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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 20. mai

Nå har det vært noen dager med full fart og stormende 
jubel, det har vært Motorshow-helg. En imponerende inn-
sats er gjort av medlemmene i lengre tid. Fredagen før 
Motorshowet er sannhetens time, har vi alt, noe vi har 
glemt eller oversett? Da er det bare å snu seg rundt, im-
provisere og løse problemet. Nå var det små saker som 
lett lot seg løse. Utover natten var alt på plass og klart for 
Motorshow 2010.

Her om dagen ble jeg stoppet av UP i rutinekontroll, måtte 
blåse og vise sertifikatet og så fikk jeg «kjeft» av en av 
de andre UP gutta: «Dårlig timing å legge utstillingen til 
den helga vi er på jobb, og på søndagen er det konfir-
masjon, men, men, vi får sees om 2 år». He, he, han så 
klistremerket i bakruta. Så om han ser dette også, «Du 
behøver ikke å vente 2 år, du er hjertelig velkommen til 
å ta turen på Power Meet den 1. august». Nå er showet 
over og vi holder på å sette opp status for forbedringer til 

neste gang, slik at vi blir enda proffere til da. Egne inntrykk 
fra disse dagene er at jeg er stolt og ydmyk. Stolt av klub-
ben som drar i land en større tilstelning som dette tross alt 
er, og på et vis som har gitt oss bare positiv tilbakemelding. 
Ydmyk for alle de som har ofret masse av sin tid for at dette 
skal fungere som et velsmurt «apparat». Det har vært masse 
jobb og mange timer, fredags kveld da vi dro hjem til «lop-
pekassa» var det fortsatt noen som gjorde en siste innsats 
for å få prikken over i'n. 

Om det har vært masse jobb har det vært enda mer morro, 
sosial morro du ikke får mange steder. Morro under opprigg-
ingen og morro under nedriggingen, kort sagt, vi takker alle 
sammen for disse dagene og ser frem til Motorshow 2012. 
Hva nå; enkelt, det er ikke mange dagene til så er det 1. mai 
og vårmønstring! Så til da er det å «dra» fram bilen og vaske 
av vinterens støv.

Keep on cruising!

Forsidebilde: 1949 Hudson
Foto: GKR

Det er søndag 
kveld, sola pak-
ker sammen bak 
et lag av dis, skul-
drene senker seg 
og beina strekkes 
ut i sofaen.
Motorshow er 
over for denne 

gang! For mange, meg inkludert, var 
nok dette fasit når vi lukket dørene 
søndag.
Fra mitt synspunkt kan jeg ikke si an-
net en at det var dere vel fortjent alle 
sammen. Vi er privilegert som klubb 
med medlemmer som stiller opp gjen-
nom hele prosessen med å arrangere 
noe slikt. Det er veldig mye som skal 
på plass før fredag kveld også. La oss 
ikke glemme det. Når den siste brik-
ken i dette puslespillet faller på plass 
og dørene i hallene rulles opp fredag 
ettermiddag braker det løs. En liten 
armada med biler, stands og folk ven-
ter på utsiden. Det summer fra alle 
hjørner, motorlyd, drill, sag, diskusjo-
ner og problemløsning. Gule vester 
svirrer rundt i organisert kaos og etter 
noen timer fremstår Kongstenhallen 
i en prakt av motorisert nytelse man 
bare opplever heromkring hvert 2. år. 
Hvorfor? Fordi vi i amcar Fredrikstad 
ønsker å dele med omverdenen den 
gleden det er å ha ”motor” som hobby.

Gjennom hele helgen stiller dere opp 
til streifvakt, inngang og nedrigging, 
for å nevne noe. Søndagen svinner og 
i løpet av noen timer er Kongstenhal-
len en idrettshall igjen. Det er bare å 

si takk alle sammen fra alle sammen, 
medlemmer i klubben, for innsatsen 
dere gjør!

Gjennomføringen av Motorshow 2010 
gikk veldig bra med mange gode ord 
fra utstillere og publikum. De som 
besøkte oss gikk rundt med smil om 
munnen. Rebus for barn var igjen en 
”hit”. De minste sprang rundt, lette et-
ter svarene og leverte stolt inn oppga-
ven mens foreldrene sa ”takk, nå fikk 
vi en ekstra halvtime i hallen”.
Utstillere kom bort til oss og sa at her 
har mange andre mye å lære av dere 
når det gjelder mottagelse, gjennom-
føring, service og profesjonalitet. Da 
gjør vi mye riktig og det tar vi med oss 
videre.

Til slutt i oppsummeringen av Motors-
how har jeg lyst til å gi ros til gjengen 
i ungdomsstanden vår som stod fram 
som eksempel til etterfølgelse og tok 
utfordringen om å ta det pent og dytte 
bilene ut av hallen under nedrigging på 
strak arm.

For mange er vel neste punkt i kalen-
deren vårmønstringen på OBS 1. mai. 
Det skal bli godt og bare være deltager 
igjen, ikke sant? Tenkte det ja, så da 
sees vi der til helga.

Sommersesongen er endelig i gang og 
som kjent plages vi ikke her til lands av 
at den er for lang. Oppfordringen er da 
som følger; Rull ned vinduer og tak, vri 
om nøkkelen og nyt.

Happy Cruising

amcar news nr. 5 mai 2010

I dette nummeret:

Leder har ordet 2

Redaktørens hjørne 3 

Påskecruising 2010 4 

Elmia 12

Redneck Classic 16 

Plukksiden 17

Medlemsside 18

Hvem gjør hva i klubben 19

Terminliste 20

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. 26. april er det 42 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 8.599,- til klubben, dette er et velkomment tilskudd til klubbens arbeid.
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Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Påskecruising 2010
Når snøen endelig er borte har vi en gjeng som reiser til fjells og tilbake 
til snøen, mens en annen gjeng har tatt fornuften og hentet «hestene» ut 
av «stallen». Mens folket samlet seg på Amfi Borg var det en del andre som 
gjorde klart til å ta i mot «hordene» som skulle komme innom og hilse på.

Årets cruise gikk ut til Hvaler med 
avslutning hos amcar Fredrik stad 
før kveldens fest. Til å være en 
kjølig og litt grå dag var fremmøtet 
ganske akseptabelt, rundt 130 biler 
møtte opp for å gjennomføre årets 
runde. Det var et behaglig syn å se 
parkeringen full av US biler, man 
ble nesten satt over til en annen del 
av verden, utenfor «the local Mall». 
Folksomt ble det også når bilene 
senere rullet inn på klubben, men 

der det finnes vilje finnes det også 
råd. Så +110 biler ble pent plassert 
rundt om på klubbens område og 
nabolag. Her var det amcar entu-
siaster fra både nær og fjern. Fra 
andre siden fjorden kom blant an-
net Amercian Cruisers Sandefjord. 
Hva kan man annet si enn: gøy 
med bil i godt selskap!

Den nyinnkjøpte «pressa» innvies av Sølvi 
og Kjell. Alt må være klart før inntoget.

Over: Bilene ruller inn på Amfi Borg
Under: God gammel Mopar 40-talls årgang

Jan ser ut til å være på leting etter noe, en ny 
Fiat, unnskyld, Chrysler kanskje?

Ikke mange som kjørte fra klubben. Noen av oss had-
de ikke fått ut bilen enda, men Kjell var på plass.

Undertegnede fikk haik med Kjell og Tore. Kjell 
rattet bilen i løs og ledig stil...

Her var det god spredning på årgangene. 
1958 Chevy kan aldri bli feil..

Over: 1957 Oldsmobile med Særpestuk.....

Under: Erik passet også på å lufte hestene sine

Over: Meget pen 1960 Cadillac Eldorado

Under: Fin patinert 1953 Chevrolet

Over: Roddet 1934 Chevy 4-door sedan

Under: Avsted på cruising-runden

Over: Mens cruisingen pågikk har Kjell kjørt doble presser. 
Jonas og Charlene er prøvesmakere ;-)
Under: Stinn brakke, når folket vil ha noe varmt i skrotten

Over: Gjengen begynner å rulle inn på klubben
Under: Ola var fra Sandefjord, langveisfarende 
på påskecruising

Over: Plassen fylles med gjester, morro....

Under: Dagens mest populære, varm lapskaus!
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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

8 9amcar News nr. 5

69 32 88 70  -  www.slevikkilenbaatbyggeri.no

Abonnement kan bestilles hos: mopar@amcarfredrikstad.com
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SWAP MEET

lørdag 15 mai kl. 09.00 – 15.00
Vi rydder i hyllene, kom å se. «Masse rart til hyggelige priser».

- Gratis inngang
- Gratis salgsplass for private – ta med bord og stol
- Firmaer oppfordres til å ta kontakt for avtale
- Egen oppstilling for salg av deler?
- Egen oppstillingsplass for salg av biler.
- Utvidet åpningstid i butikken
- Spesial rabatt på alt salg og alle bestillinger denne dagen
- Egen «fin bil» parkering
- Kom og møt andre «gear heads» over en kopp kaffe

Ps. Husk også vår «cruise in» 4. september
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ELMIA 2010
En buss-sjåfør, en buss-sjåfør, er en mann med godt humør. Starter med en takk til Vidar som rattet oss trygt 
frem og tilbake. Det var en (faktisk) våken gjeng som møtte på klubbhuset vårt klokka seks på søndags mor-
genen. Femti stykker fra Sarpsborg, Moss og Fredrikstad pluss sjåfør la i vei mot Jönköping og motorshow 
på Elmia og en dag med BIL(!), kos og såre føtter. 

Elmia-messen er et stort arrange-
ment med fire haller på tilsammen 
34.950m² med bil og bil relatert 
hvorav rundt halvparten var av in-
teresse for den «ihuga» US bilentu-
siasten. I tillegg til dette hadde man 
et utendørs område på 300.000 m². 
I løpet av disse dagene regnet man 
med et publikumsbesøk på rundt 
80.000! De store trekkplasterne 
(«for oss») var navn som Chip 
Foose, John D’Agostino, samt siste 
bilen fra Boyd Coddington som ble-
vist frem av Bernt Karlsson. Det ble 
en del vandring rundt for å ta bilder 
av det som fenget interessen. Noe 
som ikke alltid var like enkelt med 
folk som stadig vaset rett foran 
linsen... Men bilder ble det, både 
av det ene og det andre. Noen av 
objektene ble vel så avfotografert 
at de nesten har falmet i lakken. 
Det var en mengde med nydelige 
biler å se på. For den som er glad 
i plast og myyye lyd hadde Hall 
A det meste av hva hjertet måtte 
begjære. Den som liker hester, 
masse hester kunne få sitt i hall B 
mens nostalgikere og «Classic lov-
ers» kunne kose seg i hall C og D.

Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Over.: Første rasten, drikker, blader og pæng.
Under: «Frisk luft, puff, puff» og pisserast     

Over: Kom igjen, la oss kjøre!
Under: Smiiiiil, gad vite hvor mange biler som ble 
tatt bilde av denne dagen?

Et Kinderegg med Performance biler. 2010 
Shelby GT500, 2010 Camaro 2SSRS og 2010 
Challenger SRT8. Her er det bare å gripe lom-
meboka og løpe og kjøpe. Finnes hos Exclu-
sive Cars i Stockholm, Hägersten

Gadunk, gadunk. Noen av styling og «Sound» 
gutta hadde valgt å bygge på US bil, her en 2005 
Chrysler 300C.

Jada, jada, det e itte en US-bil, men hæin e sprek lell.
2010 Aston Martin Vantage V8 (om ikke annet så har 
den en V8.....)

Løpsbil med nye Camaro-looken

1950 Glasspar G2, dette er den første amrikanske 
glassfiberbilen som er blitt laget. Første bilen ble la-
get av Bill Tritt i 1949.

1939 Ford V8 5 window Coupe

Skeletor - El Bruto 127ci, open belt primary og 6 
trinns RSD gearkasse.

1969 Pontiac GTO fra filmen «The Punis-
her»

Under: Et par nydelig stylede «Low 
ride» Chevy's
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Redneck Classic

Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Plukksiden

Lørdagsmiddag skal være noe som smaker helt fortreffelig og en ikke har så ofte. 
Det er jo også deilig å lage noe som er raskt å lage, så en slipper å stå ute på kjøkkenet så lenge.

 Da er wok lett, godt, og fort å lage. En kan jo kjøpe ferdigposer og spe på den. Hvis ikke kan en kjøpe 
ingrediensene råe. Det er mye en kan lage wok av. Det er mye en kan få kjøpt av som ikke er norske 

grønnsaker som smaker utrolig godt.

Husk at når du lager wok så ha så varm panne som mulig. Det skal stekes fort, ikke koke. Hvis du har 
fryste varer så prøv å riste av så mye mulig isdannelse av, fordi det gjør at pannen blir kald. Både fisk og 
kjøtt kan brukes. Det er bare å bruke fantasien så for en mye godt å ha i. Ha gjerne baguette eller noe 

annet ved siden av. Da blir det mer mat.

Smoothies
Frukt er jo noe som er veldig godt og sunt. Lett å lage er det også.

Du kan ha i hva som helst. Det er bare å prøve seg fram. Is er jo også noe som er godt å ha i.  Her er 
det en oppskrift på en smoothies.

2 ½ dl jordbær youghurt
1 ½ dl druejuice

4 dl jordbær i skiver, frosne
2 ½ dl bringebær, frosne

Ha i yoghurt og juice i en hurtigmixer. Tilsett jordbær og bringebær og kjør til blandingen er fyldig.
Server med det samme.

Kjerringråd
 Når man har mye å gjøre blir man ofte stresset, derav får man vondt i nakken og når man får det, kan 

man ta noen dråper peppermynteolje.

En vits
Han hadde dykket ned til 20 fot og la merke til en mann uten dykkerutstyr

 - på samme dybde som han selv. Dykkeren gikk ned 10 fot til, men mannen kom etter. 
Dykkeren ble forvirret, fant fram en tavle og vannsikker penn - og skrev : Fantastisk ! Hvordan klarer du 

å dykke så dypt uten utstyr? Mannen tok tavlen og skrev: Jeg dykker ikke,
jeg drukner, din idiot.

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

Mai:
Juni:
August:
September:
Oktober:

November:
Desember:
2011 Januar:
Februar:
Mars: 

Til medlemmer i amcar Fredrikstad
Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 04.05.2010 kl 19.00 på 
klubben. Se agenda nedenfor.

Agenda for medlemsmøte tirsdag 4. mai, kl. 19:00

1. Aktuelle klubbsaker
2. Motorshow 2010 – Evaluering
3. Sosialt arbeid på klubben
4. Eventuellt
5. Pause
6. Bilder / Film

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. 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

Mai
2010

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

august forts. 
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
 

November:
 2. Medlemsmøte kl. 19:00

Desember:
 7. Medlemsmøte kl. 19:00
 

Januar 2011:
 4. Medlemsmøte kl. 19:00

Februar:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00

Mars:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00

April:
 6. Medlemsmøte kl. 19:00

 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


