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Leder har ordet! Redaktørens hjørne

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 20. juli
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Forsidebilde: 
Vidar's Buick Convertible 1954

Ny avis og nye artikler, litt gammelt tilbakeblikk og litt 
nytt, hiver vi på litt lånt og litt stjålet så blir det rene bryl
lupet. 

Sesongen er i full gang, men dessverre har det ikke 
passet undertegnedes tidsplan å stille på verken Crui
se night eller fredagstreffet, det er jo ingen hindring om 
noen som har med seg kamera ofrer et par bilder på 
avisa..

Igjen er det en høytflyvende artikkel i dag med Wide
røe, så om jeg ikke har gleden av å kjøre amerikansk 
får jeg trøste meg med at det er en nordamerikaner 
som tar meg hjemover. I avisa for en tid tilbake skrev 
jeg om «The Old Car Manual Project», prosjektet lever 
fortsatt i beste velgående og nye kilder legges stadig 
inn. Vi gjentar litt om prosjektet i denne månedens avis. 

For de som ikke har vært på klubben på en stund kan 
vi opplyse om ny «balkong» som setter litt annet preg 
på «huset». Rune Wesley har virket som snekker og 
satt opp en mer sikker sperring i portåpningen.

Måtte fyre min gamle PC her om dagen for å finne 
et dokument og jaggu fant jeg flere «filmer» jeg nær 
hadde glemt, her var det både Big Meet 2007 samt 
eldre Power Meet. Så det blir litt mimring, men det 
gode med vår hobby er at bilene går ikke ut på dato, 
de blir bare mer interresante, verre med nybilen når 
den har rundet året eller fusker, da begynner en å 
drømme om neste bil...

Keep on Cruising

Hei alle sammen. Sommeren er 
over oss og sesongen er i gang.
Håper dere har hatt masse glede 
av bilene og kost dere på turer, treff 
og samlinger så langt. Det er vel
dig hyggelig og se at det er mange 
som benytter seg av fredagstreff. 
Dette har blitt en hyggelig sosial 
fredagsaktivitet som jeg vet mange 
setter pris på. Fortsett oppmøtet 
på stortorvet sommeren gjennom 
og vis frem bilene. I tillegg har vi jo 
også amcar cruise night annenhver 
onsdag sommeren gjennom så det 
er god anledning til og treffe andre 
fra klubben til cruising og bilprat.

Vi tar som tidligere en liten som
merpause når det gjelder avis og 
medlemsmøter, men samtidig fort
setter vi planleggingen av årets Po
wer Meet og Gaterace. Vi sender ut 
melding om planlagte møter så det 
er veldig hyggelig om de som har 

lyst finner veien til klubblokalene 
disse dagene. Fortsatt er det noen 
ting som skal på plass, men vi sat
ser på at vi i år tar «revansje» fra 
fjoråret og gjennomfører to flotte 
arangementer i august. Vi samles 
på klubben til medlemsmøte i au
gust og legger siste hånd på verket 
før det braker løs på Kongsten og 
Øra. Frem til det skal vi holde dere 
oppdatert på hva som skjer over 
SMS og nettsider.

Jeg håper alle får en flott sommer 
med en kombinasjon av bil, ferie 
sol og avslappende dager!

Til slutt vil jeg bare ønske alle
En riktig god
Sommer!

Happy Cruising

Detroit Autorama 2012
Detroit Autorama hadde i år sekstiårsjubileum og fra bilene som ble stilt ut må det sies å være 
en vital 60-åring. Eia hadde en vært der, men som en trøst fikk jeg over disse bildene fra Pat 
tatt av noen biler mens man gjorde klar til showet.

Bilder: Pat Lee
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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 tippekommisjo
nær 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.

Tekst: Gunnar & Sølvi – Bilder: The Old Car Manual Project

The Old Car Manual Project
Prosjektet som jeg har omtalt tidligere går ut på å samle så mye som mulig av gamle bildoku-
menter til glede for de som behøver å finne tilbake til «papirer» fra den gangen deres bil rullet 
ny ut av forhandlerens butikk.
Prosjektet ruller fremover og om ikke 
du finner alt du kan tenke deg her, er 
det en fin kilde til opplysninger på det 
du finner.

Det er ikke alle forunt å få tak på 
en kopi av brosjyren for den nye 1952 
Forden eller en 1935 Dodge, men her 
har du sjansen til å laste ned en kopi 
og se hva de skrev den gang da. Det 
begynner også å bli en fin samling 
med reparasjons/vedlikeholdslittera
tur og annen generell dokumentasjon 
som kan være av interresse og nytte 
når man renoverer sin perle.
Se etter mer under linken:
http://www.oldcarmanualproject.com

▲ Fra 1938 Grahame Reklamebrosjyre

▲ 1952 Chrysler Windsor brosjyre
▼ 1960 Buick brosjyre

▲ Deletegninger for 1973 Ford, her Torino

Eller kanskje du vil vite hva nye dekk kostet i 67▼

▲ I tillegg til brosjyrer for ulike bilmodeller og år kan man også 
finne kopier av nyttige manualer, ovenfor en side fra en rep. 
manual for Rochester forgassere.

▲ Med et overveldene antall hardtopper og convertibler på veiene begynner den 
gamle hverdagsbilen å vinne ny popularitet, særlig stasjonsvognene har fått en 
ny rennesanse. Her Chevrolet Wagons for 1972

▲Dodge den gang da, 1968 Dod
ge fever, men feberen er nok like 
høy om ikke høyere i dag
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Tekst: Gunnar og Sølvi – Bilder: The Old Car Manual Project og Gunnar

Når Buick kom med sin nye modell for 1962 reklamerte de blant annet med «Advanced Thrust» 
design, dette betydde at man hadde flyttet motoren og gearkassen fremover. I tillegg hadde 
man også lagt mellomakselen inn i rammen noe som ga bedre beinplass og mer optimal for-
deling av vekten. 

1962 Buick «Advanced Thrust»

Buicks skrytebrosjyre for 62

▲Mellomstørrelsesbilene var ment til å skulle appellere til de store kjøpegruppene

Buick for dette året kom i midsizen 
Special hvor du kunne få versjo
nene Special, Special Deluxe og 
Skylark. I fullsizeserien tilbød man 
LeSabre, Invicta og Electra 225 
hvor 225 henviser til akselavstan
den. Dette året er trolig det eneste 
året du ikke fikk LeSabre som 
Convertible, hvilket jeg mistenker 
irriterte lojale LeSabre kjøpere. 
Dog er det spørsmålet om prisdif
feransen mellom Invicta som i ba
sis var samme bilen som LeSabre, 
men med noe mer utstyr, gjorde at 
de likegodt tok en Invicta Conver
tible. Slagordet for året henviste 
til at man hadde flyttet motoren 
fremover i motorrommet slik at den 
kom litt over forstillingen, denne 
endringen gjorde også at tunnellen 
ble noe mindre som igjen forbe
dret benplassen. Standard for alle 
fullsizene var 401cid og Dynaflow 
trinnløs automat, motoren kunne 
fås i ulike oppsetninger fra toport 
til fire-ports forgasser med fra hen
holdsvis 280bhp til 325bhp. For de 
som ville ha en litt heftigere utgave 
kom det en Wildcat modell som i 
utgangspunktet er en «oppdres
set» Invicta 2dørs hardtop. Det 

ble faktisk importert en del av dette 
årets Buick til Norge, hoveddelen 
av en kar i Osloområdet som had
de spesialisert seg på Buick. Om 
det er noen som kjenner til ham og 
hans import ville jeg satt stor pris 
på om de tok kontakt med meg da 
jeg har en LeSabre han har impor
tert. De bilene jeg kjenner til som 
han importerte hadde alle registre
ringsnummer som begynte på A88. 
Og selveste A88, en LeSabre fire
dørs sedan kunne man på åttitallet 
finne i Ås. A8857 en Electra 225  
4dørs sedan gikk i Oslo på nittital
let, denne skulle etter sigende ha 
vært direksjonsbil hos Aftenpos
ten. For min LeSabre har jeg det 
meste av historien utenom de tre 
første årene, den har hatt en om
flakkende tilværelse men har hatt 
flere «papireiere» enn registrerte.

1962 Buick var en solid modell, 
men var utsatt for rust på de vanlige 
stedene pluss et litt ukurant sted, i 
kanalene. Dette relaterer seg til en 
litt uheldig konstruksjon som tillot 
vann og skitt å komme inn øverst 
på kanalen bak forskjermen, re
sultatet var at det samlet seg sand 
og fukt både framme og bak i ka

nalen. Til slutt var det hull i begge 
ender med fri gjennomstrømning, 
pussig nok var nok dette med på 
å redusere ødeleggelsen av resten 
av kanalen. Å finne deler til gam
mel bilen kan være en blandet 
opplevelse. For noen modeller kan 
man nær sagt få fatt på alt hva 
hjertet måtte begjære, mens for 
andre… Tekniske deler er stort sett 
ikke det helt store problemet men 
for karosseri og interiørdeler må 
man basere på brukte eller NOS 
deler fra ulike kilder, med litt fan
tasi og håndlag kan man muligens 
også tilpasse deler beregnet for 
62 Chevrolet. Det er vel dette som 
også er litt av sjarmen med disse bi
lene, man må jobbe litt med saken 
og kanskje ta noen omveier for å 
komme frem til en ferdig bil.

▲Dog var det LeSabre's firedørs sedan som var den mestselgende modellen for 1962

▲Her kunne man få med det meste man kunne ønske seg av utstyr

Mens det går 24 på dussinet av visse biler, er 1962 Buick en du 
ikke ser ofte. Her en Electra 225, 4-dørs Sedan på Woodward

▲Gjorde man det godt som selger, kunne det 
vanke ulike belønninger som slips, slipsnåler, 
penner eller som her et longdrink sett med ka
raffel og tolv glass, skål. (kjøpt på ebay)
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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



10 11amcar News nr. 6 amcar News nr. 6

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 Vogtsv. 40, Sarpsborg vis a vis Byggmakker
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NORTHSTAR
TRADING

Den nye MOON catalogen 
er på lager selvfølgelig. 

Sendes direkte i postkassa 
ved forskudd Kr 75. til 

konto 61050582425 Merk 
Moon 2012 !

Bil til sommeren? spør oss

American
Racing
Since 1956

Vi kan også hjelpe deg
med å fi nne drømmebilen din

Vi skaffer alt i deler til amerikansk bil. 
Ukentlige forsendelser fra USA

www.northstar.no

Tlf.: 69 30 45 20
Fax.: 69 30 45 21

1957 Ford Fairlane 500 4dr sedan. Bilen er original 
Sort med sort og gult interiør. Bilen er i bruksstand, 
har ikke vært restaurert men tatt noenlunde vare på

1967 LeMans Coupe. Superfin Californiabil med 
121000 miles på telleren. Original bil med 326 
og Automat. Har servostyring og bremser samt 
dobbelt exosanlegg.

1970 Cadillac Sedan Deville 4dr HT. 472 og 
MYE utstyr. Bilen har kun hatt få eiere og er i 
meget god stand.

11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!

8-10 juni 2012

LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!
Fredag: Back Yard Drifters  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, - .  Begge dager et ter kl .  19:00,  kr 250, -
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

Plukksiden

Hei igjen. Tomater er veldig sunt. Dette må du spise så ofte du kan. 
Jeg har ryddet hjemme og fant noen gamle oppskrifter etter min mor. Her fant jeg en oppskrift 
på tomatketchup. Denne syns jeg var morsom å ha med, så bare prøv. Kanskje en annen vri 

til våre vanligdagse liv. 
Alle tomater kan brukes her. Alt fra bløte, faste og grønne.

TOMATKETCHUP. Denne er så meget krydret at den holder seg i vanlig kjellertemperatur når 
den fylles på varme glass.

Ca 2 kg godt modne tomater
2 store løk

1 liten hvitløkbåt, finhakket
½ tørket chilipepper
Ca 1 dl brunt sukker
1 ss hel allehånde
1 lite stk hel kanel

1 ts hel nellik
Ca 1 ts salt

Ca ½ ts pepper
2 dl eddik

1 laurbærblad

1. Skyll tomatene, del dem i fire og kok dem sammen med grovhakket 
løk, hvitløk, laurbærblad og chilipepper, til alt er mørt. 

2. Mos det gjennom en sikt eller moseapparat.
3. Bind allehånde, kanel og nelliken i en liten gaspose.

4. Hell tomatmosen tilbake i kokeapparatet, tilsett brunt sukker, salt, pepper og krydderpo
sen. Kok videre til er kokt inn til omtrent det halve. Rør ofte og pass varmen så mosen ikke 

brenner fast.
5. Smak til med salt. Spe i eddik og kok videre i ca 10 min. Ta opp posen med krydder.

6. Fyll ketchupen kokende på små glass, som skrus tett til med det samme. Oppbevares kjø
lig.

Synnøve


EN VITS
 

Oscar ligger på kne og skurer gulvet da naboen Karl titter innom
Og forbauset sier:  Nei, det der kunne jeg aldri ha tenkt meg! Nei, ikke jeg heller, svarer Os

car,  det var kona som kom på det!

Støtt klubbens arbeide, registrer amcar Fredrikstad som din mottaker av 
Grasrotandelen. I 2011 var det 734 062 spillere registrert seg Grasrotgivere 
til sammen hadde disse samlet inn over 296 millioner kroner til klubber og 
foreninger over hele landet. For 2011 mottok amcar Fredrikstad 15 035, 
kroner fra 56 spiller som hadde registret klubben som mottaker. Vær med 
å støtt klubben i 2012, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte 
teller! Pr. 5. mai er det 59 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 5 916,- til klubben, noe som 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: Kurt Bothe kurt.bothe@nokas.no 909 58 527
Styremedlem: Svein Jensen s.jensen@online.no 901 87 457
Styremedlem: Jonas Eriksen ericzn87@gmail.com 920 30 318
Styremedlem: Gunnar Kittelsen Røberg amcarnews@amcarfredrikstad.com 484 86 627
Varamedlem: Rune Wesley Hansen  454 33 598
Varamedlem: Øyvind Kulblik  938 80 190

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
 Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246
 Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115

Hus og materialgruppe
 Kent Basteviken bktransport@online.no 911 70 224
 Knut Halvorsen post@slevikkilenbaatbyggeri.no 911 49 769
 Svein Jensen  901 87 457
 Sten Erik Nøklebye  917 12 825
 Ragnar Solgaard  976 45 770
 Roy Andersen roy.andersen@bako.no 995 71 799

Aktivitetsgruppa
 Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no 950 50 779
 Synnøve Nøklebye  909 67 717
 Per-Einar Andreassen  907 66 004
 Rune Wesley Hansen  454 33 598

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

Klubbeffekter til salgs

amcar Fredrikstad
Medlemssider

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,

Mars:
April:
Mai:
Juni
August:
September:
Oktober:
November:
Desember:

2013
Januar:
Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni:
August:
September:

Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 08.05.2012 kl 19.00 på klubben. Se agenda 
nedenfor.

Agenda
Sommerferie

Ønsker alle velkommen

Johnny
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 1. Fredagstreff kl. 19:30
 5. Styremøte kl. 18:00
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. amcar Cruise Night kl. 18:30
 8. Fredagstreff kl. 19:30
 8. Cars on the farm
 9. Cars on the farm
 10. Cars on the farm
 15. Fredagstreff kl. 19:30

Juni
2012

Juli:
 4. Juli cruising Lillestrøm kl. 19:30
 4. amcar Cruise Night kl. 18:30
 5. Power Meet Västerås
 6. Power Meet Västerås
 6. Fredagstreff kl. 19:30
 7. Power Meet Västerås
 13. Fredagstreff kl. 19:30
 18. amcar Cruise Night kl. 18:30
 20. Fredagstreff kl. 19:30
 27. Fredagstreff kl. 19:30

August:
 1. amcar Cruise Night kl. 18:30
 3. Fredagstreff kl. 19:30
 5. Power Meet
 10. Fredagstreff
 15. amcar Cruise Night kl. 18:30
 17. Fredagstreff
 24. Fredagstreff
 24.-26. Motortreff Rudskogen
 25.(-26.) Gaterace Øra
 31. Fredagstreff kl. 19:30

September:
 2. Bendix-treffet 
 4. Styremøte kl. 18:00
 4. Klubbmøte kl. 19:00
 5. amcar Cruise Night kl. 18:30
 7. Fredagstreff

 14. Fredagstreff
 18. Styremøte
 19. amcar Cruise Night kl. 18:30
 21. Fredagstreff
 28. Fredagstreff
 30. Late Summer Car Meet

Oktober:
 2. Styremøte kl. 18:00
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 16. Styremøte kl. 19:00

November:
 6. Styremøte kl. 18:00
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 20. Styremøte kl. 19:00

Desember:
 6. Styremøte kl. 18:00
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 20. Styremøte kl. 19:00

 19. Styremøte kl. 19:00
 20. amcar Cruise Night kl. 18:30
 22. Fredagstreff kl. 19:30
 29. Fredagstreff kl. 19:30

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


