
Medlemsblad for amcar Fredrikstad, stiftet 1975 Nr. 9 oktober 2011 – Årgang 32

www.amcarfredrikstad.com tilsluttet amcar Norge

  amcar Fredrikstad

 news  amcar Fredrikstad

 news



2 3
amcar News nr. 9 amcar News nr. 9

Leder har ordet! Redaktørens hjørne

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, tlf. 69 30 45 20/ mob. 952 322 789
www.northstar.no

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

NB! husk å melde fra om du bytter mobilnummer
Søke medlemskap, søknadskjema finner du her:

www.amcarfredrikstad.com/img/diverse/blimedlem.pdf

Hilsen Gunnar

Hilsen Johnny Lund

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 15. oktober

Det er po... hvor fort tiden forsvinner. En bil er allerede 
på lagring og om ikke lenge skal neste bil inn i noen må-
neders «Tornerose søvn». Så hva har vi da fremfor oss, 
masse morro og ståpå for klubben. Når vi ikke møtes på 
torget i vintermånedene kan vi vidreføre «torgmøtet» og 
treffes på klubben. Vi står snart foran et nytt år med nye 
muligheter og nytt håp om bedre vær. Nå er ikke endelig 
beslutning tatt, men vi får regne med at sannsynligheten 
for Motorshow neste år er stor. Da er det å kjøre på med 
idedugnad og tankespinn om hvordan vi gjør dette til et 
show som «alle» vil gå på. Så har vi Power Meet og der-
nest Gaterace på Øra. Nå er det sikker de som tenker: 
«huff, bare arbeid», da vil jeg kontre med at om vi kun 
ser på dette som arbeid og slit har vi bommet fælt. Det 
krever fysiske anstrengelser og tilstedeværelse, men ser 
vi borten om det, er det sosialt og vi lærer hverandre å 
kjenne mer enn bare hei og morn på klubbmøtene. Det 
er faktisk morro å kunne stå der etterpå å se tilbake på 
at vi gjennomfører, og vær og andre hindringer til tross, 
med stil. Saker dukker opp, ting kan mangle, men da er 
det alltid noen som tar tak og løser det på en eller annen 
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måte. Så har du ikke vært med ennå eller ikke på en stund 
er du velkommen til å være med å ha det kreativt og morro.

Lett restaureringsobjekt, selges rimelig til entusiast, «ærlige Gustavs 
bruktbiler». 1954 Dodge skogsbilvrak ute i Rakkestadskogene.

Da skriver vi atter en gang oktober 
på kalenderen. Dette er måneden da 
vi som amcar-folk må omstille oss fra 
ute- til inneaktiviteter. Det er ikke len-
ger like lett å finne dager der godbilen 
kan benyttes og snart er vel de fleste 
dømt til noen måneders isolasjon i ga-
rasjer rundt om i distriktet. Sommeren 
gjøres om til minner og vinteren blir en 
brutal realitet. For meg bringer dette 
frem de litt mindre positive ordene i 
vokabularet og jeg tror vel ikke jeg er 
alene om det. Likevel må man bare 
bite tenna sammen og jobbe seg gjen-
nom for som vanlig er det lys i tunellen 
et stykke frem i tid. 

Minnene fra sommeren er det viktig 
at vi tar fram og koser oss med og som 
alltid er det mange av de. Vi har vært 
gjennom nok en sesong med treff, 
cruise, oppturer og nedturer. Det har 
vært sol, regn, innedager og utedager. 
Det som forundrer meg er likevel vår 
evne til og huske de gode dagene. Det 
må vel være en av våre beste egen-
skaper. Så får vi bare håpe at vær-
gudene unner oss noen kjørbare ok-
toberdager som ekstra næring i tiden 
som kommer.

Nå skal det sies at selv om årsti-
dene forandrer seg så er det ikke av 
den grunn sagt at vi ikke har ting og 
pusle med. Våren 2012 skal vi forhå-
pentlig igjen åpne dørene til Motors-
how. Her er det en god del vi må ha 
på plass og jeg håper at vi kan jobbe 
med dette gjennom vinteren og gjen-
nomføre et flott Motorshow. Arbeidet 
med de andre arrangementene våre 
må vi selvsagt også vie tid til. Det fore-
ligger forslag og planer for mye po-
sitivt i 2012, vi må bare bli enige om 

hvordan vi gjør det. Derfor håper jeg 
at dere møter opp på medlemsmøte-
ne fremover og at de som ønsker og 
innvolvere seg litt ekstra blir med på 
«gruppemøtene»gjennom vinteren.

Håpet er at vi skal få til en positiv 
driv framover som kan løfte klubben 
opp og fram slik medlemmene fortje-
ner. Dette er det helt nødvendig at vi 
gjør sammen.

Nå som vi går vinteren i møte er 
det også viktig at vi finner noe hygge-
lig og fylle medlemsmøtene våre med. 
Derfor ønsker jeg å gi dere alle en ut-
fordring med å tenke på noe som kun-
ne være av interesse. Det kan være 
foredrag, bildevisninger, demoer osv. 
Håper også at vi kan få til noen flere 
sosiale sammenkomster fremover. Vi 
har jo et flott lokale vi kan og bør bruke 
så mye som mulig.

Jeg vil også nevne at vi nå har fått 
en del navn på blokka til varetellingen 
på OBS Rygge. Det er kjempeflott. 
Vi har ikke nådd 30 deltakere ennå 
sådersom du har tid og anledning til 
og være med er det flott om det gis 
beskjed på mob. 918 00 246 eller i 
medlemsmøtet. Datoen er som nevnt 
søndag 30. oktober, fra kl. 09.00 til ca 
15.00.

Da håper jeg vi sees på møtene våre 
og ønsker alle en flott oktober.

Happy Cruising
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Sølvi & Gunnar

GATERACE ØRA
Svidd gummi og blinkende lamper, vi er på «Gaterace» på Øra. Dagen startet dårlig med det 
sedvanlige regnet, men etterhvert klarnet været og biler og publikum «rullet» inn. Etter de nødvendige 
tekniske godkjenningene av bil og fører var Gateracet i gang med turtall og rykende dekk.

Burningen ser spektakulær ut, men  
gjør dekkene seigere så bilene skal 
få skikkelig feste når de drar ut fra 
plata. Her er det «fritt frem» for alle, 
hovedkravet er at bilen er registrert 
for kjøring på almen vei, godkjent 
og i tekninsk god stand. Før kjørin-
gen må bilene gjennom en teknisk 
kontroll, førerkort sjekkes slik at 
både bil og sjåfør er godkjent. Sjår-
føren må også ha godkjent hjelm 
og klær. Selv om dette er morro for 
både publikum og sjåfører er sik-
kerheten for fører og publikum før-
ste prioritet, dette gjelder både før, 
under og etter løpet. For de som 
ønsker å delta er det ingen krav til 
hvor bilen kommer fra, her er det 
US-biler mot Europeer, Asiatiske 
biler mot Sør-Amerikanske, gam-
melt mot nytt, «you name it». For 
den som skal være med gjelder 
det å komme så tidlig som mulig, 
det gir oss tid nok til å gjøre alle de 
nødvendige kontroller innen løpet 
starter. Er du for sent ute kan det 
være at du ikke rekker å få gjen-
nomført teknisk kontroll og dermed 
ikke får starte. For den som tror at 
fart er alt, er det nok ikke den fulle 
sannhet. Med to like raske biler 
gjelder det f.eks. å være den som 
er raskest ut fra start uten å rød-
lykte, samtidig må du ikke kjøre for 
fort for da risikerer du å bryte mini-
mumstiden. Med «Kald hjerne» og 
god reaksjonstid komme du langt. 
Så tenk tanken frem til neste år, da 
drar vi i gang igjen.

◄ Rundt om sto bilene og ble 
klargjort før løpet. For noen var 
det av med «hverdagsdekkene» 
og på med «kjøresålene»

▼Imens gikk gutta rundt og 
sjekket at bilene hold mål tek-
nisk. Noen måtte sørge for at 
batteriet skulle sitte ordentlig 
fast, andre måtte ta ut løsøre fra 
bilen, ikke trygt at løsøret kom-
mer farende som prosjektiler.

◄ Her en Mercedes SL600 med «8+4» sy-
lindere

▼Forden merket og klar

▲ AMC Javelin (klubb-bil)er ikke hverdagskost. 
Å se en på «stripa» er nok sjeldnere.
►Det heter: «at man skal ikke skue fanten på fillene 
og hunden på hårene.» Denne «Bobla» gikk fort og 
overrasket nok en og annen konkurrent.....

►Ronny har fått besøk av Jon «Glass-
mester» Olsen i speakerbua

▲ Sniff, sniff, lukter det svidd gummi. 
Hvor var dekkleverandørene tro?
◄ Mens bila svir av gummi på pla-
ta står de andre og venter tålmo dig 
på tur. Nærmest en av flere «Roo-
kie'er»?, Bente med sin Mustang
▼»Rally Ruth» på plass med sin 
Camaro for å gjøre sitt første gate-
race. Som flere andre førstegangs 
deltagere ble konklusjonen: «Morro, 
detta skal jeg gjøre igen»

▼►Hjelpemannskap fra Fredrikstad brann-
vesen og Falck,  i tilfelle behov
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◄ Klar på 
startstreken. 
Tegning: Alise
►Viperen «stod 
bare og viste 
seg fram»

◄ Egne biler til 
pynt. Sponset 
bobil i bakgrunn 
hvor sekretaria tet 
m.fl. holdt til.

► Publikum fulgte 
spent med på 
løpene. De holdt 
t.o.m. ut da det 
begynte å bøtte 
ned.

▲ Kjerra til GlassOlsen + en annen 
«stilig» kjerre

▲ En«bøs» Chevy Pickup

◄ Svein 
«Northstar» 
Olsen på banen 
med sin Ford 
fabriksracer

1, 2, 3 Kjøøøøøøør.... Klubbil til høyre (og mørke 
regnskyer bygger seg opp i bakgrunn....

Oooops

og en runde til ........

Gaterace Øra 2011 – forberedelser – møter
Her er et liten innblikk i i hva vi gjør☺på gruppemøtene til Gate
racet, hvor noen av oss ble foreviget. Sett fra Alise H. ståsted.

Møte
Og neste møte...

Gunnar/Sølvi 

Referat med de viktigste punktene!

Og det hender at møtene kan bli litt lange og kjedelige......
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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

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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Litt sent ute rullet vi inn i Halden og ble litt forundret 
over at det var så lite biler på torget, grunnen kom 
raskt frem, det var arrangert et minne crusing for 
offrene etter 22. juli-terroren.
Litt etter litt fylte torget seg igjen med bil og folk. 
Med været på «vår» side var det mye «takløst» å se. 
Alders messig er det en meget god spredning på bi-
lene (og sjåførene).

Vi oppdaget at vi hadde gått glipp av flere fine dager i Halden, tydeligvis var det noen som hadde bedt 
aftenbønnen sin så Halden hadde blitt begustiget med pent vær hver eneste onsdag. Men med pent 
vær hender det at man har annet å prioritere, æsj.

«Føniks» Cruise Night
Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Og det var det. På vei hjem etter mørkets frembrudd
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Som alltid vet en ikke hva dagen bringer så det var bare å sette klokken og håpe på det beste. På morgenen var 
det grått, men tørt så her fikk det briste eller bære. Ned med taket og avsted med nesen mot Aarnes. 
Selv om været var grått ble det et behaglig Cruise in vær. Noen få dråpen datt ned men ikke 
nok til at en måtte springe i panikk og kjøre på taket.

► Klar for brylluppkjøring, 
måtte bare en rask tur til 
Aarnes for deler..

Tvilsomme værutsikter gjorde nok sitt til at det ikke 
kom fullt så mange biler som i fjor, men noen ble det 
dog. Dagen utviklet seg til en reelt hyggelig dag med 
mange entusiaster. Her var det mange kjente biler og 
fjes og en del ny biler, fint med et tilsig av «nye hjul» 
til bilparken. Plakaten sier det hele, dette er syvende 
året Aarnes arrangerer Cruise In og det er vel lite 
som skulle tilsi at tradisjonen ikke blir holdt i hevd  
videre. En takk til gutta og damene på Aarnes og 
deres medhjelpere for en fin dag med bil.

▲ «Popp» panseret og det er som «fluer rundt ei kuruke». Kent viser frem 
motorrommet på sin fine Plymouth GTX

Tekst og foto: Gunnar
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WE NEED YOU!

Ved varetellingen på OBS! Rygge søndag den 30. oktober.
Sett av plass på kalenderen!

Bindende påmelding til Johnny L. på SMS 918 00 246
eller e-post til: kontakt@amcarfredrikstad.com
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Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s Plukksiden
Nudler er Østens svar på pasta.

 Kjempegodt og her kommer det en oppskrift på nettopp en slik rett.

Thailandske karrinudler med spinat
4 porsjoner (foran på tallerkenen)

 
200 g rice flakes eller vanlige risnudler

100 g grønne bønner
200 gr spinat

3 ss raps eller solsikkeolje
2 finhakket sjalottløk

4 finhakkede hvitløksbåter
1,2 dl finhakket koriander

1 til 2 finhakkede, røde spanske pepper
2 til 3 rød karripasta
Revet skall av 1 lime
200 g bønnespirer
2 ss japansk soya

1 ss fiskesaus

Kok rice flakes i vann i ca. 3 minutter. La de renne av og la de ligge i kaldt vann. Tin bønnene 
i kokende lettsaltet vann, skyll dem i kaldt vann og la det renne av. 

Skyll og skjær spinat i biter. Varm opp olje i en wok. Legg i løk, hvitløk, koriander, spansk pep-
per, karripasta og revet limeskall og fres i ca. 2 minutter. 

Legg i bønner, spinat, bønnespirer og nudler og bland dette. 
Stek i ca. 1 minutt. Bland soya og fiskesaus og la alt putre ca. 1 minutt til alt er godt varmet.

Oppskrift på rød karripasta
 Ca. 4 dl karripasta. 

Når du hakker chili, ikke gni deg i fjeset før du har vasker hendene.

4 ts hele korianderfrø, 2 ts hele spisskumkummenfrø, 1 ts hel svarte pepperkorn, 
10 hakkede røde spanske chili, 6 vanlige sjalottløk, 

4 hakkede sitrongress, det hvite på hver stilk.
 6 finhakkede hvitløksbåter, ¾  dl finhakket koriander, 6 hakkede kaffirlimeblader, 2 ts revet 
sitronskall, 2 ts rekepasta, 1 ts malt muskattnøtt,  2 ts salt. 2 ts gurkemeie, 1 ts paprikapulver. 

Rist koriander og spisskummenfrø i en stekepanne ved god varme i ca. 2 til 3 minutter under 
omrøring. Knus frøene sammen med pepper i en morter til det er fin knust. 

Legg krydderblandingen i en Food processor sammen med de andre ingrediensene og  
kjør til en glatt røre. 

Hell denne i en boks med tett lokk og oppbevar den kaldt. Kan få kjøpt i butikk også.

Synnøve

Sign in a car dealership office:
 «The best way to get back on your feet - miss a car payment.»

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 2010 mottok amcar Fredrikstad 26 389,- kro-
ner fra 47 spiller som hadde registret klubben som mottaker. Vær med å støtt 
klubben i 2010, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! 
Pr. 31. august er det 55 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 8 809,- til klubben, dette er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.
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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad
Styret
Leder: Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246
Nestleder: Alexander Bothe bothebatong@hotmail.com 473 76 087 
Sekretær: Terje Bjerklund terje.bjerklund@bilbutikk1.no 952 22 730
Forretningsfører: Marit Husbakke marit.husbakke@c2i.net 975 51 201
Kasserer: Roy Andersen roy.andersen@bako.no 995 71 799
Styremedlem: Tim Marthinsen timsebmart@hotmail.com 404 60 684
Styremedlem: Kent Basteviken bktransport@online.no 911 70 224
Styremedlem: Jonas Eriksen ericzn@gmail.com 920 30 318
Styremedlem: Kurt Bothe kurt.bothe@nokas.no 909 58 527
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

Gaterace Øra (Street Legal)
 Jens Lunner  473 47 957

Hus og materialgruppe
 Kent Basteviken bktransport@online.no 911 70 224
 Kjell Eriksen kjell_mustang@hotmail.com 909 93 052
 Knut Halvorsen post@slevikkilenbaatbyggeri.no 911 49 769
 Svein Jensen  901 87 457
 Sten Erik Nøklebye  909 67 717
 Ragnar Solgaard  976 45 770
 Roy Andersen roy.andersen@bako.no 995 71 799
 Jon Vidar Jacobsen  909 51 190

Aktivitetskomité
 Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115 
 Jan Ivar Magnussen  992 32 198
 Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no 950 50 779
 Synnøve Nøklebye  917 12 825
 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

Liste for kioskvakt på medlemsmøter

amcar Fredrikstadamcar Fredrikstad
MedlemssiderMedlemssider

Klubbeffekter til salgs

Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 04.10.2011 kl 19.00 på klubben. Se agenda nedenfor.

Agenda

1. Medlemsmøte starter

2. Aktuelle klubbsaker

3. Pause

4. Motorshow 2012 - Oppstart

5. Avslutning

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 og du får den før papirutgaven!

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 logo. Passer fint på garasje - 
veggen, over senga, kun fantasien setter grens-
er..........

Priser:
 Stålskilt: kr. 220,-    Stort klistremerke: kr. 30,-    Lite klistremerke: kr. 20,-

Oktober: Kurt Bothe / Alexander Bothe
November: Jonas Eriksen / Tim Marthinsen
Desember: Marit Husbakke / Gunnar Kittelsen Røberg
2012
Januar: Tore Solgaard / Jan Grøsfjeld
Februar: Kjell Magnussen / Vidar Ekeberg
Mars:
April:
Mai:

Juni
Juli:
August:
September:
Oktober:
November:
Desember:
2013
Januar:
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 4.  Styremøte kl. 18:00
 4.  Medlemsmøte kl. 19:00
 18.  Styremøte kl. 18:00

Oktober
2011

November:
 1.  Styremøte kl. 18:00
 1.  Medlemsmøte kl. 19:00
 15.  Styremøte kl. 18:00

Desember:
 6.  Styremøte kl. 18:00
 6.  Medlemsmøte kl. 19:00
 21.  Styremøte kl. 18:00

Januar:
 3. Styremøte kl. 18:00
 3. Medlemsmøte kl 19:00

Februar:
 7. Styremøte kl. 18:00
 7. Medlemsmøte kl. 19:00

Mars:
 6. Styremøte kl. 18:00
 6. Medlemsmøte kl. 19:00

April:
 3. Styremøte kl. 18:00
 3. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. Påskecruising

Mai:
 1. Østfoldmønstringen OBS!
 2. amcar Cruise Night kl. 18:00
 8. Styremøte kl. 18:00
 8. Medlemsmøte kl. 19:00


