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Vi besøker

US Cars of Aurskog-Høland
Stiftet: 1. oktober 1989
Besøksadr: Fosser Grendehus, Fosser, 1960 Løken i Høland
Postadr: c/o Ole Johnny Halvorsrud, Husmovn. 74, 1925 Blaker
Medlemsmøter: Siste torsdag i hver måned
President: Per Enersen, mobil: 934 51 117, 
e-post: perener@hotmail.no
Visepresident: Kristian Langseth, mobil: 45413224, 
e-post: krila@tertitten.no
Sekretær: Ole Johnny Halvorsrud, mobil: 92087196, 
e-post: ojohalvo@online.no
Nettside: www.uscarsah.com
Facebook: https://www.facebook.com/usarsah
E-mail adresse: post@uscarsah.com
Antall medlemmer: 60
På besøk: Ole M. Nybakken
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d Det var dagen derpå i ordets rette forstand. Lørdag 

5. juli må kalles for dagen derpå når man har deltatt 
på 4. juli cruising i Lillestrøm. Det var uansett denne 
dagen vi avtalte å møte gjengen fra US Cars of 
Aurskog-Høland. Litt ute å kjøre var vi, for hvor finner 
vi Aurskog… Og hvor er Høland? 
Enkelt og greit. Kjør sørøst fra Lillestrøm, inn i 
skogene hvor milene ruller av gårde og kornåkrene 
strekker seg ut nesten som på amerikansk vis. Der 
finner vi tettstedet Fosser, og der holder vår gjeng til. 
Skilt i veikanten hjalp ikke så mye, for vi valgte å 
kjøre feil vei og kom fra motsatt kant, men vi kom 
frem nesten til avtalt tid. Om det nå var dagen derpå 
så var ikke vår gjeng preget av det. På den store 
plassen ved Fosser Grendehus var det så mye biler og 

folk at solen valgte å skinne også denne vakre dagen. 
- Hjertelig velkommen til oss. Vi regner med at det 
skal smake med kaffe og kake? 
Ingen kunne ha sagt noe så velplassert som de to 
ordene, kaffe og kake, akkurat da. Bilprat, klubbprat, 
spørsmål og svar, og enda litt til attåt kaffen. 
Oppstilling til fellesfoto med over 40 biler gikk 
smertefritt og glatt, takket være galante hjelpere, 
Chevy Pickup med gardintrapp på planet, blide folk og 
flotte biler. 
Bredden er stor hva kjøretøy angår. Fra tjuetallet 
og opp til nesten splitter nye biler er beholdningen 
medlemmene har, og et godt utvalg av disse blir 
fotografert. Klubben har som mål å tjene som nytte 
og hygge for alle med interesse for amerikanske 

kjøretøyer. Klubben har fått en gunstig leieavtale med 
Fosser Velforening for grendehuset på Fosser, som er 
det geografiske sentrum i den vidstrakte kommunen. 
Her arrangeres det møter, fester, og er sentrum for 
de to treffene klubben arrangerer hver 
vår og høst. Klubben arrangerer også 
Skulerud Summermeet i juni ved et flott 
treffsted ved Skulerudsjøen, lengst syd i 
kommunen.
Medlemmene i US Cars of Aurskog-Høland 
er en aktiv gjeng som bruker bilene. Det 
fikk vi bevis for da vi gjenkjente en lang 
rekke av bilene og sjåførene, fra kvelden 
før på Lillestrøm. Det var i tillegg flere av 
bilene som har fått egne artikler i dette 

bladet ved tidligere anledninger. Vi kan også røpe at 
det kan godt bli flere av den sorten. 
US Cars of Aurskog-Høland har 25 års jubileum i år. 
Vi gratulerer!

Jan Allan Amundsen med sin Ford Galaxie foran klubbhuset på 
Fosser. Klubben har en gunstig 
leieavtale med Fosser Velforening 
som gjør at de disponerer et flott grendehus med tilhørende 

utendørs plass for biler.

Kaffe og kake, bilprat og sosiale rundkast i finværet var hyggelig og velsmakende. 
Masse folk og biler var møtt opp ved klubbhuset på Fosser.

Styret i US Cars of Aurskog-Høland er en livlig gjeng som gjør sine saker bra. 
Men hvor er damene i styret? Fra venstre: Torger Løvbråthen, Bjørn Innlagen, 
president Per Enersen, Svein Alvær, Eivind Aae og Ole Johnny Halvorsrud.

’69 Chrysler 300 Convertible eid av Arnfinn  Kragtorp. 1960 Chevrolet Impala convertible i meget fin kondisjon. Eies av Anni og Svein Alvær. Thor Kristian Ringstad og sønnen Kristian i sin Corvette.

Sjelden, men fin utgave av en ”nyere” amerikaner i form av en Dodge Diplomat. 
Eies og passes godt på av Terje Dahlen.

Oldsmobile i rødt og hvitt er klassisk femtitall så det holder. 
Denne pene utgaven eies av Terje Klufterud.

Emil Grepperud’s gule Mustang og Bent Ove  Amundsen’s Lincoln som han kjørte 
fjorårets Lincoln Highway Tour med.

Hvit Cadillac Eldorado. Kjøpt av Elvis til sin roadmanager Joe Esposito. 
Eies av Kjell Veiby, her kona Karin bak rattet.

Thunderbird ”Custom Light” var et spennende bekjentskap. 
Eies og pleies av Tor Brestrup.


