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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. mars
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Forsidebilde: 
Ketil's 1940 Ford DeLuxe Coupe

Da var det mars da, nedtelling mot 
vår og sommer er godt i gang. Avisa 
har kommet litt på etterskudd denne 
gangen og det skyldes rett og slett at 
Motorshow og jobb har blitt prioritert 
først. Er ikke alltid så lett å rekke alt, 
men likevel fant vi vel ut at det var den 
fornuftige rekkefølgen og gjøre ting i. 
Håper vi har deres tilgivelse.

Vi har lagt bak oss noen nydelige vin
terdager nå i slutten av februar, men 
i dag kom det hvite i retur. Skikkelig 
ufyselig ute! Vi håper det blir kortvarig. 
Er jo tross alt ikke en måned en gang 
til de fleste av oss ønsker å starte se
songen med Påskecruise. Vi satser på 
felleskjøring fra klubben denne dagen 
og flere detaljer kommer.

Ønsker også og meddele at vi på med
lemsmøtet i april avholder ekstraordi
nært årsmøte. Det ligger ikke noe dra
matikk bak dette annet enn at vi har 
fått ønske fra et styremedlem om å 
trekke seg. Valgkomiteen jobber med 
sin innstilling og dette presenteres i 
neste avis og på medlemsmøtet i april. 
Det vil bli valg av styremedlem / vara. 
Dersom noen har forslag til valgkomi
teen så ta kontakt med de eller send 
det til klubben.

Merk også at når det gjelder medlems
møtet i april så avholdes dette den 10. 
april på grunn av påsken.

Vi er klare for årsfest den 17. mars. 
Håper dere har fått meldt dere på og 
at de som har jubileum passer på å ta 
turen slik at vi kan gi dere litt ekstra 
oppmerksomhet. Liste over jubilanter 
finner dere på innbydelsen. Kvelden 
gjennom skal vi hygge oss med god 
mat, godt drikke, utmerkelser, kaker 
og «skrævling».

Motorshow er selvsagt fortsatt et 
tema. Her begynner ting og ta form og 
vi gleder oss inn mot helgen 14. og 15. 
april. Vi har booket Il Tempo Gigante, 
vi får verdenspremiere med avduking 
av nybygget prosjekt, samt en rekke 
andre flotte biler, mc, stands osv. Ar
beidet med dette fortsetter hele veien 
frem til vi åpner dørene. Vi har egne 
møtekvelder som er dedikert til arbeid 
med motorshow som er åpne for alle. 
Ta turen når dere får SMS eller ser av 
terminlisten at det skjer noe. Jo flere 
kloke hoder vi slår sammen jo bedre 
blir utstillingen. Vi har som mål at årets 
utgave skal bli den beste på lenge.

Som dere sikkert også har fått med 
dere var det litt vurderinger rundt årets 
Gaterace. Helgen «vår» i august deler 
vi nå med Rudskogen Motorfestival. 
Derfor bestemte vi oss for og se på 
muligheten av og arrangere Gaterace 
lørdag kveld denne helgen slik at vi 
kan dra litt på synergien av at det er 
mange med motorinteresse i distriktet. 
Dette har vi nå fått godkjenning for fra 
vegvesenet og vi mangler bare svar 
fra politiet, så er det i orden. Vi krys
ser fingrene for at dette skal bli en god 
løsning. Siden vi søkte om å få bruke 
begge dagene har vi også muligheten 
til å flytte til søndag dersom vi, bank i 
bordet, skulle få dårlig vær. Her kom
mer vi sterkere tilbake når vi har lagt 
Motorshow bak oss.

Da gjennstår det bare og ønske dere 
alle en riktig god påske! Spre ryktet 
om Motorshow, Il Tempo Gigante mm. 
til familie og venner så krysser vi fing
rene for en flott helg med mange besø
kende i Kongstenhallen.

1934 Ford «flathead» V8 med Offenhauser 
trimdeler og kompressor med 2 X 2 port på 
toppen.  Foto:Gunnar/Sølvi

Hva kan en si, vårfølelsene begynner å krible i 
kroppen. Noen har allerede begynt å trekke bilen 
ut på gaten og når en hører åtteren rumle forbi får 
en våren enda mer inn på kroppen. Trøsten får 
være at det er ikke lenge til nå, langfredag bær
er det løs med påskecruising. Helgen etter får vi 
nok å henge fingrene i med vårt eget Motorshow. 
Foruten det økonomiske er det en god belønning 
å få god tilbakemelding fra fornøyde besøkende. 
Målet er at folk skal like og sette pris på det de ser 
og opplever slik at de ser frem til å besøke oss  
igjen i 2014. Personlig ser jeg frem til Motorshowet, 
var vedig fasinert av Il Tempo Gigante når filmen 
kom, men har aldri hatt anledningen til å se full
skalautgaven i «live» versjon. (Når jeg legge siste 
hånd på avisa er alt av vårfølelser borte, ute er det 
full vinter, snøft)

▲ «Cat» på jobb i Boliden Aitik's kobbergruve, om den ikke ser stor 
ut så er høyden fra bakken til midten av hjulet nær 1,8 m!
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Så teller vi ned mot årets Motorshow, biler og sponsorer begynner å komme på plass og den 
14. april er vi klar til å åpne dørene. Klubbens første Motorshow ble arrangert i Sparta Amfi 25-
27. august 1978. Siden den gangen har det blitt en tradisjonrik utstilling som har nesten uten 
opphold har blitt holdt hvert annet år. Som en liten oppkjøring til årets show og et nostalgisk 
tilbakeblikk har vi gravd frem noen bilder og plakater fra tidligere Motorshow.

▲ Sparta Amfi 1980. 1971 Cadillac Coupe Deville fortsatt hjemmehørende 
i Fredrikstad

Motorshow

▲ 1978 plakat fra første utstillingen
▲ 1980 plakat fra andre utstillingen

▲ Sparta Amfi 1980. «Snekker'n» inspirert Mustang?

▲ Sparta Amfi 1980. 1959 Ford Fairlane 500 Galaxy Retractable 
Hardtop

▲ Sparta Amfi 1980. 1965 Mustang fastback (Lars C sin?)

▲ Kongsten 1990, Rask og tøff  Liv Berstad ved sin dragster

▲ Kongsten 1990, AnnKarin gjør klar 61 Oldsen sin ▲ Kongsten 1990, Masse puss og gnikk før publikum slipper inn
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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 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.

▲ Kongsten 1990, Elvis og Graceland tema(?)

▲ Kongsten 1990, enda mer puss og gnikk

▲ Østfoldhallen 1992, 1959 Oldsmoblie Super 88

▼Østfoldhallen 1992, 1975 Cadillac Eldorado Convertible

▲ Østfoldhallen1992. For de som leser seriør litteratur er 313 
en meget kjent bil, eid og kjørt av en and i matrosdress. Kvakk, 
kvakk...
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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

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

www.amcarfredrikstad.com/motorshow

Åpningstider  Billettpriser
Lørdag: 10:00 – 19:00  Voksen: 150,-
Søndag: 10:00 – 16:00  Familie: 300,-
Konkurranse og underholdning Honnør: 50,-
for barna , kiosksalg m.m.  Barn u/16:  50,-

Motorshow

Quick
Truckservice

FREDRIKSTAD

Kongstenhallen 14.–15. april

Opplev 
og mye, mye mer....
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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

I dag blir det litt svensk. Denne retten passer til stekt fisk eller smøre på lefser.
Kutt da potetene i mindre biter, eller server som tapas eller forrett.

GUBBRØRA
Passer til 4 personer.

125 g ansjosfilet, finhakket
1 stk gul løk i tynne skiver

1 dl hakket dill
0,5 dl hakket gressløk

4 stk kokte poteter i grove biter
3 stk hardkokte egg, grovhakket

1 stk eggeplomme
Nykvernet pepper

Smelt litt smør i en stekepanne og la løkringene steke til de blir myke og blanke. Bland alle 
ingrediensene i en bolle, smak til med ansjoskraften og nykvernet pepper. Vend inn fersk 

egge plomme rett før du skal servere den. 

URTELAKE TIL HVIT FISK
Vann 

Kvister av dill
Timian

Hele skrelte hvitløksfedd
Salt

Fyll vann i en plastbeholder med lokk. Tilsett 2 ss salt vann per liter vann.
Legg i fisken sammen med urter og hvitløk.

 Legg på lokket og sett kaldt i 1–2 døgn.

En VITS
 Gamle Ola kom til byen etter å ha levd hele sitt liv på landet. 
Ved en dør så han et skilt: Trykk på knappen. Han gjorde det.

Ut kom en kar som sa: «Nå hva ønsker du?», «Ikke noe», sa Ola. – «Jeg gjorde bare som 
det stod på skiltet.»  – «Å,» sa mannen  – «på landet dukker tydeligvis idioter rett opp av 
marken.» «Mulig det,» sa Ola  «og her i byen kommer de bare man trykker på en knapp.»

Synnøve


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 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. 7. mars er det 58 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 3 328, til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

Jeff Foxworthy’s



16 17amcar News nr. 3 amcar News nr. 3

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: Svein Jensen s.jensen@online.no 901 87 457
Styremedlem: Jonas Eriksen ericzn87@gmail.com 920 30 318
Styremedlem: Kurt Bothe kurt.bothe@nokas.no 909 58 527
Varamedlem: Gunnar Kittelsen Røberg amcarnews@amcarfredrikstad.com 484 86 627
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 epost 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:

Husk at neste medlemsmøte er flyttet til den 10. april. pga av 
påsken.
På dette møtet vil det også være ekstraordinært årsmøte for valg av nytt medlem til styret for er
statning av styremedlem som ønsker å fratre.

Johnny
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 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

Mars
2012

April:
 6. Påskecruising
 6. Filmkveld kl. 19:30
 10. Styremøte kl. 18:00
 10. Medlemsmøte kl. 19:00
 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

juni forts.:
 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
 10. Fredagstreff
 17. Fredagstreff
 24. Fredagstreff
 24.-26. Motortreff Rudskogen
 31. Fredagstreff
 25.(-26.) Gaterace Øra

September:
 2. Bendix treffet 
 4. Styremøte kl. 18:00
 4. Klubbmøte kl. 19:00
 7. Fredagstreff
 14. Fredagstreff
 18. Styremøte
 21. Fredagstreff
 28. Fredagstreff
 30. Late Summer Car 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


