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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

Hilsen Gunnar

Hilsen Johnny Lund

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

I 1455 kom Gutenberg med den første trykte bibelen. 
Metoden han utviklet gjorde det mulig å trykke bøker som 

inntil da var håndskrevet, i store opplag. Grunnprinsippene 
for trykkingen forble den samme frem til slutten av 1900-tal-
let når digital setting overtok. 

Med den digitale revolusjon ble etterhvert trykkingen av-
mystifisert og i dag er det ikke mye mekanikk igjen i trykk
ingen. Bladet du sitter med nå, enten som en pdffil på PC'en 
eller som en svart-hvitt utskrift er langt i fra den omstende-
lige jobben fra svunnene tider. Det som dog fortsatt ikke har 
endret seg er at det kreves tid til innhenting av stoff og å 
sette det til et ferdig resultat. 

Der hadde det vært en kjempefordel om flere hadde bi-
dratt med sine bilder og opplevelser fra treff og utstillinger. 
Innholdet i avisen vil være en speiling av de som bidrar og 
pr. i dag er det stort sett undertegnede og frue. Dog med et 
hederlig unntak i Synnøves side og litt fra Jan og Johnny L. 
Så jeg utfordrer de øvrige medlemmene til å komme med 
sine bidrag slik at vi kan viderutvikle avisen til en mer mang-
foldig publikasjon.

Regn, regn og atter regn! Det sies at væ-
ret kan man ikke gjøre noe med, men det 
var da voldsomt så vanskelig værgud ene 
skulle gjøre det for oss i år. Power Meet 
ble dessverre en meget bløt affære. Ba-
nen var gjennomtrukket med vann og 
ubrukelig som oppstillingsplass og med 
slikt vær synker selvfølgelig også antall 
besøkende og publikum til et minimum. 

Valget om å åpne klubben var bra, 
det ga hvertfall de besøkende et sted å 
være. Et tørt sted med litt varmt i kop-
pen og noe til å mette magen. Et sted 
der det faktisk gikk ann og gjøre det 
man kom for, treffe andre med samme 
hobby og interesse for bil. Alt i alt gjorde 
vi det beste ut av det og da varmer det 
selvfølgelig ekstra og få positive tilbake-
meldinger fra de som deltok. Tonen var 
som jeg innledet med at været får vi ikke 
gjort stort med, men de kommer tilbake 
neste år. Faktisk har et par svenske del-
tagere laget en YouTube montasje av 
bilder og musikk fra årets treff som vel 
oppsummerer alt over. Den er verdt en 
titt for de av dere som ikke allerede har 
sett den. Gå inn på hjemmesiden vår så 
finner dere linken på Power Meet siden. 
Vi kommer sterkere tilbake.

Med Power Meet frisk i minnet krys-
set vi alle fingre og tær for at ting skulle 
bli bedre på årets Gaterace. Det ble det 
også til en viss grad, men igjen gjorde 
været at vi måtte avbryte tidligere enn 
ønsket. Det ble ikke kjørt finaler. Likevel 
dukket det opp ganske mange publikum 
denne dagen og de fikk hvertfall sett 
alle kvalifiseringsrundene. Det reddet i 
hvertfall underholdningsverdien for de 
besøk ende. Utover det er det godt og 
høre at gjennomføringen av arrange-

mentet gikk så bra som det gjorde. Ting 
fungerte etter plan og det var ingen store 
problemer med alt det praktiske. Vi har 
derfor skaff et oss masse meget nyttig 
kunnskap som vil hjelpe oss i planleg-
ging og gjennomføring av et nytt slikt ar-
rangement. Hvis klubben vil tror jeg at 
dette kan bli en god tradisjon igjen etter 
det lille oppholdet vi hadde i fjor.

Med august bak oss er det nye ut-
fordringer som står for tur. Vi må starte 
arbeidet med neste års Mortorshow. Her 
er det som alltid mange ting og ta tak i, 
og jeg håper vi kan komme godt igang 
allerede denne måneden. Som alle vet 
går tiden fryktelig fort og før vi vet ordet 
av det åpnes dørene på Kongsten og 
vårsesongen 2012 er i gang.

Vi kommer tilbake til dette på med-
lemsmøtet og som vanlig blir det nok 
en del gruppemøter osv. utover høsten 
for de som ønsker og være med på 
planlegg ingen av neste års utstilling.

Jeg vil også kort minne om at vi har 
varetelling på OBS Rygge i år igjen. Her 
trenger vi som vanlig ca. 30 personer til 
og delta. Dette gir godt bidrag til kassa 
og er trass ordet varetelling egentlig 
veldig hyggelig. Vi er innendørs, det 
er sosialt og vi blir servert lunch. Årets 
varetelling finner sted søndag 30. okto-
ber. SMS med påmelding vil bli sendt ut 
snarlig.

Da håper jeg alle nyter de dagene 
vi har igjen av sensommeren med 
«amcar»-vær og vil samtidig benytte an-
ledningen i å takke alle for god innsats i 
årets travle august måned!

Happy Cruising
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Forsidebilde: 
Fredagstreff på Stortorget

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.

Planlagte artikler for neste avis er fra Fønix cruise 27. juli, Ga-
terace på Øra og Aarnes Cruise in.

Keep on Cruising ☺

Stilig Buick Eight fra 1947 (?)
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Sølvi & Gunnar

Grensetreff 2011
Været i 2011 vil nok være det man husker best, eller gjør sitt beste for å glemme. Årets grensetreff 
startet temmelig likt Power Meet, med vannet bøttende ned fra himmelen. Medbrakt paraply var et must 
og de som solgte paraplyer kunne sikkert har solgt dobbelt så mange som det de hadde med.

Været til tross, det kom etterhvert 
flere biler og folk så det ble litt å 
rusle rundt og se på. En fordel de 
har på Fredriksten fremfor Kong-
sten er en fastere gressmatte som 
står bedre mot å bli vasstrukken. 
Ved lunsjtider begynte været å lette 
og dagen ble ikke så værst. Selv-
sagt var det ikke på langt nær så 
mange biler som på en dag med 
godvær, men alt i alt en grei dag.

Stilig! Kjærra til 
Robin 
Hermansen ►

Kjetil og co. holdt ut i 
regnværet▼

Denne utsikten hadde ikke soldatene i hine hårde da-
ger. Her har vi rømt inn i borggården for å tørke oss!
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◄ «Vesterås Elvis» 
var på plass

▼ Hærlig eldre krigs
Cadillac

▲ Jon ute på oppdrag for 
AMCAR

▼ Ut på tur, aldri sur!

Alf Andreassen var på 
plass ►
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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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Men for å låne av «The Terminators» fa-
vorittutrykk, «We'll be back next year». 
Så folkens sett av første helgen i august 
2012 for vårt årlige treff. Regn til tross, 
medlemmene sto på og rigget ned og 
var klar lenge før beregnet. For de be-
søkende som møtte ble det anledning til 
å få kaffe og vafler nede på klubbhuset.

En ting er sikkert her i verden, utendørsarrangement er prisgitt værets alle lunefulle innfall. Siden ingen 
kan spå været på forhånd er det ikke annet enn å være ukuelige og planlegge for godt vær. Nå har klub-
ben arrangert Power Meet i 22 år og dette er første gangen vi har måttet avlyse.

Vi hadde knallvær mens vi rigget opp

Power Meet som regnet bort
Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Men akk hvor lenge var Adam i paradis, søndag 
startet med et solgløtt før regngudene åpnet slu-
sene.

Ruth og gubben var på plass
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Burnout-konkurranse ved Veng
Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

▲ kvinnelig fører fra Sverige  tok den heelt 
ut, resultat var lekkasjer av ymse slag!

Vi tok en tur til Halden torsdag før Grensetreffet for å sjekke ut Burnout-konkurransen. Der var det full pinne fra første stund med  Krab-
berød som konferansier. De forskjellige sjåførene hadde variert suksess. Flere holdt på til ett eller to dekk røk, varmegang i bremsene, 
lekkasjer og lyder av ymse slag. En ting er sikkert, de røykla området rimelig godt, vi hadde følelsen av å være gummiert innvendig da 
vi reiste derfra.

Inne i røyken står bla. Krabberød ►

▼ Rundt om sto flere «grombiler» parkert

innkjøring. Klar for Burnout.

Hjelp, mere sikt!

◄ Lincoln MK IV med origi-
nal lakk og interiør. Far og 
sønn på ferie fra Bergen.

▲ Dekkhandlerens drøm, to-
talt utslitte såler
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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

Fersk suppe kan vi lage hele året. 
Det tar litt tid å lage det, men desto mer moro hvis en kan få med seg familien til å 

lære. 

1 dl helgryn, bygg
2 1,2 l vann

1 kg saltet fårekjøtt med ben
3 gulrøtter
1,2 kålrot
1 til 2 løk
1 purre

Ca. 1,4 selleri rot
6 til 8 poteter

Ev. kjøttbuljong
Pepper
Ev. salt

La helgrynene ligge i kaldt vann over natten.
Kok kjøtt og byggryn i vannet i ca. 1 1,2 time til kjøtt og gryn begynner å bli møre. 

Skum godt.
Skrell og rens i mellomtiden poteter, løk og grønnsaker og skjær det i terninger.

Ta kjøttet opp og skjær det i terninger. Kok poteter og grønnsaker til de er møre i sup-
pen. Legg kjøttet tilbake i og smak suppen godt til gjerne med litt kjøttbuljong samt 

pepper og ev. salt. 
Server suppen rykende varm med flatbrød og gjerne et glass øl ved siden av.

Tips: Dette er god vennemat. Kok helgryn og kjøtt i god tid og del opp kjøttet på for-
hånd. Så er det bare og gjøre i stand og koke grønnsakeen, det tar ca. 30 min. Vil 
du koke en stor porsjon til frysing bør du lage den konsentrert og uten poteter. Tilsett 

kokte poteter og litt vann ved oppvarmingen.

En vits
Guttungen til sin mor: - Mamma, i dag har jeg lekt postbud og lagt brev i alle postkas-
sene i hele nabolaget! Så gøy da! Hvor fikk du alle brevene fra da? De fant jeg i en 

kartong med silkebånd, de lå innerst i klesskapet ditt.

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.

Støtt klubbens arbeide, registrer amcar Fredrikstad som 
din mottaker av Grasrotandelen. 

I 2009 hadde en halv million spill ere funnet seg en Gras-
rotmottaker, til sammen hadde disse samlet inn over 200 
millioner kroner til klubber og foreninger over hele landet. 

For 2010 mottok amcar Fredrikstad kr. 26 389,- fra 47 
spillere som hadde registret klubben som mottaker. En stor 
takk fra klubben til de som har valgt amcar Fredrikstad til 
sin Grasrotmottaker. 

Vær med og støtt klubben i 2011, 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, et velkomment 
bidrag til klubbens arbeid uten at det koster deg annet enn 
å registrere deg.
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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad
Styret
Leder: Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246
Nestleder: Aleksander 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: Kurth 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

Ansvarlig skal sørge for at det er folk til å betjene kiosken:

amcar Fredrikstadamcar Fredrikstad
MedlemssiderMedlemssider

Klubbeffekter til salgs

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

Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 06.09.2011 kl 19.00 på klubben. Se 
agenda nedenfor.

Agenda

1. Medlemsmøte starter

2. Aktuelle klubbsaker

3. Power Meet – Oppsummering

4. Gaterace - Oppsummering

5. Pause

6. Cars On The Farm – Veien videre

7. Motorshow 2012 - Oppstart

8. Eventuelt

9. Avsluttning

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, 
postkassa 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 
grenser..........

Priser:
 Stålskilt: kr. 220,-    Stort klistremerke: kr. 30,-    Lite klistremerke: kr. 20,-
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 2.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 3. Aarnes Cruise in
 3.  Drag Finals Gardermoen
 3.  Street Legal Østlandscup
 4.  Drag Finals Gardermoen
 4.  Street Legal Østlandscup
 6.  Styremøte kl. 18:00
 6.  Medlemsmøte kl. 19:00
 7.  amcar Cruise Night - Fønix

September
2011

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

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

 9.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 16.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 17.  Oslo Grombil & MC Marked Ekeberg
 18.  Oslo Grombil & MC Ekeberg
 20.  Styremøte kl. 18:00
 23.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 25.  Late Summer Car Meet Moss
 30.  Fredags-Cruise kl. 19:30


