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Leder har ordet!

Hilsen Johnny Lund

3amcar News nr. 6

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

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 18. juli

Nok en avis klar, noe over deadline, men med crusingvær 
og andre interesser å stelle forsvinner tiden fortere enn en 
får med seg. Satt på kontoret og så gjennom noen mail jeg 
«nettopp» har mottatt, bare for å oppdage at de faktisk var 
fra februar! Det skulle vel godt illustrere at her gjelder det å 
leve i nuet og ikke la tiden gå til spille. Så er det med stoff til 
avisa, det kommer ei heller rekende på ei fjøl, så det er det å 
lade fotoapparatet å få ned litt fra noe av det som skjer.

 Det mest fornøyelige hittil år, kjølig temperatur til tross, 
er fredagstreffet. Med nytt møtested er det brått plass til mye 
mer bil og det har faktisk blitt rimelig populært, med god 
tfremmøte. Så folkens, «start your engines» og legg turen 
nedenom stortorget. Rekker du ikke meddan føre så kan du 
velge mellom «donuts» på 7 elleven, Thai Market, Mekong i 
enden på torget eller en «Babb» på Kebab House (kanskje 
treffer du Jokke der også)

Keep on Cruising 

Sommeren er i gang. En måned med tett 
program er lagt bak oss og en ny er på 
vei. Nå ser det endelig ut til at det virkelig 
kommer litt sommertemperaturer også. I 
skrivende stund er det rett og slett nyde-
lig ute.

Mai-måned startet med vårmønstring 
på Tunejordet, det var vel ca 15 biler 
som kjørte samlet til OBS! der vi hjalp til 
å fylle plassen. Det var mye flott å se på 
og mange våryre sjåfører. Slik det skal 
være med andre ord. 

Uken etter hadde vi kjøring med Safir 
i Oslo. Vi kjørte fra klubben og traff en 
veldig glad gjeng i Urtegata 50. Så fort vi 
fikk fordelt de i bilene gikk turen til Eke-
bergsletta. Jan fikk med seg en «kjent-
mann» i bilen som guide, og jeg spurte 
pent om vi ikke kunne ta en rute uten for 
mange fartsdumper. Joda, det kunne vi 
selvfølgelig, men sånn skulle det jo ikke 
gå. Vår «kjentmann» fikk lurt oss inn i 
en gate tett befolket med, jo du gjettet 
riktig, fartsdumper. Impala'n full av folk 
er ikke veldig glad i det. Synet på Kjetil 
Hauge som kom bak veide nesten opp 
for smertene. Hans grimaser var det 
som skulle til for å nøytralisere lyden av 
lyddemper mot asfalt, he he... Vel frem-
me var det sol, varmt og krom så langt 
øyet kunne se. Tilbakemeldingene vi har 

fått i ettertid var veldig positive. Det ble 
virkelig satt pris på. Jeg videreformidler 
herved denne takk til de som var med.

Tradisjonen tro har vi også hatt tur 
med Yrkesskolen. Vi møtte ca. 25 stk. 
på Glemmen halv fire denne tirsdagen 
og dro i samlet tropp til Aarnes der det 
ble Pizza og omvisning. 

Etter dette kjørte vi til Magnus Motor 
for omvisning og avsluttet på klubben 
med Quiz og video. 

Vel tilbake på Glemmen ble vi takket 
for nok en flott tur fra lærerne som sy-
nes dette er en flott tradisjon, og ikke 
minst elevene som hadde hatt en artig 
kveld. Takker alle som er med og gjør 
dette mulig. Dette kan være en viktig del 
i rekrute ring av den yngre garde.

Det er nå tid for en avispause, men 
det er ikke dermed sagt at det er ferie 
på klubben av den grunn. Snarere tvert 
imot. Vi må jobbe med planlegging av 
Power Meet og Gaterace ØRA. Det er 
Cars on the Farm og selvfølgelig en hel 
rekke andre treff, cruising mm. 

Så jeg håper at vi treffes sommeren 
gjennom og at vi sammen kan gjennom-
føre noen flotte arrangementer.

Ønsker dere herved en riktig god 
sommer, nyt den! Vi sees.

Sommerhilsen,
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Forsidebilde: 
Jan's 1967 Pontiac Bonneville

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 5 618,- til klubben, dette er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.
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Sølvi & Gunnar
Fredagstreff

Selv om vi har hatt en del varme dager, har ikke fredagene vært det man kan kalle tropiske, men litt 
tempe ratur burde ikke skremme noen fra å «fyre» bilen og ta en tur innom byen. De første fredagstreff-
ene ble i år som i fjor, på Flora, men selv om folket der er meget hyggelige blir det rimelig trangt.

For å få et mer egnet sted å kunne 
treffes har klubben hatt en dialog 
med kommunen og politiet som 
stillte villig opp. Så fra fredag 20. 
mai har klubben fått tillatelse til å 
benytte øvre del av stortorget, noe 
som må sies ble en stor forbedring 
av tilgjengelig plass. Trass i litt 
småkjølig vær dukket det etter hvert 
opp 16 biler den første fredag en. 

Fredagen etter var det enda friske-
re i været, så det ble «bare» 9 biler 
som kom. Men med kaffe på «Thai 
market» fikk de først ankomnne litt 
varme i kroppen......

▲ Her får vi lov å stå hver fredag

Fredriksstad Blad hilser velkom m en en bred debatt om  våre artikler, m en har 

regler for dette:

•

• Hold deg til em net, skriv i vanlig og sivilisert form . Vis respekt!

• Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kom m entarer om  etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, 

politiske tilhørighet, yrke eller religion om  det m angler relevans.

• Personangrep eller æ rekrenkende innlegg er ikke tillatt. 

• F-b.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kom m entar eller stenge for debatt.

Se retningslinjene i sin helhet her 

Nytt treffsted Fredag kveld møttes Amcar-klubben for første gang på sitt nye treff sted. Fra venstre: Johnny Gressum, Jan Grøsfjeld, Dag Skaar, Roy Andersen, Gunnar Kittelsen Røberg og 
Jon Grasto. Kjøp bilde

Av:
Av Haukur Jansson

Blankpolerte og velholdte. Amcar Fredrikstad har fått et nytt 
møtested for å treffes og for å vise frem doningene sine.

Publisert fredag 20. mai 2011 kl. 21:39.
Sist oppdatert fredag 20. mai 2011 kl. 21:39.

Etter å ha flyttet litt rundt har Amcar Fredrikstad fått et nytt møtested. Fredag 
hadde de minitreff på i enden av Stortorvet. Omtrent 15 biler sto på plassen.

Del på Facebook

– Etter en positiv dialog med kommune og politi har vi nå fått et treffsted hvor vi 
kan møtes og vise frem våre kjøretøy.
– Amcar Fredrikstad teller omtrent 200 medlemmer og har et mye høyere, men 
ukjent antall biler, ler entusiastene.

Bli tilhenger av Fredriksstad Blad på Facebook:

Fredriksstad Blad

Liker 6,454

Anbefal Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

Page 1 of 2Nytt treffsted for amcarentusiaster - Nyheter - Fredriksstad Blad

20.05.2011http://www.f-b.no/nyheter/nytt-treffsted-for-amcarentusiaster-1.6251152

▲ Knut på «inngående»

▲ Noen forsøkte å holde varmen med en kopp kaffe på Thai  
Market

▲ Det begynner å samle seg, Plankebærer`n har fått ny utsikt

▲ Kent og Bente har utvidet «lastebilparken» sin▲ Gamle bilen til Finn med ny eier

▼ Det prekæs og jugæs

▲ Fremmøtet ble etterhvert godt, tro hva en varm dag kan gjøre..

◄ Å jaggu kom vi ikke i avisa også, faksimille fra f-b.no
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Årets elever virket som en oppegående 
gjeng med interesse for faget sitt. 

Interreserte elever med mange spørs - 
mål under dagens rundtur. Så får vi 
håpe vi treffer de igjen som fremtidige 
mekaniker og medlemmer i klubben....

▲ Biler, sjåfører elever og lærere klar for årets «tour de amcar Fredrikstad»

Tekst og foto: Gunnar 

24. mai var det igjen rundtur med Glemmen videregående. En fin gjeng med elever møtte for 
å være med på turen til Aarnes, Magnus Motor med avslutning på klubben. Det stilte rundt 25 
med lærere i tillegg til en journalist fra Sarpsborg Tidene. 

På tur med «bilmekanikerlinja» ved 
Glemmen videregående skole

▼ Vel fremme hos Aarnes

◄ Åpne pan-
ser dra alltid 
folk

◄ Rundtur på verkstedet, 
hvor de får informasjon om 
utstyret

◄ Informasjon hos Magnus 
Motor

► Gutta ble 
delt i to grupper 
og vist rundt på 
Aarnes

▼ ► Sjåførene har egen spisekrok hvor de lader opp til neste etappe.

▼ Gutta står klar til rundturen, men først bød Aarnes på pizza

► og en liten 
gummivarmer 
som avslut-
ning

▼► Fremme på klubben drar Johnny litt 
informasjon, før det hele avsluttes med en 
Quiz 

▲ En (håper vi) godt fornøyd gjeng tilbake på skolen
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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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Første onsdagen i måneden er det amcar Cruise Night, 
mens Føniks i Halden arrangerer Føniks Cruise hver 
onsdag. Klubben samles til amcar Cruise Night ved 
Jafs på Begby for avreise kl. 18:00. Møt opp og sleng 
deg med i kortesjen. Her byr vi på litt bilder fra Halden.

Friskt men greit vær på årets første Cruise Night, turen gikk til Føniks i Halden. Når vi kom ned til Hal-
den hadde det allerede samlet seg en god del biler og folk på torget. Dog kunne en fastslå at tempera-
turen nok la en liten demper på fremmøtet.

Sølvi & Gunnar
Årets første «Føniks»

▲ Bestefar tok barnebarnet med på tur i Corvetten, «vet dere 
hva, han bestefar «spola»
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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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11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!

10-12 juni 2011

LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!
Fredag: Wild Rooster  Lørdag: Hub Caps

GRIBSRØD GÅRD
ENNINGDAL – HALDEN

Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz

Premiering av de fineste bilene.

Det  b l ir sa lg  av  frokost ta l lerken
og bi l l ig  gr i l lmat .

Vi  s t i l l er med varm gri l l .

Pris  hele  helgen kr.  400, -  inkludert  camping
Pris  pr.  dag kr.  200, - .  Barn under 18 i  fø lge

med foreldre:  Grat is  inngang
www.amcarfredrikstad.com

www.halden-amcar.no
www.detroitcars.net

Det finnes noen hytter på Svingen Camping
For mer info: Tlf. 69 19 76 57 eller mail en av klubbene
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Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Plukksiden

FISK er alltid godt til middag. Her har jeg valgt laks til retten.

Stekt laks med agurksalat og rotgrønnsaker, per pers.

Ca. 180 g laksefilet
80 g gulrøtter

80 g agurksalat
Creme fraice

Saft av lime (sitronsaft) 
Melis

Poteter

Rotgrønnsakene skrelles og kuttes i små strimler og kokes, NB! lite vann.
Fisken stekes i panne. Stekes ferdig i ovnen på 200° i ca. 10 min.

Slangeagurken kuttes i terninger, ca. 1 cm. 
Creme fraiche, lime saft og melis blandes, agurkterningene blandes i.

Når potetene er ferdig er retten klar til servering.

SITRON, skal jeg ta opp i dag.
Sitron har svært gode medisinske egenskaper. 

I første rekke - C-vitamin (dobbelt så mye som i appelsin)
og rikelig med bioflavonoider, det vil si stoffer som forsterker virkningen av 
C-vitaminen og motvirker virus og forkjølelesesykdommer i øvre luftveier,  

beskytter mot infeksjoner og gjør at sår leges raskere.
MOTVIRKER KREFT.

Veggene i de små blodårene i hud og slimhinner styrkes av bioflavonoider og 
blodgjennomstrømningene til hud og slimhinner øker. Derfor brukes sitron til 
å redusere tannkjøttblødninger og minske risikoen for å utvikle åreknuter og 

årebetennelser. 
Frukten reduserer også det farlige kolesterolet (LDL). Flere kostholdsstudier 
viser at de som spiser rikelig med sitron og sitrusfrukter har betydelig lavere 
forekomst av flere kreftformer, særlig magekreft. Det skyldes at antioksidan-
tene i sitron og andre sitrusfrukter reduserer dannelsen av kreftfremkallende 

stoffer fra nitrat, nitritt og røkt mat. 
Dessuten inneholder sitronkjerner rikelig med antibiotiske stoffer som har 
sterkt hemmende virkning på gjærsopp og flere andre grupper typer sopp som 

kan innvandere luftveier og fordøyelsessystemet.

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 5 618,- til klubben, et velkomment bidrag til 
klubbens arbeid uten at det koster deg annet enn å regis-
trere deg.
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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

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
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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

Ting som «skjer» i juni og juli – følg med på vår nettsiden!

Power Meet og Gaterace Øra
Følg med på nettsiden når det annonseres planleggingsmøter for Power Meet og 
Gaterace Øra.

Sosialt arbeid på klubben «klipp og grill» den 18. juni kl. 18.00.

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

 1. amcar cruise night
 2. Bendix Treffet
 3. Fredags-Cruise kl. 19:30
 3-5. Hunderfossen Treff
 3-5. Hortenstreffet   
 7. Styremøte kl. 18:00
 7. Medlemsmøte kl. 19:00
 10. Cars On the Farm
 11. Cars On the Farm

Juni
2011

Juli:
 1. Fredags-Cruise kl. 19:30
 4. 4th of July Cruising Lillestrøm
 6. amcar Cruise night
 7-9. Power Big Meet Västerås
 8.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 13-17. Torp Big Meet Sandefjord
 15.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 22.  Fredags-Cruise kl. 19:30
 29.  Fredags-Cruise kl. 19:30

August:
 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
 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

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

 12. Cars On the Farm
 12. Nasjonal Motordag
 13. Hobbykjøretøyenes dag, OBS! Foksrød
 14. Gaterace møte
 17. Fredags-Cruise
 18. Sosialt arbeid på klubben
 21. Styremøte
 24.  Fredags-Cruise kl. 19:30


