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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. august

Etter en svært så blandet sommerferie, med temperaturer 
fra de lave opp til de pesende høye. Klager ikke på varmen 
men de kalde dagene som har gjort det dønn umulig å akli-
matisere seg. Blitt dårlig med kjøring i år (igjen), men vi får 
komme sterkere tilbake på sensommeren.

Nå drar det seg mot Power Meet, Grensetreffet og Gate-
race på Øra. Som alltid før er det viktig at vi alle stiller opp og 
låner klubben en hånd med sine arrangement, vi er mange 
så det blir kun litt jobb på hver.

Regner med at ingen har klart å unngå å få med seg  
terror angrepet fredag den 22 juli. Et terrorangrep på Norge 
var et faktum, en «himavla» norsk fyr med virkeligsfjerne 
ideer slaktet ned for fote ungdommer og voksne i Oslo og 
på Utøya. Han viste med all tydelighet at en drittsekk er en 
drittsekk uansett bakgrunn. Men tragedien ser ut til å gi helt 
andre resultater enn vår «lokale» terrorist så for seg og jag-
gu er det bra. Viker vi unna har «de» vunnet og vår og alle 
andres frihet vil være en saga blott.

Det er pussig hvor mye som tar ens tid, avisa ligger dess-
verre etter skjema, men bør være fullt lesbar for det. Det 
som kunne vært morro er om litt flere medlemmer hadde tatt 

Da var vi i gang igjen etter ferien. Håper 
dere alle har hatt hyggelige turer, vært 
på treff og brukt bilene.

Personlig har jeg ikke hatt så mye fe-
rie ennå, men vi begynner nå i august. 
Det skal bli deilig!

Sommerens nye treffsted på Stor-
torvet ser ut til å ha blitt en positiv end-
ring. Vi er midt i byen og har mange fasi-
liteter rundt oss. Det er selvfølgelig også 
mange flere mennesker å treffe her. For 
de som ennå ikke har tatt turen er det 
bare å møte opp på fredagene. Vi står 
her frem til september i hvertfall. 

August betyr tilbake på jobb for klub-
ben vår. Vi har i år både Power Meet og 
Gaterace vi skal arrangere.

Det har vært jobbet sommeren gjen-
nom med forberedelser til disse, og nå 
må vi stå på litt alle sammen for at vi skal 

kunne gjennomføre på de to dagene det 
gjelder. Det bruker jo heller aldri å være 
noe problem da. 

Power Meet følger god gammel opp-
skrift så her er vi godt i rute. Gaterace er 
noe vi tar opp igjen etter en pause så her 
er det litt mer læring som skal til under-
veis, men vi kommer i mål. Det har vært 
mange positive kommentarer til at vi tar 
opp igjen racing på Øra.

Denne lederen ble en kortversjon, 
men som sagt så stikker vi på ferie og 
tiden er knapp. Gunnar får sette inn et 
bilde eller noe så det ikke ser så tomt ut. 
Vi får komme sterkere tilbake.

Ønsker dere alle en riktig god sen-
sommere videre. Det er fortsatt mer 
igjen av sesongen.

Happy Cruising
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Forsidebilde: 
Knut sørger for å forbedre grepet...

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 2010 mottok amcar Fredrikstad 26 389,- 
kroner 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. 7. juni er det 54 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 7 897,- til klubben, dette er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

seg bryet med å sende inn litt bilder og tekst til avisa så det 
blir litt mer der enn det vi rekker over........

Ellers fortsatt god sommer og
Keep on Cruising ☺

«Friluftsmøte», medlemsmøte 2. august
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Sølvi & Gunnar
Fredagstreff 3. juni

Det startet kaldt men i løpet av sommeren ble fredagene heller våte, da fristet det ikke mye å dra Con-
vertiblen ut av garasjen for å ta turen ned på stortorget. Men noe «vær» ble det innimellom.

Det er litt morro å se folks reak-
sjon på at det står parkert en gjeng 
med amcars i sentrum. Ærr'e noe 
utstilling eller? Og andre undrene 
kommentarer. Stortorget har vist 
seg som en fin møteplass og en 
fin anledning til å profilere klubben. 
Kanskje i fremtiden med et banner 
eller to.......

▲ Noen er helt hund etter biler........

► «Ny» bil i by'n, Finn med Ford av nyere 
modell

▲ Etterhvert begynner det å «folkes» på torget ▲ Og flere kommer til

▲ Å gjømmer'u under her a?▲  Se på den æ, sånn vil jeg ha.

▲ Som alltid går praten om løst og fast

▲ Vidar børstet støvet av Buicken, etter maange års lagring

◄ «Sjåførlærerens» 67 C2
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Nå finnes det også bilskroter på denne 
siden av «dammen» og noen av disse 
har til og med spesialisert seg på USA- 
deler. En av disse var Lero Kaross i 
Sösdala som gikk konkurs i 2003. Osby 
skroten tok over boet i 2003 og har dre-
vet den med kun lørdagsåpent de siste 
årene. Nå har eieren, Leif Svensson 
bestemt seg for å stenge skroten og 
holder en form av opphørssalg. Alt som 
ligger igjen når de stenger dørene går 
til gjenvinning, les: i pressa. Når vi ble 
oppmerksom på dette fant at vi måtte ta 
oss en «skrottur» og se hva som kunne 
«fyndas» på skroten. Selv om vi ikke 

Tekst og foto: Gunnar & Sølvi

Drømmen for mange er å rote rundt på en skrot og finne den delen til prosjektet sitt. I USA 
forsvinner skrotene en etter en, og om noen år kan man vel skyte en hvit pinne etter gamle 
deler som kun trenger litt TLC for å gjøre bilen til en perle.

«Gulljakt» på Sösdala-skroten

Et «hav» av biler som er på vei mot spikerpressa. Den som ser etter deler bør få ræ... i gear 
for i oktober er det slutt!

Noen som har behov for Pickup-deler?

skulle finne noe av interesse visste vi at 
vi kom til å angre om vi ikke tok turen. Si-
den skroten kun holder åpent fra 09:00 - 
13:00, tok vi det som en «natt-tur». Med 
ett stopp tok turen ned rundt 4,5 t. Vel 
nede var det å rote rundt på skroten for 
å se om det overhode var deler der som 
vi kunne bruke. Vi hadde fått med oss et 
lite ønske på ett bitte lite Plymouth em-
blem og spøkte på veien ned med at når 
vi reiste hjem var nok det det eneste vi 

hadde funnet.

Ved innkjøringen til skroten troner denne T-birden på toppen av en container.

'54 Cadillac som fortsatt har en del eller to som kan benyttes. Inni ligger ferdig primede sete-
stammer.

Nesten troll i ord
Det første vi fant var akkurat det lille em-
blemet og lenge så det ut til at det kom 
til å gå troll i ord. Det er fortsatt mye de-
ler av interesse på skroten, men til våre 
biler var det lite brukbart å finne av de vi 
trenger. Så resultatet ble heller magert. 
Men med flere timer til rådighet hadde 
det muligens vært at vi hadde kommet 
over mer. I ettertid kom vi på at det var et 
par ting vi glemte å sjekke før vi dro. For 
den som har lyst å ta seg en tur ned kan 

det være greit å ta en kikk på nettsiden 
og danne seg et bilde av skroten. Det 
finnes ingen oversikt over hva de har 
annet enn hva som er kjørt dit av bil er. 
Mye er plukket rent, men det finnes fort-
satt biler med brukbare deler. I tillegg til 
halvplukkede biler er det rekker av skjer-
mer, dører, panser, støtfanger mv. man 
kan lete seg gjennom. Vær beredt å ak-
kedere pris, for en skrot som rekla merer 
med opphørssalg forsøker de seg med 
litt friske priser. Om du skulle finne en 
del som det ligger en del jobb i å plukke 
av kan det være smart å bli enig om pris 
først og så demontere. 

Inne i bygget var det  stablet motorer,  
dynamoer, topper, lykteglass, interiør, 
ledningsnett, bakspeil, + mye mye mer.

Det er også masse umerkede deler 
å plukke av, slikt som panserhengsler, 
radiatorer +++, så det kan være en god 
ide og vite eksakt hvordan delen du ser 
etter skal se ut. Tar du/dere turen så 
lykke til og husk, i oktober er det slutt på 
denne skroten. 

Legg planen for hva du ser etter og 
ta med riktig verktøy så slipper du skuff-
elsen over å ikke få med deg hjem de-
len du fant. Da vi ruslet rundt gikk det 
i batteridrevne sager, vinkelslipere og 
«gassøkser». Sannsynligheten er stor 

Panserhengsler og annet «stæsj» i pallevis, 
noe merket, andre ikke.

I hyller innendørs finnes hauger av deler, her 
baklamper i varierende kvalitet.

Vindusglass, hjulkapsler og hauger med 
lykte sarger.

Inne i hallen: Rekker med «fender skirts», 
over er det et stort antall med luftfilterhus.

Redaktøren «leker» Lincoln, komplett grill 
med lyktehus.

Jeg fant, jeg fant, forskjerm til Cometen vår, 
men dessverre ikke bedre enn det vi har.

Rekker med støtfangere, de fleste i ganske 
brukbar skikk.

Mengder med avmonterte forskjermer. En av veggene fylt med hjulkapsler.

Galaxie convertible som fortsatt har litt å bi-
dra med.

Det var en del Mopar produkter der og, noen 
av den mer håpløse sorten.

1960 Cadillac som fortsatt har grill og fram-
fanger pluss diverse listeverk. Kan se ut som 
oppgitt prosjekt.

Noen som trenger AMC deler? her to Pacere 
som venter på noen med delebehov. Det er 
vel ikke akkurat noe som det kryr av på skro-
ten.

Fortsettelse side 14

for at man bruke alle de fem timene 
de er åpne og da er greit å få dekket 
basisbehovene også:  De har innredet 
amerikansk dinner med mat og drikke 
og gjestetoalett.
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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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For de som ikke har vært med på bygdedagene tidligere 
og lurer på om de skal ta turen må svaret være ja... Du 
får med deg en hyggelig familjedag ute på landet. Etter 
å stått å «sludret» litt ute hos Kjell og Kjetil, ruller vi i 
samlet kortesje til Elingård rett ved. Her har vi «egen» 
finbilsparkering og er med som en del av bygdedagen.  

En årlig tradisjon i klubben er bygdedagene i Onsøy. Da møtes vi hos Kjetil og Kjell og har en liten felles 
cruising over til Elingaard. Vi ble begunstiget med god convertible vær, så da var det bare å kjøre med 
vind i håret.

Bygdedagene i Onsøy 5. juni
Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Litt sludring på tunet før turen til Elingård

Er plassen hos Kjell full ......

fyller vi på videre hos Kjetil På vei til Elingaard i samlet rekke

En perle i Onsøy, ElingaardSiste stykke ned er mer traktorvei, men det går greit

På plass på Elingaard, her er det plass til mange flere og begynner det å bli trangt kan vi parkere i flere rekker....

To ganger Chevrolet og en halv Ford..... Gamle Forden med norskbygd hytte var på plass

På bygdedagene hører det selvsagt med litt dyr «Hønsehjernene» var trygt plassert bak «gitter»

▲ Ute på plassen var det underholdning for både store og små. 
► Inne kunne man se på «mormors» kjøkken som faktisk kunne 
ligne litt på mitt bardomskjøkken. 
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GATE RACE
ØRA, Fredrikstad

Søndag 28. august

En del av Street Legal Østlandscup

For mer informasjon:
www.amcarfredrikstad.com

Fredrikstad
Kongsten Festning
Søndag 7. august

www.amcarfredrikstad.com
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Sport Fury som «bisto» oss med emblem.

Skal det være en topp eller to? Vi sjekket ikke 
hva som lå i hyllene, men det ser ut til å være 
en salig blanding.

▲ Det var ikke bare ute på plassen det lå kar-
roserideler, inne har man stabler med ulike 
dører.
▼Eller panser for de som ser etter det. Inne 
i mellom hyllene finnes det også noe interiør-
deler av varierende kvalitet.

«Halvplukket» T-bird som fortsatt ser ut til å 
ha noen brukbare deler.

Det fins en del Mopar-produkter å plukke av, 
uten at vi skal spekulere i om det er kvaliteten 
eller kvantiteten som er grunnen...... ☺

Her gjelder det å kjappe seg før grillene går i 
pressa eller blir sprengt av småbuskene

I kassa for siste reis, eller er det noen som 
kjenner et «påtrengende» behov for GM deler

«Oldtimer» på siste reis for å gjenoppstå som 
spiker eller Kina Cadillac?

Rusten «kjærlig» Newport langt fra utstillings-
rommet den en gang sto og skinte i.

Gapende panser og rekker med bakaksler. 
Felles for de fleste bilene var manko på mo-
tor og gear. 

Plymouth panser noen?

Det er ikke bare Mopar som «befolker» skro-
ten, en rekke med risige Camaroer.

Borte i en egen krok fantes det noen Mus-
tang-«lik» igjen + noen «døde» Cougarer.
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Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Plukksiden

Kjøtt er det noe som går igjen på middagsbordet.
I dag skal det være svinekjøtt på menyen. Det er magert og godt og lett å lage.

Svinekjøtt i tomat og oliven

500 gr strimler svinekjøtt
Litt olivenolje

2 hvitløksbåter
1 dl rødvin

2 til 3 kvister timian
1 boks hermetiske hakkede tomater

Ca. 75 g oliven uten stein
1 bunt vårløk

Salt
Pepper

Tørk kjøttet og surr det i olje. Hakket hvitløk og rødvin tilsettes. Kok vinen inn 
til det halve og ha i tomater, oliven og timian. Smak til med salt og pepper. 

La retten surre under lokk i ca. 20 minutter. Del vårløken i mindre biter og legg 
dem i retten ca. 5 minutter før servering. Server gryten med ris eller poteter.

Litt om urten Basilikum
Frisk basilikum har en spennende sammensatt duft og smak. Krydderurten 
er mye brukt i italiensk og gresk kjøkken. Både blader og blomsten benyttes. 
Urten passer spesielt sammen godt med tomat, egg- og fiskeretter, men er 
også mye brukt til kjøttmat, milde oster, pasta, sauser og salater. Tilsett kryd-
deret i kalde retter eller mot slutten av  matlagningen, for ved koking forsvinner 

den fine aromaen. Et dryss til slutt er kanskje det beste.

En vits
Var det morsomt i utdrikkingslaget til Morten i går? Ja da, men han satt for det 

meste under bordet og klaget over takhøyden!

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. 7. juni er det 54 registrerte grasotgivere som til nå har 
bidratt med kr 7 897,- til klubben, et velkomment bidrag til 
klubbens arbeid uten at det koster deg annet enn å regis-
trere 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

Ting som «skjer» i august – følg med på vår nettsiden!

Gaterace Øra
Følg med på nettsiden når det annonseres planleggingsmøter for Gaterace Øra. 
Alle er velkomne til å delta.

Neste møte: 
Beslutning om videre arrangering av Cars on the Farm
Vi må også begynne å se på Motorshow 2012

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.  Styremøte kl. 18:00
 2.  Medlemsmøte kl. 19:00
 3.  amcar Cruise Night - Fønix
 5.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 5-7.  Sunoco Drag Challenge Gardermoen
 7.  Power Meet 2011
 10.  Grenseftreff Halden
 11.  Grenseftreff Halden
 12.  Fredags-Cruise kl. 19:30

August
2011

September:
 2.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 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
 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

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

 12.  Grensetreff Halden
 13.  Grensetreff Halden
 14.  Grensetreff Halden
 16.  Styremøte kl. 18:00
 19.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 21.  Wings & Wheels Lillestrøm
 26.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 28.  Gaterace ØRA


