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Leder har ordet!

Hilsen Johnny Lund
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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. mai

Verden rusler videre, etter å ha frøset r..... av oss ble det 
plutselig sommer, og med det de sedvanlige dommedags- 
truslene. Da er det deilig å kunne «poppe» av taket og ta en 
tur ut og nyte livet med fuglenes kvitter som bakgrunnsmu-
sikk. På langfredag ble det rikelig anledning til å teste årets 
cruisingvær som sto til godkjent. Østfoldmønstringen ble i så 
måte litt kaldere, men ikke verre enn at litt ekstra i nakken 
gjorde susen.

At tiden går kan vel også følgende lille hendelse bekrefte, 
da vi stod og gjorde klar til å kjøre inn Corvetten i garasjen 
kom det to guttunger syklende forbi hvorpå den ene sier til 
den andre, «se på den gamle gubben med bilæne». En liten 
stakket stund følte jeg meg eldgammel, inntil jeg husket at 
da jeg selv var liten pjokk var en på 20 gammel og nær dø-
den og en som hadde passert 50 var nesten å regne som 
et mirakel. 

For oss med hobbybiler som passerer det ene tiåret etter 
det andre er det ikke så mye mirakler som det er innsats for 
å finne delene som skal til for å holde bilen på veien.

Keep on Cruising 

Da var vi i gang. Påsken er lagt bak oss 
med påskecruise og årets første tur i go’ 
bilen for mange. Det var på tide.

Selv om undertegnede dessverre ikke 
fikk anledning til og være med har jeg 
vært og prøvesittet bilen i garasjen, snur-
ret igang V8’en og sniffet eksos. Det er 
bare å komme sterkere tilbake. Det var 
den berømte tidsklemma som tok meg 
denne gangen, og i påsken da. Det ble 
rett og slett ikke tid mellom jobb, fami-
lie og innflytting. Følelsen av abstinens 
kom snikende etterhvert som klokka tik-
ket nærmere 15.00 langfredag, ikke bra. 
Det er godt det kommer flere muligheter. 
Håper de som deltok hadde en flott dag 
i det fine været. Kan jo ikke be om mer 
enn en åpen landevei, pent vær og bak-
enden godt plantet i setet skjøvet frem 
av orkesteret der framme.

Mens vi snakker om treff og nye mu-
ligheter er jo 1. mai vårmønstringen rett 
rundt hjørnet. Som dere sikkert har fått 
med dere blir det fellescruise fra klubb-
lokalet til OBS! Tunejordet denne søn-
dagen. Håper det blir en gjeng som drar 
samlet. Det er jo alltid stas med en lang 
rekke krom og blank lakk langs lande-
veien.

Tur med yrkesskolen har også blitt en 
årlig tradisjon. Aarnes og Magnus Motor 
er klare i år igjen, så nå gjenstår bare 
å få spikret datoen. Mye tyder på at det 
blir i etterkant av 17. mai, men vi kom-
mer selvsagt tilbake med dato for dette. 
Vi håper også her at de som har mulig-
het stiller med bil denne dagen slik at det 

blir like vellykket som tidligere år. Det er 
et tilbud som blir verdsatt av de som er 
med, medlemmer, elever og lærere.

Klubben har i år blitt spurt om vi ville 
bidra i forbindelse med prosjektet Safir 
som Kirkens Bymisjon og Røde Kors  i 
Oslo står bak. Dette har vi takket ja til. 
Kort fortalt er Safir et prosjekt der reha-
biliterte rusmisbrukere har et tilbud om 
sosiale aktiviteter som en del av det å 
gå tilbake til et normalt liv. Her er det en 
rekke frivillige som legger ned en enorm 
innsats i form av filmkvelder, kurs, sam-
lingskvelder og utflukter. Det er i form av 
det siste vi kommer inn i bildet. Vi øn-
sker å stoppe på Safir-huset og ta med 
oss 5-10 stk av de som er der i forbin-
delse med vår fellescruising til Ekeberg 
8. mai. Håper at de som har mulighet 
stiller opp denne dagen slik at vi kan 
gjøre noe positivt i hverdagen til noen 
som virkelig har lyst til å gjøre en inn-
sats for å rette opp egne feil. De vi har 
snakket med hos Røde Kors er veldig 
positive og takknemlige til at vi kan bi-
dra på en slik måte. Det er ofte små ting 
som betyr mest så en Ekebergslette i full 
«glans» vil være et hyggelig avbrekk. Vi 
samles på klubblokalet og setter kursen 
mot Oslo kl 09.00 denne dagen. Håper 
vi sees der.

Søk etter Kirkens Bymisjon og Safir 
på nettet for mer informasjon.

Da gjenstår det bare å erklære 
sommer sesongen for åpnet. La den bli 
lang og varm!
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Forsidebilde: 
Dag Tores 1967 Mustang Convertible

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. 1. mai er det 52 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 4 443,- til klubben, dette er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.
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Sølvi & Gunnar
Årsfest på klubben

▲Tore med glass og diplom for 15-års med-
lemskap

Årets fest er avviklet og fremmøtet var godt med 46 påmeldte. Flere 5-års jubilanter i år, noe som 
igjen er et tegn på at klubben har et jevnt tilsig av nye «rekrutter». Årets restaurerings pris gikk til Tore  
Nygren for restaureringen av sin 1965 Mustang Convertible.

Fest, morro og masse bil, er vel en 
grei beskrivelse av en «levende» 
klubb. Årsfesten er en et godt tegn 
på at våren nærmer seg, da er det 
snart på tide å rusle rundt i hagen 
og vente på krokusen. Må jo ha et 
pust fra de andre gjøremålene.

Det var som vanlig god mat, gryte-
rett med tilbehør og kaffe ble servert 
litt senere. Alle så ut til å kose seg 
og praten gikk livlig utover kvelden. 
Hyggelig er det å se at det er en 
viss foryngelse å spore blant fest-
deltagerne, noen skal jo ta vare på 
bilene og klubben i fremtiden også.  

Årets jubilanter
5-års medlemskap:

Bjørn Berg-Olstad
Gerd Wikstrøm Bergvatn

Terje Bergvatn
Tor-Gunnar Karterud

Terje Kristiansen

10-års medlemskap:
Dag Tore Skaar

 
15-års medlemskap:

Roger Meyer
Tore Nygren

20-års medlemskap:
Rune Wilhelmsen

 
30-års medlemskap:

Kjell Magnussen
Kirsti Olsen

Årets restaureringspris:
Tore Nygren

1965 Mustang Convertible

▲ Bordet med «oppmerksomhetene» som 
skal deles ut.

▲  ► Som avtropp-
ende styremedlemmer 
fikk Kjell, Jonny og Jan 
hver sin blomst og takk 
for innsatsen.

◄▲Terje og Gerd fikk oppmerksomhet for 5- 
års medlemskap, med glass og diplom

◄ Dag Tore fikk utdelt glass og diplom for 10-
års medlemskap

▼ Rune med diplom og 
glass for 20-års med - 
lemskap i klubben

▲Kjell ble hedret for 30-års medlemskap

▲ Siste mann ut var Tore med årets restau-
reringspris

▲ Etter maten og prisutdelingene passet det 
å sette seg ned for å synke maten med litt 
fra baren.

►

► Tidsriktig antrukket.

◄▲Feststemt gjeng.
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Men med varmen på og humøret på 
topp kan vinter være vinter. Etter å ha 
«fortært» middagen og satt til livs des-
seren trakk noen inn til baren for å stille 
tørsten, mens andre forsøkte å se hvem 
som var best til å få «ballene» i hullet......

Før enhver tilstelning kreves det litt innsats 
fra «noen» for at det skal bli vellykket. Her 
har dugnadsgjenge gjort klart et par dager 
tidligere slik at alt er klart til innrykket. Siste 
innsats - julebusken pyntes......

Tekst og foto: Gunnar 

Jul har kommet og gått og i henhold til sangen varer den helt til påsken, med kun fasten i mel-
lom. Med minnebrikken og bildene der på «tur» kommer julebordet litt sent i avisen. Det var 
nær 50 personer som møtte for å innta litt god mat og drikke på denne hvite og kalde kvelden.

Julebord 18. desember  2010

Kjell med følge er klar til å «høgge» innpå Gjesten begynner å strømme til, av med ytterklærne før samling rundt 
bordene

Johnny på vei med desserten, riskrem.... Gutta klargjør for desserthungrige «ulver»

I mens hadde en 
gjeng inntatt kjøk-
kenet for å rydde 
etter middagen

... og noen preiket om «kubikk og hester» eller kanskje det var om 
kulda og strømmåleren som løp løpsk?

Jonas er helt klar for desserten........

Hyggelig 
stemning i 
baren

Jan forsøker å imponere 
ved å slå ned alt annet 
enn 8ern :-)

«Prek» og mat er aldri «gæli», «årets» juletallerken 
gikk ned uten problemer.
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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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Like sikker som at krokusen stikker frem på våren er det at det samles en gjeng med entu-
siaster på parkeringen til Amfi Borg. Årets «happening» ble velsignet med knallvær og varme, 
alle tiders vær å kaste den langarmede skjorta og trekke i skjorts. Årets cruising gikk rundt i 
indre med stopp på Feriehjemmet og Kafé Bukten. Morsomt var det å se folk som bare måtte 
se hva som rullet forbi utenfor gjerdet.
Cruisingen ble sparket i gang kl. 
15:00 og det dannet seg etterhvert 
en lang rekke med biler som rull-
et mot Rakkestad. Årets cruising 
samlet rundt 250 biler, noe som er 
ny rekord. Hvorfor i all verden skal 
man dra opp til snøen når man 
kan kose seg med likesinnede 
med påskens «vakreste eventyr». 
Som i fjor trakk treffet folk fra både 
fjernt og nært. Etter en lengre tur 
på «læinne» endte vi opp på Buk-
ten Kafè hvor det ble stinn brakke. 
Regner med at årsomsetningen 
spratt i været på kun denne ene 
dagen. For de som ble tørste og 
fikk rykninger i dansefote etter tur-
en var det på kvelden fest på Folk-

Årets påskecruising trakk rundt 250 biler til parkeringen på Amfi Borg

Rundt 12 biler kjørte i samlet flokk fra klubbhuset, med noen som «slengte» seg på underveis.

Tekst og foto: Gunnar&Sølvi

Påskecruising 2011

I samlet kortesje mot Amfi Borg

vang i Skjeberg. Sitter du hjemme 
langfredag 2012 så har du da-
gens mulighet her. En stor takk til  
Detroit Cars og ildsjelene bak på-
askecruisingen for en meeeeget 
god unnskyldning for å lufte bilen 
på en nydelig vårdag.
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Det ble tilslutt stinn 
brakke på Bukten 
Kafè, hvor det var bil 
og folk både her og 
der.........
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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

Reker er godt. I dag blir det en rett med både fisk og reker.
Kos dere!

Wokpanne med fisk og reker

2 ss olivenolje eller annen olje
1 ts salt

1 knust hvitløksbåt
2 vårløk i biter

250 gr brokkoli i små biter
1 grønn paprika i strimler

1 gul paprika i strimler
1 rød paprika i strimler

2 løk i biter
1 ½ dl kjøttbuljong

300 g fiskefilet i biter
200 g ferske reker og litt soyasaus

Varm oljen i wokpannen, tilsett salt og knust hvitløk. 

De oppdelte grønnsakene tas over i mindre porsjoner, stekes under konstant  
omrøring ( må ikke bli brune)

Buljongen helles i. Fiskestykkene og rekene fordeles i wokpannen helt til slutt og 
får koke med i ca 5 minutter.

Pyntes med litt persille og et lite pepperdryss.

En vits
Naboen min er skikkelig tøffelhelt. Åh, redd kona? Jøss, ja. Da hun ble gravid, 

våget han ikke engang å fortelle at han steriliserte seg for to år siden.

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 Grasrotmottaker, til sammen hadde 
disse samlet inn over 200 millioner kroner til klubber og for-
eninger 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. 3. april er det 50 registrerte grasotgivere som til nå har 
bidratt med kr 3435,- til klubben, et velkomment bidrag til klub-
bens arbeid.
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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
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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 Jensen  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

Agenda for medlemsmøte tirsdag 3. mai, kl. 19:00

Til medlemmer i amcar Fredrikstad
Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad, 03.05 2011, kl 19.00
på klubben. Se agenda nedenfor.

Agenda
1. Medlemsmøte starter
2. Aktuelle klubbsaker
3. Pause med loddsalg
4. Produkt demo poleringsmiddel
5. 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!

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 am-
car Fredrikstad logon. 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. Østfoldmønstringen OBS! Tune
 1. Mjøsa rundt 
 3. Medlemsmøte kl. 19:00
 4. Porsche klubben
 4. amcar cruise night
 6. Fredags-Cruise, nærmere info. kommer
 7. Loppemarked, Ekeberg
 8. Oslomønstringen, Ekeberg
 13. Fredags-Cruise
 14. Street Legal, Brummundal
 15. Treff, Flymuseet Gardermoen

Mai
2011

Juni:
 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
 12. Cars On the Farm
 12. Nasjonal Motordag
 13. Hobbykjøretøyenes dag, OBS! Foksrød
 17. Fredags-Cruise
 21. Styremøte
 24.  Fredags-Cruise kl. 19:30

Juli:
 1. Fredags-Cruise kl. 19:00
 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

 17. Styremøte
 18. Porsche klubben
 20. Fredags-Cruise
 21. Cars & Rock’n Roll
 21. Spring Nationals, Gardermoen
 22. Spring Nationals, Gardermoen
 27. Fredags-Cruise
 28. Spring Meet, Ski/Ås
 28. Vårtreff, Tyrigrava
 29. Blakertreffet, Motangen


