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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. august

Ja så «æ det på han igjen», med årets 7. nummer av 
avisa. Ute skinner sola og trærne slår i frisk vind, men 
hva p... gjør det når hjulene ruller over asfalten og vinden 
rusker i hårene. Har brukt en del tid i garasjen i det siste 
og nå har vi fått belønningen med godkjent kjøredoning,  
og det er bare å finne ut hvordan en skal få «mekket» 
på plass «kjempeplakatene» som kalles kjennemerke for 
kjøretøy. I typisk norsk byråkratisk stil har man fjernet mu-
ligheten for å få skilter som passer til bilen. Først små 
fremskilt fordi de var vanskelige å lese ved bompasse-
ring. Etterpå små bakskilt fordi man har fått inn en mange 
klager fra «politi, trafikkstasjoner og publikum, fordi at lite 
kjennemerke på bil vanskelig kan leses i fart». Når man i 
tillegg leser begrunnelsen som gies i høringsdokumentet 
av 24. april 2008 kan man ikke annet enn å riste på hodet. 
Samtidig som dette fremheves til å være et stort problem 
er det ikke noen grunn til å ta hensyn til eiere av slike biler 

fordi det bare gjelder for et svært lite antall biler! Tar jeg ikke 
feil er det nok også folk innad i etaten som synes vedtaket 
er tynt og totalt unødvendig. Nok oppgulp, problemer er tik 
for å løses og vi har fortsatt muligheten til å kunne benytte 
«tidsriktige» kjennemerker.

Nå nærmer Power Meet seg og undertegnede & co har 
ladet apparatene og skal sørge for å forevige så mye som 
mulig denne (forhåndsbestilte) solfylte dagen. 21. august er 
det Woodward Dream Cruise i Michigan og dere skal få en 
fyldig reportasje fra dette «evenemanget» og annet stoff fra 
MI, må jo få samlet opp for de dagene hvor bilen igjen står 
lagret og kroppen verker etter varmere dager.

Nå skal resten av sommeren nyyytes med taket i «skuf-
fen» og håret alle veier.

Vi sees på veien og på Kongsten 1. august.

Keep on Cruising 

Forsidebilde: 1963 Chrysler 
Newport Wagon Foto: GKR

Vi skriver slutten av juli og det er på 
tide og komme i gang igjen etter en 
kort sommerpause. Ny avis, klubb-
møter og ikke minst Power Meet. Jeg 
håper alle har hatt mulighet til og nyte 
bilene sine til treff og cruising de siste 
ukene, ihvertfall så langt det lar seg 
gjøre! 

Det er sikkert mange med meg som 
sliter med at timeplanen fylles av alle 
mulige gjøremål. Det være seg hus, 
hytte, båt, familie eller jobb. Da er det 
ikke noe mindre deilig å kunne hive 
armen ut av ruta, vri om nøkkelen og 
villig la seg trekke frem av de åtte «ær-
beskællane» som flyr i V-formasjon 
der framme en ledig stund.

Noen er kanskje ferdig med ferie, 
andre er midt i, mens atter andre fort-
satt venter på dagen da man lukker 
døra til kontoret og sier «sees om tre 
uker». For min egen del har jeg i skri-
vende stund tre og en halv dag igjen 
til sistnevnte. Det skal bli godt! Håper 
dere alle har hatt, har eller får en flott 
ferie.

Deltakelse på Glommafestivalen var 
noe nytt for oss som klubb i år. Dette 
var første år med en egen helg i for-
kant av festivalen dedikert til bil, båt, 
mc og mat. Synes det var et bra initia-
tiv og håper at dette er noe som kan 
vokse i årene fremover og at vi kan 

fortsette og delta. Flott at vi kunne få 
lov til og vise frem klubben vår på en 
slik positiv måte til de mange men-
neskene som gjestet sentrum fredag 
og lørdag. Slik eksponering er viktig 
markedsføring og synliggjøring av 
klubben og det unike miljøet i amcar 
hobbyen. For de som deltok var det 
også to trivelige dager i sentrum med 
god mat, deilig vær og en masse hyg-
gelige mennesker. Bilpraten satt løst 
hos mange av de som kom og beskuet 
bilene, knipset bilder og forlot området 
med et smil om munnen.

En stor takk til dere som var der og 
som hjalp til slik at stortorvet var en 
hyggelig plass å være denne helgen.

Power Meet står for døren og jeg 
gleder meg til å se sletta fylles med 
biler søndag 1. august. Er noe eget 
med slike treff. Forberedelsene går 
sin gang og jeg tror og håper vi er i 
rute med årets utgave også. Fasit sit-
ter vi ikke med før mandag 2. august 
så fram til det er det bare å stå på og 
få tingene unna. Håper å se så mange 
som mulig av dere der. Da gjenstår det 
bare og krysse fingrene for at værgu-
dene atter står oss bi og at vi får et flott 
arrangement denne søndagen.

Jeg håper at alle får en fortsatt fin 
sommer og at den varer til oktober, 
minst!
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Ellingaard i Onsøy er en gammel adelsgård som i dag er en del av Fredrikstad Museum. Den første 
opprinnelsen til gården kan troligvis dateres tilbake så langt som 300–600-tallet. Den eldste delen av 
dagens bebyggelse skriver seg tilbake til 1645, etter at den opprinnelige bebyggelsen gikk med i en 
brann. Årlig arrangerer Onsøy historielag Bygdedagene på Elingaard med bla. konserter, leker for 
barn, omvisning på Elingaard og utstilling av fargerike tobente og firhjulinger. 

En «gjeng» fra klubben samlet seg ute hos Kjetil og 
Kjell i Elingaardsveien for senere å kjøre i samlet tropp 
til Elingaard Herregård hvor bilene våre var en del av 
dagens innslag.

Bygdedagene i Onsøy 6. juni

Samling i Elingårdsveien 15 og 17

Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Vidar er ihuga Mopar-mann, men når 
denne 66 Galaxie 500 LTD dukket 
opp, var den så fin at han ikke kunne 
la den slippe unna.......... Vi har alle 
våre «svakheter»

Nydelige fjærkre var også 
utstilt. 

Gammel unik Ford gårdsbil, hytta er bygget ekstra bredt for å få plass til tre personer i 
forsetet, sjåføren samt bonden og kona.

Tur med «Gråtass» var populært!

Venstre: Guiden fortalte engasjert om adelsmannen og 
fruen på gården og deres liv.
Under: Sittesengen til presten. Pipa og vinkaraffelen stod 
klar til presten når han våknet om morgenen.

En gjeng som koser seg i penværet. 
Under: Bilene pent plassert på rekke og rad. Og 
Markus på «moppa» med margarinkasse bak.
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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. 22. juli er det 43 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 16 191,- til klubben, dette er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

Glommafestivalen avvikles tradisjonelt den andre uken i juli, men i år har man utvidet med en ekstra helg 
med to nye «avdelinger». En matfestival kalt «SommerSnadder» med lokale råvarer og spennende retter 
og en båt, MC og bilutstilling.

  Foto/tekst: Gunnar Kittelsen Røberg

Glommafestivalen del 1
Amcar Fredrikstad var blitt bedt om å 
være med som en samarbeidspartner 
på bilsiden, dog var vi forberedt på at 
oppmøtet kanskje ikke ble det helt sto-
re i disse ferietidene. På Flora-dagen 
(fredag) møtte det totalt ni biler, så vi 
hadde rimelig bra plass å parkere på. 
Arrangøren tok «grep» på lørdagen og 
«fylte» opp litt ekstra i tilfelle fremmøt-
tet skulle bli like tynt. Så i tillegg til en 
gjeng som raste rundt og gjorde triks 
med syklene sine hadde vi full musikk 
og fotball-konkuranse ved siden av 
oss.
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Independence Day July 4th
Happy Birthday America

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi

4. juli er Amcar-Norges største treff og cruising med rundt 3500 biler og alle av amerikansk opprinnelse. Litt over ett startet fem biler ut fra klubben for å kosecruise opp til Lillestrøm. Underveis stoppet vi ved Øyeren og fyret 
opp grillene. Mens kullet varmet seg dukket Ketil og Kirsten like klare som oss andre for å få seg noe å bite i. Mat og drikke i avslappet miljø er ikke feil! Etter å ha «coolet» ned en stund salet vi opp hestene og red videre til 
Lillestrøm og en nydelig dag i solen blant blanke glis og krom.

En liten stopp i Rakkestad for å fylle «suppe» og folke-
drikke

Denne gjengen hadde også tatt en stopp 
for å fylle opp før turen videre.

Rast og grilling ved Øyeren Turen går videre mot Lillestrøm og årets 
største cruising

Nei, det er ikke «over there», men fortsatt gamlelandet

Pelle Ege’s 38 Chevrolet Master Deluxe Con- 
vertible, behørig presentert i amcar #6, 2010
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Redneck Classic

Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Plukksiden

I dag skal vi ha fisk på menyen
Fisk er sunt og godt. Det kan smake godt selv om det er fisk.

ØRRETFRIKASSE
 ca 4 personer

1 ørret på ca 1 – 1,2 kg
salt

4 gulrøtter
ca 1,2 selleri

ca 100 g erter til kraften
1 laurbærblad

1 terning grønnsakbuljong

SAUS
2 ss smør

2 1,2 s hvetemel
4 dl fiske eller grønnsaksaft

evt. litt muskat
1 dl fløte

evt. 1 eggeplomme

Vask og fileter fisken. Kok kraft på skinn og ben sammen med en terning 
grønnsaksbuljong og et laurbærblad. La det koke i 20 min og sil av kraften. 
Skjær ørretfiletene i mindre stykker og strø salt på dem og la det ligge kaldt. 
Rens og skjær gulrøtter og selleri i pene biter. Kok dem knapt møre i kraften 

fra fiskens skinn og ben. Ta dem opp og hold dem varme.
Legg i fiskestykkene og la dem trekke i kraften.

Smelt smøret og rør i melet med kraft fra fisken og la sausen koke i 5 min. 
Smak den godt til med evt. salt, pepper og evt.muskat. La ertene koke med 
i sausen noen minutter. Rør eggeplommen ut i fløten og tilsett dette til slutt. 
Sausen bør da ikke koke mer. Legg fisk og grønnsaker opp i et varmt fat og 
hell litt av sausen over. Server frikassen med resten av sausen ved siden av 

og kokte poteter.

En vits
Læreren til Jens: Kan du si navnet på et dyr? Jens svarer kaffe.

Læreren: Men kaffe er jo ikke noe dyr. Jens svarer, Jo, for i går sa pappa at 
kaffen var blitt dyr.

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

August:
September:
Oktober:
November:
Desember:

2011 Januar:
Februar:
Mars:
April:
Mai: 

Agenda for medlemsmøte tirsdag 3. august, kl. 19:00

1. Aktuelle klubbsaker
2. Power Meet
3. Eventuellt
4. Pause
5. 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. Power Meet 2010
 3. Medlemsmøte kl. 19:00
 4. amcar Cruise night
 11. Fønix Cruise
 11. Porsche klubben
 12. Grensetreffet Halden
 13. Grensetreffet Halden

August
2010

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

Februar:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Porsche klubben
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben

Mars:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Porsche klubben
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben

April:
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. Porsche klubben
 19. Styremøte
 20. Porsche klubben
 22. Påskecrusing 
 

Mai:
 1. Østfoldmønstringen OBS! Tune 
 3. Medlemsmøte kl. 19:00
 4. Porsche klubben
 4. amcar cruise night
 17. Styremøte

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


