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Leder har ordet!

Hilsen Johnny Lund

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

kontakt@amcarfredrikstad.com

3amcar News nr. 1

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 69304520/952322789
www.northstar.no

Garasjeplasser til leie på ØRA
 
Vi har to garasje-/mekkeplasser til leie.
En umiddelbar og en fra januar/februar 2011.
Amcar-garasjen på Øra.
Kr. 1 000,-pr mnd. 2 mnd. depositum 6 mnd oppsigelse.
 
Kontakt Jan Grøsfjeld, tlf.90109119 eller mopar@amcarfredrikstad.com

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 17. januar

Jupp, så var dette året straks over, når en sitter slik i et-
tertid og ser tilbake så er det en tanke som slår en: HVOR 
I SVARTE HULE ble det av dette året? En sitter med fø-
lelsen av at det ikke er mer enn noen få uker siden sola 
begynte å varme og det var «Gør Gøtt» å «brette» ned 
taket og la sola varme med en herlig bris i håret. Selv om 
mange sitter igjen med minnene om en kald og våt som-
mer var det faktisk en del gode varme dager også. Når jeg 
sitter og skriver dette er det 8 «blå» ute og det snør, så det 
er vel bare å stålsette seg igjen og være forberedt  på at 
en igjen må ut og flytte snø. (Nesten) nok om vær og vind, 
det vi alle ser frem til er varme, sol og mer varme, med 
åtter'n «malende» fornøyd under panseret. Det er faktisk 
«bare» litt under fire måneder til påskecruising, så når er 
det straks på tide å børste støvet av bilen og dra på litt 
polish, men inntil da et riktig GODT NYTTÅR!
 
Keep on Cruising 

Forsidebildet: Klubben på vei til 
4.juli cruiset på Lillestrøm 2010.

Da var det starten på et nytt år igjen og 
denne gangen skal vi skrive 2011.
En rolig tid med familie og venner, kry-
dret med god mat og drikke, er lagt bak 
oss og vi er igjen klare for nye utfordrin-
ger. Håper alle har ladet batteriene og 
koblet av fra en ellers hektisk hverdag. 
Det trenger man en gang i mellom. 
Regner med at alle har vært snille i året 
som gikk og at nissen kom med sekken 
full av gaver fra ønskelisten. Likevel er 
det noe i utsagnet om at det er godt det 
er et år mellom hver gang. Når januar 
kommer snikende og smaken av ribbe 
stille falmer, klarer man faktisk også og 
glede seg over hverdagen og dens ruti-
ner. Jeg er hvertfall slik. 
Denne tiden av året er også tettpakket 
av nyttårsforsetter og alt det medfølger, 
på godt og vondt. Tenkte jeg skulle gjøre 
det enkelt i år, mitt eneste nyttårsforsett 
er å ikke ha nyttårsforsetter. Har funnet 
ut at det fungerer bedre og prøve og gjø-
re sitt beste i det man foretar seg. Mer 
kan jo ingen kreves for. Så til de av dere 
som ønsker er det fritt frem til adoptere 
denne filosofien.

For klubben byr også 2011 på nye utfor-
dringer. Terminlistene fylles og armene 
brettes opp. Vi skal ikke ha noe Motor-

show i år, men vi drar i gang Gaterace 
på Øra etter en liten pause. Her er det 
mye som skal på plass fram mot august 
for å få til et bra arrangement, men med 
den entusiasmen vi har rundt hobbyen 
vår er dette bare en utfordring som vi 
skal klare med glans. Utover dette har 
vi Power Meet, Cruising, Cars On The 
Farm, treff og klubbens daglige drift som 
vi kan bryne oss på. Alle disse tingene 
i kombinasjon med dere medlemmer er 
jo essensen av det vi driver med, det er 
amcar Fredrikstad. Sammen skal vi fort-
sette og utvikle alt dette i 2011.

Etter en brå start i ledervervet i april i fjor 
og en bratt lærekurve føler jeg at jeg be-
gynner og få både innsikt i og oversikt 
over det som rører seg i klubben vår. 
Derfor skal det bli godt og kunne star-
te et nytt år med blanke ark og kunne 
dra nytte av de erfaringer man har gjort 
seg. Det er mange gode ideer der ute og 
sammen med de flotte tingene vi alle-
rede gjør i klubben tror jeg vi skal kunne 
fortsette en positiv utvikling.
Jeg vil også benytte anledningen til og 
takke for tilliten dere har gitt i året som 
gikk. Samtidig vil jeg få avslutte med 
at jeg gleder meg til å gå løs på 2011 
sammen med dere.
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Redaktørens assistent 
som alltid «hjelper til». 
Dvs. elsker å tråkke i 
tastaturet og helst ligge 
oppe på tastaturet.
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Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Woodward Dream Cruise
 2010

Woodward Dream Cruise er en årlig «happening» som foregår tredje lørdagen i august. Selv om det 
offesielle Dream Cruiset kun er på lørdagen, skjer det noe hele tiden i flere uker føre og faktisk på 
søndagen etter også. På parkeringen ved Royal Oaks oppdaget vi at det var fullt selv på søndagen. 
Selv om man var noe uheldig med været denne lørdagen i august, var det ganske mange som trosset 
været og tok ut findoningen.
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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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«Hjemme» hos CDC
Hvert år før Woodward Dream Cruise har CDC åpnet hus, for å gi kunder og entusiaster anledning til 
å se hva de holder på med. Dessverre hadde vi ikke anledning til å være tilstede så det ble en egen 
omvisning lørdagen før.
Pat som jobber hos CDC tok oss 
med så vi fikk vår egen rundtur. I 
tillegg til å være en utstyrsleveran-
dør, designer CDC sine egne sty-
lingdeler, gjerne i samarbeid med 
bilfabrikanten. Kjøper du en 2011 
Mustang med «dealer options» er 
sjansen stor for at den har vært 
nettopp hos CDC for å få montert 
disse. Eieren av CDC, George 
Huisman har særlig god kontakt 
med Ford og kan vel også skry-
te av at Ford har benyttet CDC's 
stylingideer for Mustang i senere 
produksjonsmodeller. Gjennom 
tiden har CDC gjort flere egne bi-
ler, bla. Flashback basert på 1968 
Mustang, dessverre var det noen 
av bilene som ikke var inne når vi 
var der, men vi hadde det morro 
lell.

Sjefen sjøl hadde nylig kjøpt seg dette Corvette pro-
sjektet

Chevrolet Camaro, FireBreather stylet. Har du lyst på 
denne er det bare å bestille. CDC bygger disse for fil-
men Jinn som kommer neste år.

Driver du butikk trenger du lagerplass, skulle likt å få 
snoket litt nærmere i disse hyllene....

En stabel med panser for Foose styling-kitene

CDC har et eget modelverksted hvor de lager for-
mer for ulike deler i styling-kitene.
Høyre: CDC's egen løpsbil, Mustang bygd opp av 
et tomt karosseri med bur, firepunkts seler og en li-
ten V8 på «bare» 350Hk. La meg si det slik at dette 
gikk bra....

Form og framfanger til FireBreather Det ble en god latter når undertegnede kjempet for å 
komme inn i bilen, litt «tricky»

La oss si det slik at Pat tok han helt ut, var veldig skep-
tisk når vi nærmet oss enden på parkeringen uten at 
han gjorde tegn til å tråkke på bremsene!

Med denne riggen kan CDC transportere med seg biler 
og utstyr på utstillinger.

Fullt utrustet verksted i riggen. Man kan også kjøre inn 
og benytte rampen som «grav» for å komme under bilen.

Showroom med litt av hvert, selv om noen av bilene var ute på 
tur rundt i USA.

Det trengst et romslig verksted for å bygge opp utstillingsbiler, 
CDC har et greit verksted og masse lagringsplass om det kniper

Bygd av CDC for SEMA, Mustang Mach 1 med 525Hp Cobra motor. Ford 
likte konseptet så godt at de har benyttet på senere modeller. Emblemer, 
decaler, sidespeiler, sekvensielle baklys, quad framlamper mm. alt er de-
signet av CDC.

Pat holder på med sin 2005 Mustang, den skal få kom-
plett styling-kit fra Foose

Tekst: Gunnar & Sølvi Foto: GKR og Steve Toth
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Under 1890 årene blomstret businessen i USA men denne oppblomstringen av økonomien var det 
ikke like herlig å oppholde seg i byene i sommervarmen. I sterk kontrast til heten og den forurensede 
luften i byene bød Macinac Island på et mild klima, frisk luft og nydelig natur. Dette trakk til seg til-
reisende som kom med dampbåt fra Chicago, Montreal og Detroit. Med jernbane kom tilreisende fra 
hele kontinentet. Med et så stort press på overnatting ble det behov for flere hoteller på øya.

  Foto: Gunnar KR, Sølvi D Tekst: Gunnar KR

På reisefot i Michigan

Grand Hotel ble åpnet 10. juli 
1887 etter en meget kort bygge-
periode og kunne tilby et luk-
suriøst opphold for sine gjes-
ter. Ti år etter at hotellet åpnet 
bygde man på vestvingen og 
hotellet begynte å nærme seg 
dagens utseende. Hotellet har 
385 rom og ikke et rom er likt 
det andre, noen av rommene er 
såkalte «Named Rooms» som 
går rundt et tema. Vi var så hel-
dige at vi fikk «The Hollywood 
Grand Suite» og fikk ved selv-
syn se og sove i et av disse 
rommene. Hotellet har gjennom 
årene gjennomgått flere påbyg-
ginger og tidlig på 70 tallet star-
tet man en omfattende oppgra-
dering og utbyggingsprosjekt. 
Selv med disse endringene har 
man vært tro mot hotellets opp-
rinnelige stil og klart å beholde 
«sjæla» i bygget. En av de siste 
oppgraderingene var å installe-
re air conditioning i de siste 170 
rommene som manglet dette. 
Når man kommer til dette ste-
det forstår man at man ikke har 
kommet til et ordinært hotell. 
Ønsker man å ta en runde på 
hotellets eiendom uten å være 
gjest må betale $10 for å få til-
gang som gjest får man utedelt 
et eget adgangsbevis. En av 
opplevelsene ved oppholdet er 
middagen som er en fem ret-
ters nytelse, hvor man føler seg 
hensatt til en annen tid. Ønsker 
dere en litt anderledes USA 
opplevelse, sett av tid og pen-
ger til et opphold på Mackinac 
Island og Grand Hotel.

Foyern på hotellet, hit kommer bare gjester eller de 
som har betalt

Ahhhh, det er jaggu godt å leva, når det er ferie og jobben ligger 
igjen hjemme,

Rommene kommer i ulike prisklasser og vi hadde bestilt noen rime-
lige og greie rom. Stor var undringen da vi fant denne stjernen med 
teksten: «The Hollywood Grand Suite»

Hotellet har en rekke «Named rooms» designet over ulike tema, vårt 
var over temaet Hollywood og de gamle kjente stjernene som Humprey 
Bogart, Sonia Hennie, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, for å nevne 
noen av bildene rundt på veggene.

Fasaden på hotellet er imponerende og ikke akkurat lett å 
fange i et bilde.

Full? Nei det er trappene som heller over. Gamle sjarmerende 
bygg er ikke nødvendigvis i vater. Er du litt skeiv etter aftenen 
retter det seg selv når du går i denne.

Når en ankommer Mackinac Island kan man ikke unngå å 
legge merke til Grand Hotel. Bygget er ikke akkurat lite der 
det troner i åssiden.

http://www.michigan.org/http://www.michigan.org/

Grand Hotel

Grand Hotel, med verdens lengste terasse på hele 221m. Her kan du ro ned og 
nyte en herlig gammeldags luksus, ypperlig for bryllupsreisen..........

Glemt dressen, bare med kortbukser og intet slips? Da 
må du forberede deg på å oppholde deg på rommet etter 
klokken 18:00. Her kjøres det «Style» som skiltet forteller 
- «Proper Dress» only. Dette er intet badehotell hvor man 
kan fly rundt i tanga og «vifte» med brøsthåra........

Hotellet ble bygd i 1887 og har fått flere tilbygg gjennom tiden, dagens 
utgave av hotellet er en majestetisk opplevelse

Tronende på toppen av hotellet er «The Cupola Bar» bygd 
på i 1987. Her kan man sitte å nyte drinken høyt over  
almuen.
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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 2009 mottok amcar Fredrikstad 11.114 kro-
ner fra 30 spiller som hadde registret klubben som mottaker. Vær med å støtt 
klubben i 2010, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! 
Pr. 30. desember er det 46 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 26 309,- til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.



16 amcar News nr. 1 17amcar News nr. 1

Redneck Classic

Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Plukksiden

Når vi har middag er det mange ganger det samme kjedelige vi har. 
Her har jeg funnet en vri på potetene som kanskje vi smake annerledes. Prøv den.

Potetsalat med eple, løk og mynte
4 personer

1 kg poteter, kokte i skiver
1 sjalottløk, finhakket

1 fedd hvitløk, finhakket
3 vårløk, finsnittet,

1 stort eple, i små terninger
Frisk mynte, kan byttes ut med annet kryddergrønt

Dressing

4 ss olivenolje, 2 ss sitronsaft, 2 ts sennep, 2 ss hvitvinseddik

Legg potetskiver, løk og epleterninger lagvis i salatbolle.

Visp sammen alt til dressingen og hell det over.

Dryss finsnittet mynte på toppen. La gjerne salaten trekke en stund.

-------

Frokostsalat
 Kan lages i stand på et øyeblikk.

Sprøtt salatblad, appelsin eller grapefrukt biter, eple biter, melon eller banan biter, druer 
eller friske bær.

Legg alt på en tallerken og server så frisk og nylaget som mulig.

En vits
Lille Per så at moren sto foran speilet og smurte inn ansiktet med krem. Hva driver du 

med mamma? Jeg gjør meg vakker. Etter en stund
grep hun en papirserviett og tørket kremen av seg. Da kom det fra Per, 

Åh, du gir opp ?

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.
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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
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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad
Styret
Leder: Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246
Nestleder: Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115 
Sekretær: Terje Bjerklund terje.bjerklund@bilbutikk1.no 952 22 730
Forretningsfører: Marit Husbakke marit.husbakke@c2i.net 975 51 201
Kasserer: Roy Andersen roy@henskjold.no 995 71 799
Styremedlem: Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no 950 50 779
Styremedlem: Kent Basteviken bktransport@online.no 911 70 224
Styremedlem: Jonas Eriksen ericzn87@gmail.com 920 30 318
Styremedlem: Kjell Eriksen kjell_mustang@hotmail.com 909 93 052
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

Street Legal
 Jens Lunner  473 47 957

Hus og materialgruppe
 Kent Basteviken  911 70 224
 Kjell Eriksen  909 93 052
 Knut Halvorsen  911 49 769
 Svein Jensen  901 87 457
 Sten Erik Nøkkelby  917 12 825
 Ragnar Solgaard  976 45 770
 Roy Andersen  995 71 799
 Jon Vidar Jacobsen  909 51 190

Aktivitetskomité
 Jens Lunner  473 47 957
 Jan Ivar Magnussen  992 32 198
 Jan Erik Karlsen  970 58 143
 Tony Eriksen  913 63 484
 Johnny Gressum  950 50 779
 Sylvia Andreassen  
 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

Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni:

Juli:
August:
September:
Oktober:
November:

Agenda for medlemsmøte tirsdag 4. januar, kl. 19:00
Til medlemmer i amcar Fredrikstad
Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 04.01.2011 kl 19.00 på klubben. Se agenda 
nedenfor.

1. Aktuelle klubbsaker
2. Eventuellt
3. Pause
4. Bilder / Film (Hvis det blir tid)

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!

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 logon. Passer fint på ga-
rageveggen, over senga, kun fantasien setter 
grenser..........

Priser:
 Stålskilt: kr 220,-  Stort klistremerke: kr 30,- Litet klistremerke: kr 20,-
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Frimerke

T
E
R
M
I
N
L
I
S
T
E

Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 4. Medlemsmøte kl. 19:00
 5. Porsche klubben
 6. Jentetrim kl. 19:00
 13. Jentetrim kl. 19:00
 18. Styremøte
 19. Porsche klubben
 20. Jentetrim kl. 19:00
 27. Jentetrim kl. 19:00

Januar
2011

Februar:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Porsche klubben
 3. Jentetrim kl. 19:00
 10. Jentetrim kl. 19:00
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben
 17. Jentetrim kl. 19:00
 24. Jentetrim kl. 19:00
 26. Swap Meet, Moss

Mars:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Porsche klubben
 3. Jentetrim kl. 19:00
 10. Jentetrim kl. 19:00
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben
 17. Jentetrim kl. 19:00
 24. Jentetrim kl. 19:00
 31. Jentetrim kl. 19:00

April:
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. Porsche klubben
 7. Jentetrim kl. 19:00
 14. Jentetrim kl. 19:00
 16. Swap Meet, Tyrigrava
 19. Styremøte
 20. Porsche klubben

April forts. 
 21. Jentetrim kl. 19:00
 22. Påskecrusing
 25. Smaalenene Mønstring, OBS! Slitu
 25. Spring Break, ACC Eidsvoll 
 

Mai:
 1. Østfoldmønstringen OBS! Tune
 1. Mjøsa rundt, 
 3. Medlemsmøte kl. 19:00
 4. Porsche klubben
 4. amcar cruise night
 7. Loppemarked, Ekeberg
 8. Oslomønstringen, Ekeberg
 14. Street Legal, Brummundal
 15. Treff, Flymuseet Gardermoen
 17. Styremøte
 18. Porsche klubben
 21. Cars & Rock’n Roll
 21. Spring Nationals, Gardermoen
 22. Spring Nationals, Gardermoen
 28. Spring Meet, Ski/Ås
 28. Vårtreff, Tyrigrava
 29. Blakertreffet, Motangen

Juni:
 1. amcar cruise night
 2. Bendix Treffet
 3-5. Hunderfossen Treff
 3-5. Hortenstreffet   


