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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

Hilsen Gunnar

Hilsen Johnny Lund

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 15. februar
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Snøen ligger i et tynt lag ute etter en 
vinter som så langt har vært vesent-
lig snillere enn fjorårets. Dagene blir 
sakte men sikkert lysere og kalende-
ren bikker februar måned. Med andre 
ord går det mot lysere tider, mot vår!

Som amcar entusiast er det litt som å 
være i eksil når vinteren kommer. Med 
mindre man har et prosjekt man job-
ber på da. Klør litt i fingrene her etter 
å få gjort noe med både Mustang og 
Impala, men jeg må vel bare innse at 
det er like greit og la det ligge dette 
året. Er for mange andre ting som 
spiser tid om dagen. Kanskje jeg har 
bitt voksen nok til og inrømme ovenfor 
meg selv at det er bedre å kutte ned 
litt på mengden ting man gjør, få noe 
ferdig før man begynner på noe nytt 
og på denne måten bevare husfreden, 
he he... Til de av dere som HAR tid til 
og pusle med prosjektene deres så 
gleder vi oss til å se hva resultatene 
blir. Det drar seg heldigvis mot tider da 
dette lar seg gjøre. Dagene tikker ned 
mot årlige «happenings» som Swap 
Meet, Påskecruise og ikke minst vårt 
eget Motorshow.

Når det gjelder Motorshow så begyn-
ner ting sakte men sikkert å falle på 
plass. Likevel er det ikke til og stikke 
under en stol at dagene flyr litt fortere 
enn man ønsker. Det er fortsatt ting 
som må gjøres før vi kan åpne dø-
rene til årets utstilling. Vi håper at vi i 
år skal lage en like god utstilling som 
tidligere, at de besøkende skal komme 
i større antall, at alle skal kunne si at 
det jammen var verdt det og besøke 
Kongstenhallen denne helga og at vi 

søndag 15. april skal kunne puste let-
tet ut og si; Da var det over for denne 
gang, det gikk bra! 

Vi jobber med Motorshow på egne 
møter. Alle er hjertelig velkomne til og 
delta og vi trenger flere hender nå som 
det snører seg til slik at vi er sikre på 
at det produktet amcar Fredrikstad le-
verer denne helgen er noe vi kan være 
stolte av som klubb.

Vi har også en annen viktig ting vi må 
avklare snarest, Gaterace 2012. Her 
ser det ut til at det i år skal arrangeres 
et nytt treff i regi av Rudskogen som 
selvfølgelig er lagt til samme helg som 
vi arrangerer Gaterace. Jeg ønsker 
derfor å gi dere alle en liten hjemme-
lekse før neste møte; Tenk ut om det 
er andre alternativer vi kan benytte 
oss av i gjennomføringen av årets Ga-
terace.

Februar er også fast tid for klubbens 
årsmøte. Som vanlig er det valg av re-
presentanter til styret og behandling av 
eventuelle forslag som står på agen-
daen. Jeg oppfordrer dere til å komme 
slik at medlemsmassen er godt repre-
sentert i forbindelse med disse proses-
sene, det er viktig for klubben vår. Vi 
har selvfølgelig vanlig medlemsmøte 
etter endt årsmøte. Da er det bare å 
ønske dere alle velkommen.

Glem heller ikke at årsfesten er rett 
rundt hjørnet. Her gjør vi som vanlig og 
hygger oss med god mat, godt drikke, 
utdeling av priser og sosialt samvær. 
Det vil komme mer informasjon om 
dette i tiden fremover.

Håper vi sees på årsmøtet.

Tja, hva kan en si, ble kald gitt..
Nytt år og nye nummer. Tenkte jeg skulle være litt 
«amerikansk» denne gangen. I USA er man mektig 
stolte av landet sitt samme hvor gæli det noen gang-
er er, mens vi ser mye feil her hjemme og lite positivt. 
Klart det er mye som kunne vært bedre, men la oss se 
litt på den positive siden. Har noen av dere noensinne 
tenkt over hvor materialene som sitter i bilen du kjører, 
telefonene du ringer med eller PC’n din kommer fra? 
Det blir som å gå å kjøpe ei pakke med kokt skinke, du 
gir det ingen tanke på hvor det kommer fra. Det neg-
ative til tross, vi har mye å være stolte av, silisiumen 
du finner i «chippen» i PC’n din, iPhone eller hjernen 
på bilen din kan med stor sannsynelighet komme fra 
Norge. Kvartsen som er benyttet i glasset på telefonen 
din, i fiberoptikken i bilen eller halogenpæra i stua kan 
også være et norsk produkt. Når du sitter og leser et 
flott magasin  med fine glansede sider skal det mye til 
at ikke fillern i papiret kommer fra en av verdens største 
fabrikker som produserer dette og som ligger nettopp 

Rotet litt i fotoarkivet og fant en morsom kjær-
re fra 4. juli på Lillestrøm i 2006 (snart 6 år 
siden, æææh) - bare å innrømme  – tida går 
altfor fort. Foto:Gunnar/Sølvi

i Norge.Malt hvitt i det siste?, veeel da kan det hvite 
pigmentet være norsk, råvaren er Titanoksyd som i 
utgangspunktet er svart, men etter å ha blitt foredlet 
blir det et hvitt pigment som du finner i masse produk-
ter bla annet i maling. Og dette blir faktisk foredlet i 
Fredrikstad på Kronos Titan. Så for dere som ikke 
visste det, kobberet i frihetsgudinnen kommer også 
fra Norge. I tidligere tider var Norge en gruvenasjon 
inntil på 90-tallet da de fleste gruvene ble stengt. De 
som overlevde gjorde det ved å utvikle superkom-
petanse på spesialprodukter. I dag går det igjen mot 
at Norge atter kan bli en gruvenasjon, men nå også 
med et større fokus på å levere mer enn kun ubehan-
dlede råvarer. Så ved neste korsvei kan din nye bil 
eller tele fon bestå av spesialprodukter fra Norge. Vi 
bygger fortsatt ikke biler, men jaggu er norsk spiss-
kompetanse å finne gjemt bak der ett eller annet 
sted. Så kanskje en dag vi kan si: «Kjøp amerikansk, 
kjøp norsk»
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I andre land med mer liberale regler enn Norge kan man fortsatt kjøpe eller sette sammen sin 
egen drømmebil. Hennessey Performance Engineering er et selskap som hjelper bilentusias-
ter å oppfylle sine drømmer. Under Grensetreffet i Halden kunne vi høre noe som romlet høyt 
og fikk hodene til å snu seg. «Ruslende» inn på området kom to svenskregistrerte Camaro’s 
hvorav den ene hadde fått seg en «runde» hos Hennessy.

Fra en standard utgave av 
Camaro med V8 med 426hp og 
manuell, «hester» Hennessey den 
opp til 655hp. Akkja, med nor-
ske myndigheters høye tekniske 
kompetanse og støtte til de som 
vil bygge om bilen si,n kan vi jo 
selvsagt drømme om når vi får 
hjem tilsvarende, selvsagt uten å 
måtte betale de samme horible 
avgiftene som Sverige har. Sorry, 
det var jo vi som betaler blod for 
en US-bil om vi da får lov til å få 

Hennessey
Performance Engineering

den registrert da. Fokuset på at 
biler i Norge skal holde de høyste 
tekniske krav er stort. For at god-
kjenningen ikke skal falle bort må 
du for all del ikke finne på å bytte 
farge eller annet på den, for da er 
den trafikkfarlig. 

Gad vite hvordan de løser dette 
på myndighetenes egne biler...
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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

Årsmøte 7. februar 2012

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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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

9

KLUBBEN INVITERER TIL 

ÅRSFESTEN 2012!
17. mars kl. 19:00 – kr 150,- per kuvert

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG KVELD PÅ KLUBBEN

Utdeling av priser
Det vil bli utedeling av priser
til følgende medlemmer:
5-års medlemskap: 
Johnny Gressum 
Knut Filip Halvorsen 
Roy Egil Larsen 
Sølvi Delbekk 
Gunnar Kittelsen Røberg 
10-års medlemskap: 
Frank Askerli
Kurt E. Bothe
Per Henning Begby
Leif H. Urdahl
Terje Bjerklund
Morten Aleksander Augensen
15-års medlemskap: 
Susanne Fossum 
Frank Eriksen
Sten Erik Nøklebye
20-års medlemskap:
Britt Kersti Fagerås
Jan-Runar Skaget
Lars Christensen
Nils Petter Floan
Torkil Eune
Jan Ivar Magnussen
25-års medlemskap:
Sylvia Evensen
Bjørn Andreassen
Erik Fossum
Erik Anton Eugensen
Torill Andreassen
35-års medlemskap: 
Jan Wennersberg
Ketil Olsen
Carl Henrik Huseby 

Påmelding til Jonas Eriksen.
Send SMS eller ring: 920 30 318
Påmeldingen er bindene og frist 3. mars
Betaling til: amcar Fredrikstad, 
Strykerveien 19, 1658 Torp
Merkes: Årsfest og dine initialer
Kontonummer: 6120.05.38225
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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 Vogtsv. 40, Sarpsborg vis a vis Byggmakker

Kongstenhallen, Fredrikstad 14-15 april

www.amcarfredrikstad.com

amcar Fredrikstad

Motorshow 2012
Kongstenhallen, Fredrikstad 14-15 april
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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

Krabber er det noe får tak i nesten hele året nå. Her kommer en rett som du kan ha til andre 
havretter, eller som forrett.

KRABBEMOUSE (8 p )

1 pose lys buljonggele
Revet skall og saft av 1 lime 

½ sitron
2 krabbeskjell
1 dl majones

1 dl lettrømme

1. Lag buljonggele etter anvisningen på posen, men bruk bare 4 dl vann.
Avkjøl geleen og rør inn limeskall og -saft.

2. Rens all maten ut av krabbeskjellene og rør den i buljonggeleen sammen med majones og 
rømme. Fordel blandingen i åtte porsjonsformer. Sett dem i kjøleskapet så moussen stivner, 

minst 3 timer, men gjerne natten over.
3. Hvelv ev. moussen ut på porsonstallerkner eller server dem i formene. Pynt med salatblad 

og limebåter. Godt brød hører til.

SJØKREPSSALAT

8 sjøkreps
1 stor tomat
2 dl majones

2 ss tomatpure
2 til 3 ss vann

2 ts hakket, frisk estragon
Blandet salat.

1.Ta halekjøttet av sjøkrepsene. Skjær tomaten i tynne båter og skrap ut frøene. Rør sammen 
majones, tomatpure og vann og tilsett estragon.

2. Legg salat, gjerne flere sorter blandet, på et stort fat sammen med sjøkrepshalene og  
tomatbåtene. Drypp dressing over og server resten ved siden av.

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 2011 mottok amcar Fredrikstad 15 035,- kro-
ner 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. 3. februar er det 58 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 1 757,- til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

Sønn av bilmekaniker

Ole er sønnen til en hardtarbeidende bilmekaniker og farens språk dreide seg jo om olijeskift og 
lignende. Da lærer'n til Ole spurte han hvor gammel lillebroren hans var, svarte han:

 - Han er 2005 modell, men det er noe feil med eksossystemet hans,så mutter'n må skifte pakning på 
han flere ganger om dagen.

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 ericzn87@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,-

Februar: Kjell Magnussen / Vidar Ekeberg
Mars:
April:
Mai:
Juni
August:
September:
Oktober:
November:

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

Innkaller herved til årsmøte og medlemsmøte i amcar Fredrikstad 07.02.2012 kl 19:00 på klubben. 
Se agenda nedenfor.

Årsmøte 2012 - Agenda
1: Åpning med valg av møteleder og referent
2: Beretning
3: Regnskap
4: Innkomne forslag
5: Valg
6: Avslutning

Medlemsmøtet:
Pause etter årsmøtet
Aktuelle klubbsaker
Eventuelt

Johnny
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 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
 25. South East Swap Meet, moss

Februar
2012

Mars:
 6. Styremøte kl. 18:00
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 9. Filmkveld kl. 19:30
 16. Rigging årsfesten
 17. Årsfesten kl. 19:00
 20. Styremøte kl. 19:00
 23. Filmkveld kl. 19:30

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
 8. Medlemsmøte kl. 19:00
 11. Fredagstreff kl. 19:30
 12. Aarnes Swap Meet
 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
 24.-26. Motortreff Rudskogen
 XX. Gaterace Øra

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


