blitt mer synelig de siste årene?

«Doc. Hudson» var også på plass Per og Grethe var på plass med 1957 Mercury 1956 Ford Crown Victoria

Fords Fairlane «Rectractable Hardtop» i årene 57-59 har en imponerende og kompleks mekanisme De som var på Elmia husker nok denne Glasspar

Tore er på plass og passer på alle oppfører seg pent. Lang, lang rekke ...Biler i kø for å komme inn «Cruisevertens» Cadillac
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amcar Fredrikstad inviterer til

julebord på klubben
Dato: 18.12.10, kl.19:00

Musikk:
Heiki Losoa synger Elvis

Servering: 
Tradisjonell julemat med dessert

Pris: kr 300,- pr kuvert

Påmelding og betaling
innen 10.12.10:
Påmelding til:
Johnny Gressum mob. 950 50 779
(Bindende påmelding)

Betaling til:
Amcar Fredrikstad,
Strykerveien 19, 1650 Torp,
mrk. Julebord
kontonr: 6120.05.38225

Påmelding kan også betales kontant på 
medlemsmøte i desember.
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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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Tekst: Lars Skroder, Foto: Lars Skroder og MCMC
Tilrettelegging: GKR

Fra toppen: Mopar Performance gutta henter Ply-
mouthen for å ta den med SEMA.
Lars foran bilen med fyr’n som filmet og intervjuet 
ham.
På vei ned under Premie sermonien/ 1/4 mile nur-
nout
Siste bilde: Lars og bil på vei til fotogtafering for 
«Mopar Muscle Magazine» og «Muscle Car Re-
wiev»
Under: Lars og noen av gutta i MCMC

Lars Skroders

1971 Plymouth GTX
Det er alltid gøy å møte nye mennesker. Lars Skroder møtte jeg da jeg stoppet innom butikken på 
vei hjem fra Aarnes Cruise in. Lars og familien er hyggelige folk og med felles interesse for bil blir 
verden veeeeldig liten. Bilen ble kjøpt inn av Lars og hans bror Tor i 1987, Lars var da 16 og Tor 
18. I 89 bøyde de noen støtstenger og bilen ble satt bort på låven på farmen i Surrey, Vancouver.

Plymouthen fikk stå der i sin egen 
Tornerosesøvn i nesten 20 år. 

I 2008 tok de ut bilen og beg-
ynte restaureringen frem til den 
tilstanden vi kan nyte den i dag. 
Lars satte bort karosseri- og 
lakkarbeidet til noen andre. I 
tillegg fikk han hjelp med å reno-
vere den originale 440 motoren til 
bilen. Etter dette brukte han +500 
timer med å gjøre klar monterin-
gen og detaljarbeidet på bilen. 
GTX’n er nesten 100% original 
med unntak av headers, 2,5 tom-
mers eksosrør og redline dekk. 
De klarte akkurat å bli ferdig så de 
kunne være med på årets «Mopar 
Nationals» 13-15 august i Colum-
bus Ohio. Bilen tok førsteplassen 
i klass en B-body, 1970 – opp, 
street-kategorien. 

I street tillater man 4 til 5 «bolt 
on» endringer som du også 
kunne ha når du kjøpte bilen ny 
med headers, felger, dekk mv..

Det var god konkuranse da 
bilen som fikk andreplass i fjor, 
en 1970 440 six pack oransje 
«Vitamin C», stilte igjen i år. Han 
kom på tredjeplass mens en 
1970 Charger kom på andre 
plass. Plymouthen til Lars ble 
også plukket ut av «Mopar Per-
formance» som deres «Top elimi-
nator» vinner. Kun en av alle bilen 
som deltar (800-1000) blir plukket 
ut. Totalt over året blir det plukket 
ut 4 biler fra tre andre store treff, 
slik som Carlisle. I tillegg plukker 
de to «online» påmeldinger. 

Vinnerene blir invitert til 
SEMA hvor de blir vist frem på 
«Mopar Alley».  Mopar Perfor - 
mance betaler for trans port en 

av bilene, «i tillegg», forteller 
Lars, «fikk jeg seks fribiletter til 
SEMA så medlemmer av klub-
ben kan bli med. Så jeg, min bror 
og fem av medlemmene i klub-
ben skal på SEMA. Jeg planla 
aldri å delta på noen store show, 
kun kjøre rundt og delta på noen 
cruise-ins. Det var bilen som tok 
premiene, ikke jeg.» 

Stor takk til Lars som ville dele 
med seg til oss med bilder og 
tekstunderlag.

Lars er medlem i «Music City Mo-
par Club» i (selvfølgelig) Nash-
ville Tennesee. Han er første  - 
generasjons amerikaner med røt-
ter fra Opstad i Sarpsborg.

En nydelig GTX som så absolutt bør trekke blikkene til seg, selv fra de som ikke er Mopar fans.

Lars med skruene til luftfilteret

Lars og gutta fra Mopar Performance

Høyre: Gutta fra Mopar Performance skrur 
av dekselet på luftfilteret.
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Nå sitter det vel noen og lurer på hva dette har med bil å gjøre, itte en verdens ting. Pictured Rocks 
er klippeformasjoner tilhørende Pictured Rocks nasjonalpark. Er du et ihuga friluftsmenneske kan 
du vandre rund, fiske, padle kano og campe rundt i nasjonalparken. Eller gjøre som oss og ta en båt- 
sightseeing og se klippene fra sjøen.

  Foto: Gunnar KR, Sølvi D Tekst: Gunnar KR

På reisefot i Michigan

Pictured Rocks er et resultat av naturens 
arbeide gjennom flere millioner år. Det be-
gynte med formasjonen av fjellene nord 
i Lake Superior, errosjon avsatte mine-
ralene som befant seg i fjellene. Under 
istiden gravde isen seg frem og dannet 
konturene til dagens landskap. Etter som 
isen trakk seg tilbake avsattes sand, grus, 
store steinblokker og silt. Smeltevannet 
etter isen samlet seg og dannet det som 
senere ble Lake Superior. Uten vekten 
av isen steg landskapet og landskapet vi 
kjenner i dag dannet seg. Lake Superior er 
som verdens tredje største ferskvannsjø 
en opplevelse i seg selv. Befinner man seg 
i en båt midt på sjøen får man følelsen av 
å være til havs med kun vann å se rundt 
hele horisonten. Sjø, is og vind bearbeider 
kontinuerlig landskapet og i løpet av tiår 
vil man kunne oppleve nye formasjoner 
og «tegninger». Vi valgte å reise på båt-
sightseeing fra tettstedet Munising, en tur 
på rundt tre timer. Turen vi tok var «Sunset 
Cruiset», som staret kl. 19 på kvelden. På 
turen ut fikk vi se noen gamle minnesmer-
ker og historien bak det vi fikk se. Vel ute 
ved the «Pictured Rocks» kunne vi nyte 
synet av disse flotte naturskapte «maleri-
ene» langs sjøkanten. Den yngste av disse 
var kun en uke gammel mens de fleste var  
avsatt gjennom flere årtier. En av de mer 
spektakulære fromasjonene kalles Battle 
Ship Row» og minner om hekken på slag-
skip som ha dokket langs kysten. En av de 
andre synene var et furutre som sto for seg 
selv på sin egen steintopp. Treet hadde 
opprinnelig grodd opp på en fjellutstikker 
og strukket røttene inn til nærmeste jord-
stykke for å trekke næring. For rundt 50 år 
siden ramlet et stykke av utstikkeren ned 
slik at treet ble stående for seg selv, men 
nå med røttene i luftstrekk over kløften 
som var dannet. For den som setter pris på 
naturens mange forunderligheter er dette 
turen å anbefale.

På brygga i Munising
Sulten etter turen? Sydney’s bød på en kjempegod biff, nok til å 
bli skikkelig mett og en øl til å svelge ned med...

For 15 år siden kunne man kjøre gjennom dette hullet med jolla. 
Men her jobber naturen kontinuerlig så om noen år kan man kan-
skje igjen ro gjennom her.

«The Indian head», klippeformasjon som kan minne om hodet på en in-
dianer.

Vannet graver nådeløst gjennom sedimentene som er av-
satt.

Strategisk plassert utkikspunkt ved «Pictured Rocks»

Her kan man se et av de ferskeste bruddene, rundt en uke 
gammelt og allerede nesten ferdig «malt»

Fyrtårn fra svunnene tider, «Grand Island Lighthouse at East 
Channel» ble bygd i 1867 og advarte skip mot det trange stre-
det inn mot Munising-bukten. I 1913 ble fyrhuset automatisert 
og er i dag i privat eie etter at det ble erstattet av fyrtårnene 
inne ved Munising. Eneste måten å komme ut til fyrtårnet er 
med båt.

http://www.michigan.org/http://www.michigan.org/

Pictured Rocks

Jarlsberg reklame, gjennomhullet som en sveitserost........

Ser du nøye etter ser du røttene på treet henge over til 
«fastlandet»

Bølgene vasker nådeløst ut bredden som her hvor 
man kan kjøre båten inn i hullet/grotten.

«Battleship Row» formasjon som minner om akterenden på gamle slag-
skip ankret ved stranden.
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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 Grasrotmottak-
er til sammen hadde disse samlet inn over 200 millioner kroner til klubber og 
foreninger over hele landet. For 2009 mottok amcar Fredrikstad 11.114 kro-
ner 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. 6. november er det 45 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 21 930,- til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.
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Redneck Classic

Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Plukksiden

Grønnsaker er veldig næringsrike og kroppen vår trenger dette i hverdagen. Lag en god 
dip og skjær grønnsaker i passe biter. Det er mange slags dipp å få tak i butikken eller 

lage en selv. Godt istedenfor godterier. I dag blir det en 

BLANDEDE GRØNNSAKER MED OST
4 til 6 person

1 kg gulrøtter
2 ss smør

1,2 ts sukker
 4 grener stilkselleri

1,2 dl hvitvin eller vann
1 dl kremfløte

250 gr sjampinjong 
Litt smør til steking

1 neve glattbladet persille
Salt og pepper 

150 g vellagret ost

Skrell gulrøttene og skjær dem i avlange trekanter. Skjær sellerien i skiver på skrå. 
Smelt smøret i en kjele og fres gulrøttene og selleri sammen med sukkeret i et par min. 

Hell over vin og fløte og la det surre til gulrøttene er knapt møre.
Smak til med salt og pepper.

Skjær soppen i skiver og stek lett i litt smør. Ta opp grønnsakene opp med en hullsleiv 
og legg dem i en lav, smurt form. Bland sopp og hakket persille. Skjær osten i staver og 

legg den på eller bruk reven ost.
Hell fløteskyen over og gratiner retten ved 200 gr i ca 6 min til osten er smeltet.

Små ord i hverdagen
DEN SOM SELV VIL BLI FRI 

MÅ SLIPPE ANDRE FRI.

En vits
 Som gamle Hjørdis sa: - Livet er trist.

Når man er blitt gammel nok til å leve på minnene, så husker man ikke en skitt.

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 mopar@amcarfredrikstad.com 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  mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115

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

September:
Oktober:
November:
Desember:
2011 Januar:

Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni: 

Agenda for medlemsmøte tirsdag 7. desember, kl. 19:00

Til medlemmer i amcar Fredrikstad
Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 07.12.2010, kl 19.00 på klubben.

Agenda
1. Aktuelle klubbsaker
2. Eventuelt
3. Pause – Kaffe og kaker på klubben
4. 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,-

	 Nyhet!
 Fra torsdag 23. september og hver torsdag fremover vil det være jentetrim på klubben, så jenter  
 møt opp for kos og gøy!
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Frimerke
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 3. Porsche klubben
 4. Jentetrim kl. 19:00
 11. Jentetrim kl. 19:00
 16. Styremøte kl. 19:00
 17. Porsche klubben
 18. Jentetrim kl. 19:00
 25. Jentetrim kl. 19:00

November
2010

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

Januar 2011:
 4. Medlemsmøte kl. 19:00
 5. Porsche klubben
 6. Jentetrim kl. 19:00
 13. Jentetrim kl. 19:00
 18. Styremøte
 19. Porsche klubben
 20. Jentetrim kl. 19:00
 27. Jentetrim kl. 19:00

Februar:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Porsche klubben
 3. Jentetrim kl. 19:00
 10. Jentetrim kl. 19:00
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben
 17. Jentetrim kl. 19:00
 24. Jentetrim kl. 19:00
 26. Swap Meet, Moss

Mars:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Porsche klubben
 3. Jentetrim kl. 19:00
 10. Jentetrim kl. 19:00
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben
 17. Jentetrim kl. 19:00
 24. Jentetrim kl. 19:00
 31. Jentetrim kl. 19:00

April:
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. Porsche klubben
 7. Jentetrim kl. 19:00
 14. Jentetrim kl. 19:00
 19. Styremøte
 20. Porsche klubben
 21. Jentetrim kl. 19:00
 22. Påskecrusing 
 

Mai:
 1. Østfoldmønstringen OBS! Tune 
 3. Medlemsmøte kl. 19:00
 4. Porsche klubben
 4. amcar cruise night
 17. Styremøte
 18. Porsche klubben
 21. Cars & Rock’n Roll


