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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

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. november

Huff nå er snart den fæle tida her igjen hvor mor setter 
stakan i vinduet og henger bjellene på juletreet. Da er det 
ikke lenge før det er bar og knust glass på gulvet etter at 
katta har studert julekulene. 
Jepp fortsatt den ekte grana med en stjerne på toppen og 
kuler dinglende rundt... 
Katta må jo ha noe å spekulere på den og. 
Men fortsatt er det tid igjen til jul, både til Julebordet på 
klubben og planlegging av neste års Motorshow. 
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Forsidebilde: 
Fra Motorshow 2010

Twilight Zone. Ved en av innfartsveiene til Detroit fant vi en inngjerding 
med biler, bla. denne Customerte 1959 Pontiac’en. Kortet 4dht med tak 
fra 1959 El Camino

Hei alle sammen og takk for innsat-
sen under årets varetelling. Det ble 
26 stykker av oss som deltok på OBS 
Rygge i år. Tellingen gikk egentlig vel-
dig greit og det virket som om arbeidet 
vi gjorde var bra. Gjengen møtte opp 
klokken 09:00 og det virket som at alle 
hadde husket å stille klokken . Halv-
veis i dagen ble det servert varm mat 
i kafeteriaen, et hyggelig avbrekk der 
alle kunne samles rund samme bord 
og hygge seg. Vi pakket sammen rett 
etter klokken 15:00 som avtalt og dro 
hjem med et hyggelig bidrag i klubb-
kassen.

Arbeidet med Motorshow 2012 går 
også sin gang. Vi har allerede skaffet 
mange fine objekter og jobber nå med 
en strategi for markedsføring, spon-
sorer og trekkplaster. Vi er inne i en 
viktig fase av arbeidet nå, der mye må 
falle på plass for at ikke tiden skal bli 
for knapp frem mot april. Vi har jevnlig 
møter på klubben der vi arbeider med 
disse tingene og alle er hjertelig vel-
komne til å delta med tanker og ideer. 

Følg med på SMS og nett for oppda-
teringer om når møtene finner sted.  
Vi oppdaterer også status på med-
lemsmøtene og diskuterer de viktigste 
sakene.

Årets julebord nærmer seg også med 
stormskritt. Dato for årets utgave er 
17. desember. Vi samles som vanlig 
her på klubben til sosialt samvær med 
god mat og drikke. Informasjon om på-
melding finner dere lenger bak i avisa 
eller på våre hjemmesider. Håper vi 
kan få se så mange som mulig av dere 
samlet på lokalet. Disse anledningene 
bruker alltid å bli veldig hyggelige. Vi 
har satt 6. desember som frist for på-
melding, dette er medlemsmøtet i de-
sember.

Når vi først snakker om medlems møtet 
i desember så blir dette som vanlig en 
hyggelig samling før jul der vi serverer 
kaker, skravler om alt og ingenting og 
slår i hjel noen timer i hyggelig sosialt 
lag. Håper vi kan fylle bordene våre 
denne dagen. Vi sees der...

Happy Cruising
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Sølvi & Gunnar

Oslomønstringen Ekeberg 
Knallvær (!), glinsende krom og smilende fjes. ACSN fikk det mange andre savnet senere denne som-
meren. Ekeberg-området fyltes etterhvert opp med gromme biler og skuelystene deltagere. Fra klub-
ben kjørte fire biler inn med en mellomlanding hos Safir for å ta med noen av brukerne der på tur til 
Ekeberg.
Siden noen av bilene (JL's) har litt 
lavt «fribord» ble det lagt opp til å 
kjøre en litt mindre «humplete» vei 
opp til Ekeberg. Meeeen det ble 
en del mer nærkontakt med Oslo's 
svarte «stier». Fremme på Eke-
berg «raste» vi rundt og så på bil, 
bil og mer bil, en vellykket dag.

▲»Lang» rekke på vei inn 
til Oslo

►Vi er på plass på Eke-
berg

▲Mellomlanding på Marche, Moss

▲ «Plåtcab?» Det hadde Ford for leeeenge siden
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Flere flotte biler fra 
Oslomønstringen Ekeberg 

▲ «Brakke» sa man før, men i dag begynner de å bli mer sjeldne å 
se enn hardtopper og convertibler

▲Gjennomført ekvipasje, her er det nær «alle rettigheter»
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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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Tekst og foto der ikke annet er nevnt: Sølvi & Gunnar 

1978 Oldsmobile
Toronado XS 

I 1976 jobbet Oldsmobile-designerene med neste års modell av Toronado. Modellutvalget skulle 
bli Brougham, XS og XSR. I kjent stil var Oldsmobile ute etter nye innovasjoner som blant an-
net skulle gjenspeile seg i XS og XSR. I 1975 ble den siste Oldsmobile Convertiblen levert og 
teamet var nå ute etter den takløse følelsen, T-toppen var gammel historie, men i samarbeid 
med «American Sunroof Company» utviklet de en Power T-top som skulle være tilgjengelig for 
kundene i 1977. Det ble bygd en prototyp som i dag finnes restaurert i NJ.
I tillegg rapporterer «Toronado 
Owners Association» om ytterli-
gere to biler. XSR var presentert 
i Oldsmobiles brosjyre for 1977 
men ble som sagt aldri produ-
sert. Når vi vandret rundt på 
årets grensetreffet ropte kompi-
sen på meg og lurte på hva pok-
ker det var for en bil som sto her. 
Ved første øyekast kunne den 
se ut som en Eldorado. Med den 
spesielle bakruten og de høyt 
plasserte bremselysene, var 
den ikke likt noe vi hadde sett 
før, men samtidig kjent.. Noen 
detaljer kan få en til å tenke på 
en «customert» Eldorado, slik 
som hjul kapslene, her har man 
tydligvis hatt litt gjenbruk. Man 
tager et Eldorado 72/73 verk-
tøy, fjerner den pregede logoen, 
lager en ny løs Toronado logo 
og setter på. Vips har man en 
ny egen hjulkapsel for Torona-
doen. Etter at de andre Oldsmo-
bile modellene ble nedscalet fra 
77 var Toro nadoen den største 
modellen man leverte. For 1977 
fikk den en ny styling som man 
satset på skulle appellere til kjø-
perne.

For 77 og 78 Toronado kunne 
man velge mellom Brougham 
og XS. Valgte man XS utga-
ven fikk man bla. den spesielle 
bakruten, elektrisk takluke med 
tonet glass, skinninteriør mv. 
Bilen på bildene tilhører Lars 

Langøy som fortalte oss litt om 
bilen. Bilen ble importert i 2010 
og er muligens den eneste 78 
Toronado XS  i Norge. Bilen ble 
ikke produsert i et særlig stort 
antall, noe som kan skyldes 
prisen for XS varianten, et til-
legg på $2500 var ikke akkurat 
småpenger den gangen. Selv 
med en historisk lav dollarkurs 
på rundt kr. 4,66 ville det tilsvart  
kr. 11 650,00 noe som den gan-
gen var nær 1,5 – 2 «normal» 
månedslønner i Norge. 

Foto: © Lars Langøy

Man kan se at det er et visst slektskap, noe 
som bla. kan skyldes at Eldoradoen baserte 
seg på fremhjulsdriften som Oldsmobile kom 
med i 1966. Som de, den gangen, to eneste 
fremhjulstrekkerne i familien var det økono-
misk fornuftig å dele visse elementer.

Oldsmobile var GM's inovative merke hvor mange av nyvinningene ble presentert først. Her 
tidlig ute med høyt monter bremselys.

Tekniske data 1978 Oldsmobile Toronado:

Pris Brougham / XS: $ 8 899 / $ 11 599
Vekt Brougham / XS: 4 833 kg / 4 767 kg
Motor: 403CID Rocket V8
Effekt: 190 Hp
Vrimoment: 440 Nm
Gear: 3-trinns automat

Dimensjoner eksteriør:
Total lengde cm (tommer): 577,85 (227,5)
Akselavstand cm (tommer): 309,88 (122)
Baggasjerom l (kubikktommer): 481,39 (17)
Tankvolum l (gallon): 98,42 (26)
Produksjonstall Brougham / XS: 22 362 /  2 453

Foto: © Lars Langøy

Foto: © Lars Langøy
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amcar Fredrikstad inviterer til

julebord på klubben
Dato: 17.12.09, kl.19:00

Musikk:
Vår egen spesialmix

Servering:
Tradisjonell julemat med dessert

Pris: kr. 275,- per kuvert

Påmelding og betaling
innen 6.12.11:

Påmelding til:
Jonas Eriksen mob. 920 30 318
(Bindende påmelding)

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

Påmelding kan også betales kontakt på
medlemsmøte i desember.
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Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s Plukksiden

Nå har det vært mye med middager så nå ville jeg gjerne komme med noe annet.
En nydelig småkake til kaffen.

Blåbærterter
18 kaker

125 g (2 dl) hvetemel
125 g smør

Ca. 1 ts kaldt vann
1 dl blåbærsyltetøy
1 egg til pensling
3 ss perlesukker

Smuldre sammen mel og smør og elt deigen sammen med vann.
La deigen hvile seg i kjøleskapet i et par timer. Del deigen i 18 jevnstore

emner og klem dem ut i sandkakeformer. Pensle deigen med egg og dryss på perlesukker. 
Fyll formene med syltetøy. Stek kakene i midten av ovnen ved 200 grader i ca. 10 minutter 

eller til de er gjennomstekte og gylne.

Elektrisk grill
Har du elektrisk grill, kan du gjøre den ren med kaffegrut, også fra traktekaffe.

 Grillen blir som ny.

Bringebær
 En lettvint måte å få eventuell mark ut av bringebærene på er å helle bærene i en tett bolle 
og forsegle den med plastfolie slik at det ikke slipper luft til. Da vil marken snart krype opp og 

sette seg på innsiden av folie. Da er det ikke noe problem å fjerne dem. 
For øvrig er det ikke farlig å få i seg denne type mark.

En vits
Forskjellen på menns og damers måte å høre etter på:

Hos en mann går det inn det en øret og ut av det andre.
Hos en kvinne går det inn i begge ørene - og ut på hele bygda!

Synnøve
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

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,-

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:
Februar:
Mars:

Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 01.11.2011 kl 19.00 på klubben. 
Se agenda nedenfor.

Agenda

1. Medlemsmøte starter
2. Aktuelle klubbsaker
3. Pause
4. Motorshow 2012
5. Avslutning
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

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

Det er dametrim hver torsdag
Hver annen fredag kjører vi filmkveld
Motorshowmøter holdes på klubben
For filmkveld og Motorshowmøter følg med på 
tekstmeldingen fra klubben.

November
2011

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

Får du ikke tekstmeldinger om hendelser på 
klubben, send en SMS til klubbtelefonen: 
980 30 483


