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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

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

Godt Nytt år Hilsen Gunnar

Hilsen Johnny Lund

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 15. januar

Så satt vi der da og gulpet ribbe og riskrem med vær og 
temperaturer som leder tankene til noe helt annet enn 
julefeiring. Foruten sparte fyringsutgifter ser været ut til å 
ha gitt noen uønskede virkninger. Uten sporsnø og van-
skelig fremkommelighet ser det ut til at det gulltider for 
kjelteringpakk. Rett etter middagen på Julaften banket 
det brått på døra, hva po.., da jeg åpnet døra sto en av 
lovens voktere der. Viste seg at mens vi hadde kost oss 
med julematen hadde andre brutt seg inn hos naboen og 
ende vendt huset hans. Før i tiden var visse ting hellig, 
men i dag ser det ut til at all respekt for annen manns 
eiendom og høytidsfreden er noe som hører til historien. 
I dagens SA var det mer triste nyheter, i løpet av få da-
ger var det gjort 15 innbrudd i bolig kun i sarpedistrik-
tet og utallige fler over hele Østfold. Så her gjelder det å 
gjøre saker og ting vanskelig for pakket, installer alarm, 
legg verdisakene vanskelig tilgjengelig. Noter ukjente bi-
ler som kjører rundt i nabolaget, gjør nabolaget utrygt for 
kjeltringene. Nok negativiteter - 
Nå går vi inn i et nytt år og da skal vi feire så
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Et Godt Nyttår til alle medlemmer og andre lesere av avisa.

Godt Nytt 2012!
Da var vi her igjen da, ved et nytt vei-
skille på kalenderen, møtepunktet 
mellom 2011 og 2012. Et år er lagt bak 
oss og et nytt står for døren. Med det 
nye kommer nok en gang blanke ark 
og nye utfordringer. Da er det viktig å 
ta med seg det gode fra året som gikk 
slik at man har god ballast på veien. 
Man må ei heller glemme de tingene 
som ikke gikk så bra, men de må ikke 
få dominere. Erfaringer får man fra alt 
man bedriver og summen av erfarin-
ger man har fått, og de gode tingene 
gir et godt utgangspunkt for veien vi-
dere. Dette gjelder både for oss som 
enkeltmennesker og for klubben vår.

Det nye året bringer nye utfordrin-
ger for oss som klubb, vi skal gjennom 
Motorshow, Power Meet og Gaterace i 
år. Full pakke med andre ord. Samtidig 
fylles terminlistene opp fra alle hold så 
det skal vel kanskje ikke stå på utval-
get. Dette er jo noe vi har glede av året 
gjennom. Så krysser vi fingrene for at 
årets vær blir bedre og at vi kan gjen-
nomføre treff der det dette ikke skal 
legge noen demper på stemningen.

Med det nye året kommer også års-
møtet med valg. Dette avholdes i år 
den 7. februar. Dere finner mer infor-
masjon om dette lenger bak i avisen 
og på våre hjemmesider. Håper så 
mange som mulig har anledning til 
og delta denne dagen. Valg er jo en 
demo kratisk prosess og da er det vik-
tig at medlemsmassen er godt repre-
sentert.

Ønsker også og takke for en flott 
kveld da vi avholdt årets julebord på 
klubben. Det var god mat, nok drikke 
og veldig god stemning helt til siste 
gjest forlot bygningen i halv fire-tiden. 
For de av dere som ikke hadde anled-
ning til å delta denne gangen vil jeg 
minne om at vi også har en årsfest rett 
rundt hjørnet.

Håper dere alle har hatt en fin juletid 
og at dere fikk det dere ønsket dere 
av julenissen. Noen ekstra fridager 
er alltid kjærkomne i en ellers hektisk 
hverdag.

Et riktig godt nytt år til dere alle.

Happy Cruising

Power Meet 2004
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Valgkomiteen Amcar Fredrikstad 2012

Styret har i 2011 bestått av følgende:
Stilling 
Leder 
Nestleder 
Kasserer 
Sekretær 
Forretningsfører 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 
Redaktør avis 
Redaktør web

Navn 
Johnny Lund 
Alexander Bothe 
Roy Andersen 
Terje Bjerklund 
Marit Husebakke 
Jonas Eriksen 
Kurt Bothe 
Tim Marthinsen 
Kent Basteviken 
Vidar Ekeberg 
Svein Jensen 
Gunnar Kittelsen Røberg 
Johnny Lund

Telefon 
918 00 246 
473 76 087 
995 71 799 
952 22 730 
975 51 201 
920 30 318 
909 58 527 
404 60 684 
911 70 224 
911 67 808 
901 87 457 
908 54 245 
918 00 246

Kommentar
På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Går ut
Går ut
På valg
-
-

Valgkomiteens innstilling til Årsmøte 2012:
Leder: Johnny Lund     2 år gjenvalg
Kasserer: Roy Andersen    2 år gjenvalg
Forretningsfører: Marit Husbakke   2 år gjenvalg 
Styremedlem: Svein Jensen   2 år ny
Styremedlem: Jonas Eriksen   2 år gjenvalg
Varamedlem: Gunnar Kittelsen Røberg  1 år  ny
Varamedlem: Øyvind Kulbrik   1 år  ny

Valgkomiteen har bestått av Krister Norenberg, Carl Henrik Huseby og Jan Grøsfjeld

Fredrikstad 20.12.2011
Jan Grøsfjeld

Forslag til årsmøte må være innlevert styret innen 17.1.2012

Årsmøte 7. februar 2012

Årsmøte 2012 - Agenda

1: Åpning med valg av møteleder og referent
2: Beretning
3: Regnskap
4: Innkomne forslag
5: Valg
6: Avslutning

Etter årsmøtet blir det vanlig medlemsmøte.

KLUBBEN INVITERER TIL

ÅRFESTEN 2012!
Sett av 17. mars klokken 19:00

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG AFTEN PÅ KLUBBEN

Informasjon om festen kommer i 
neste avis, følg med.
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Som turist i «The Car City» må man forsøke å få med seg litt kultur og da er jo museumsbesøk 
noe av det som gjelder. Det tok vi til oss og la en av våre turer innom Water P. Chrysler Museet. 
Museet går over tre etasjer i et 5110m2 lokale. I 1. etasje kan man se de fra de første 50 årene i 
bilindustrien sett fra Chryslers perspektiv.

WPC's historie fortsetter i andre 
etasje, med introduksjonen av den 
første Hemi-motoren i 1951. «Boss 
Chryslers' Garage» rommer drøm-
mebiler fra 60- og 70-tallet samt 
klassike- og muskelbiler. 

Det er vel verd å ta turen og se 
på hva museet kan by på. I tillegg 
til den faste utstillingen som selv-
sagt rullerer med ulike objekter fra 
Chryslers historie har man ustillin-
ger basert over ulike tema. 

I kjelleren stod en Viper til «fri benyttelse» for besøkende. Og 
da bare måtte vi prøvesitte. Og ja, bilen hadde faktisk god sit-
tekomfort. Og det er klart hvem som VIL ha rattet...

Ny teknologi i gammel innpakning

▼1957 Plymouth Fury hardtop coupe, motor 318cid med doble fire-
portere og 3 trinns Torqueflite gearkasse

Sol og sommer i Michigan er ikke å forakte, når det kan kombineres med litt kultur blir det 
absolutt ikke feil. Bevis på at vi var der...

▼1953 Hudson Hornet Club Coupe

Turbinmotor ble 
montert i 1963
Eks priment Tur-
bin-bilen ble lånt 
ut til publikum 
for evaluering. 
Motoren kunne 
gå på diesel, 
parafin eller jet-
drivstoff

▲1948 Chrysler Town & Country woody convertible

▲1928 Chrysler Model 72 Le Mans Race Car ▲1929 DeSoto Six Roadster

▲1953 Chrysler GS-1 Ghia

1909 Hudson 20 Roadster

1941 Chrysler Town and Country Woody Station Wagon

I atriumet finner vi denne 
søylen hvor noen av Chryslers 
ikoner roterer rundt

Fortsetter side 10
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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 Vogtsv. 40, Sarpsborg vis a vis Byggmakker
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Kongstenhallen, Fredrikstad 14-15 april

www.amcarfredrikstad.com

amcar Fredrikstad

Motorshow 2012
Kongstenhallen, Fredrikstad 14-15 april

▲Al Eckstrand's Lawman 1966 Dodge Charger
Om dagen var Elton Eckstrand advokat i Chrysler-konsernet, om nat-
ten var han en dragracer kallt «Al». Han gikk fra å kjøre privat til 
racing med skjult konsernstøtte.

▲1970 Hemi 'Cuda

1997 (98) Dodge Copperhead

▼Historisk oversikt over Chrysler-konsernet.
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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

Hval er utrolig godt å servere og kan brukes også til helgemat. 
Det var en god del på menyen i mitt barndomshjem og det jeg husker veldig godt og smakte 

best var sausen. Så her kommer det en oppskrift på HVAL. Rett fra sjøen

VILTGRYTE MED HVAL

600 g hvalkjøtt i tynne skiver eller strimler
8 stk frisk sjampinjong i skiver

1 ts grovknuste einerbær
2 dl creme fraiche

½ dl vann
Smør til steking
Salt og pepper

2 ss friske blåbær
2 ss friske tyttebær
2 ss friske molter

En kan sikkert ha i litt rotgrønnsaker hvis en ønsker en mer fyldig smak.
Husk at du må forkoke grønnsakene slik at de blir myke, eller kutt opp veldig små biter av 

grønnsakene.

Slik gjør du:
Skjær hvalkjøttet i tynne skiver mens det er halvfrossen og skjær ev. skivene i strimler. Stekes 

rask i smør på varm panne. Ha i soppskivene og la de steke med. 
Tilsett vann, creme fraiche og einerbær og kok opp. Smak til med salt og pepper og rør for-

siktig inn friske ville bær.
Server med hjemmelaget potetsalat.

En vits får vi plass til:
 Mor til sønnen på ni som kommer inn på på det nyvaskede kjøkkengulvet;

- Hei, hvor kommer disse fotsporene fra?
- Vet ikke, de har fulgt etter meg i hele dag.

Synnøve



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 2010 mottok amcar Fredrikstad 26 389,- kro-
ner fra 47 spiller som hadde registret klubben som mottaker. Vær med å støtt 
klubben i 2011, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! 
Pr. 27. desember er det 56 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 14 686,- til klubben, dette er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

Jeff Foxworthy’s
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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: 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: Kurt 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

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,-

2012
Januar: Tore Solgaard / Jan Grøsfjeld
Februar: Kjell Magnussen / Vidar Ekeberg
Mars:
April:
Mai:
Juni
Juli:
August:

September:
Oktober:
November:
Desember:
2013
Januar:
Februar:
Mars:

Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 03.01.2012 kl. 19.00 på klubben. Se agenda 
nedenfor.

Agenda

1. Medlemsmøte starter
2. Informasjon om årsmøtet
3. Aktuelle klubbsaker
4. Pause
5. Motorshow 2012
6. Avslutning

Ønsker alle velkommen
Johnny Lund
Leder amcar Ferdikstad
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 3. Styremøte kl. 18:00
 3. Medlemsmøte kl 19:00
 13. Filmkveld kl. 19:30
 17. Styremøte kl. 19:00
 27. Filmkveld kl. 19:30

Januar
2012

Februar:
 7. Styremøte kl. 18:00
 7. Årsmøte/medlemsmøte kl. 19:00
 10. Filmkveld kl. 19:30
 21. Styremøte kl. 19:00
 24. Filmkveld kl. 19:30

Mars:
 6. Styremøte kl. 18:00
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 9. Filmkveld kl. 19:30
 20. Styremøte kl. 19:00
 23. Filmkveld/rigging årsfesten kl. 19:30
 24. Årsfesten kl. 19:00

April:
 3. Styremøte kl. 18:00
 3. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. Påskecruising
 6. Filmkveld kl. 19:30
 13. Rigging motorshow kl. 17:00
 14. Motorshow 2012 kl. 09:00
 15. Motorshow 2012 kl. 09:00
 17. Styremøte kl. 19:00
 20. Filmkveld kl. 19:30
Mai:
 1. Østfoldmønstringen OBS!
 2. amcar Cruise Night kl. 18:00
 4. Fredagstreff kl 19:30
 8. Styremøte kl. 18:00

mai forts.: 
 8. Medlemsmøte kl. 19:00
 11. Fredagstreff kl. 19:30
 18. Fredagstreff kl. 19:30
 22. Styremøte kl. 19:00
 25. Fredagstreff kl. 19:30

 Juni:
 1. Fredagstreff kl. 19:30
 5. Styremøte kl. 18:00
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. amcar Cruise Night kl. 18:00
 8. Fredagstreff kl. 19:30
 15. Fredagstreff kl. 19:30
 19. Styremøte kl. 19:00
 22. Fredagstreff kl. 19:30
 29. Fredagstreff kl. 19:30

Juli:
 4. Juli cruising Lillestrøm kl. 19:30
 6. Fredagstreff kl. 19:30
 13. Fredagstreff kl. 19:30
 20. Fredagstreff kl. 19:30
 27. Fredagstreff kl. 19:30

August:
 3. Fredagstreff kl. 19:30
 5. Power Meet

Frem til mai, kjører vi filmkveld hver annen 
fredag.
Motorshowmøter holdes jevnlig på klubben 
fremt til at Motorshowet er avholdt.
For filmkveld og Motorshow møter følg med 
på sms fra klubben eller web sidene.
Får du ikke tekstmeldinger om hendelser på 
klubben, send en SMS til klubbtelefonen: 
980 30 483


