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Leder har ordet!

Hilsen Johnny Lund

Vil du ha mer info om klubben på SMS?
Ring 980 30 483 eller send en e-post til:

kontakt@amcarfredrikstad.com
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Redaktørens hjørne

Hilsen Gunnar

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 69304520/952322789
www.northstar.no

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 17. september

Ahhh, ferie er herlig, sitter her og nyter formiddagen. 
Dog litt kaldt i dag, «bare» 70,5°F, (21,3°C), men en 
kan vel ikke forvente å skulle svette alle sine ferie- 
dager. I år har vi vært litt rundt om i Michigan, fått sett 
noe av det staten har å by på samt begynt å legge litt 
planer for neste gang vi skal over. For de som kan 
være interresert i å reise til bilens «hjemme»-stat vil 
de neste utgavene av avisen kanskje være med på 
å gi noen ideer om reisemål. Her har det ikke kun 
dreid seg om bil, men om opplevelser. Hva med en 
øy hvor generell motorferdsel er forbudt, de eneste 
tillatte motorkjøretøyene er øyas ambulanser, brann-
biler og politibiler, samt dozeren på fyllinga, all an-
nen transport håndteres med hest og vogn. Eller en 
båttur ut på Lake Superior for å se formasjoner som 
stadig endres med hjelp av elementenes hjelp. Selv-
sagt er det også litt å gjøre for den bilinterreserte. 

Classic Design Concepts har åpent hus hvert år før 
Woodward Dream Cruise, her kan man se noen av sel-
skapets kreasjoner og ulike tilbud. På grunn av andre 
reiseplaner fikk vi ikke sjansen til å komme på åpent 
hus, men vi fikk oss en privat omvisning helgen før. Og 
så er det selvsagt Woodward Dream Cruise, for den 
som vil ha med seg full pakke, her er det å anbefale 
at man er der mer enn bare selve Cruising-lørdagen, 
men også hele uken før samt søndagen. Selv om den 
offisielle cruisingen er tredje lørdagen i august er det 
uoffisiell cruising både dagene før og søndagen etter. 
Så med vårer turer «over there» og hjemmelige hen-
delser skal det være litt stoff å ta av fremover. Noe som 
selvsagt ikke er til hinder for de som har noe de ønsker 
å bidra med til avisen. 

Keep on Cruising 

Forsidebilde: Ford’s Greenfield 
Village

Da er vi her igjen da, den tiden av året der 
en av de neste punktene i terminlista er 
End of Season hos Magnus Motor. Løvet 
slipper sakte taket i grenen, sola er oppe 
litt mindre og go’ bilen er ikke lenger like 
ofte ute på veien.

Når det er sagt skal vi ikke grave oss 
ned av den grunn. Sesongene kommer og 
går i dette landet og det kan vi ikke gjøre 
noe som helst med. Like fullt er det også 
positive ting ved tiden vi går inn i. Kanskje 
noen skal restaurere, overhale eller opp-
gradere bilen? De mørke timene går fort 
foran PC, blader og kataloger på jakt etter 
nye godbiter eller kanskje drømmebilen? 
Alt i alt fylles vel kanskje denne tiden av 
flere drømmer en noen annen tid av året, 
hvertfall når det kommer til den hobbyen vi 
alle deler, bil, amerikansk bil. Tenker man 
seg litt om så er det kanskje ikke så ille at 
vi er her likevel da, på denne tiden av året. 
Kanskje det til og med er en god ting at vi 
har det slik vi har det, for med all jobbing 
og drømming som foregår rundtomkring er 
det jo dertil mer spennende å se resultatet 
når våren kommer tilbake.

Vi har stadig diskusjoner, både i styret 
og på medlemsmøter, om hva som skal til 
for at vi skal bli flinkere til å gjøre sosiale 
ting i regi av klubben. Her har vi sikkert en 
masse å gå på fortsatt, men det er med 
glede jeg kan informere om at det fra 23.  
september vil være faste jentekvelder på 
klubben med trim og sosialt samvær.

Jenter, sett derfor av torsdagene frem-
over og møt opp på klubblokalet kl. 19. Et 
godt initiativ!
Vi har siden forrige utgave av avisa lagt  
Power Meet 2010 bak oss. Nok en gang ble 
området på Kongsten arena for et flott treff, 
med bra vær, et mangfold av fine biler og 
ikke minst mange hyggelige mennesker. Vi 
dvelet litt på lørdag, før riggingen startet, 
på om vi måtte flytte treffet i år også. Run-
der ble gått på matta, det ble diskutert og 
vi ble enige om å gå for Kongsten. Vi lastet 
bilene, kjørte ned, gikk i gang og så kom 
regnet! Det var nok mange, undertegnede 
inkludert, som gikk med følgende tanke i 
hodet den kvelden; Var dette så lurt da? 
Søndagen ble en lettelse. Retter også en 
stor takk til alle som hjalp til og deltok.

Helt på tampen har jeg også en liten 
oppfordring til dere alle sammen. Nå som 
aktiviteten dabber litt som følge av høstens 
anmarsj er det ikke like mye klubbstoff og 
fylle medlemsmøtene med. Det hadde der-
for vært flott om det er noen der ute som 
har forslag til temaer, gjester, innhold m.m.  
som vi kan «sprite opp» den første tirsda-
gen i måneden med. Send det gjerne på 
en epost, ring meg eller ta det opp på nes-
te møte. For meg er det viktig at møtene 
våre også skal være sosiale og reflektere 
medlemmene i klubben. 

Nyt septembers siste fine dager!

Happy Cruising!
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Fredagstreff i Fredrikstad

En fin anledning å «trille» en tur med bilen, men vel 
så gøy er det å høre og fortelle historier rundt bordet

Treffene starter første fredagen i 
mai og deretter hver fredag frem 
til siste fredagen i september. 
Går alt i orden kan det være at vi 
får anledningen til å møtes på et 
mer sentralt sted i byen fra neste 
år av, mer om dette i et senere 
nummer. I tillegg til at fredags-
treffene er en fin anledning til å 
møtes og «juge» litt om løst og 
fast, så kan de også være med 
på å synliggjøre klubben for an-
dre som er interresert i US-bil. 
Selvfølgelig er det andre bonus-
er også, du får anledning til å 
spise fredagsmiddagen ute. For 
de som ikke har hatt anledning 
til å ta turen, har vi litt bilder tatt 
gjennom sommeren.

Hver fredag i sommermånedene møtes medlemmer fra klubben i Fredrikstad. I sommer har vi 
møttes ved Flora for uformell prat og felles hygge med litt mat og drikke attåt. For de som er inter-
resrt er det bare å ta turen til by’n og slå seg ned. Skulle du være førstemann så ikke fortvil, folk 
kommer ramlende inn etterhvert.

Nesten som å bli tatt tilbake til en dag i 1957Samling foran Flora
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	 KLUBBFEST
amcar fredrikstad inviterer medlemmene til

klubbfest 25. september. Vi fyrer grillen kl.: 19:00.

Glem ikke Magnus Motor end of season tidligere samme
dagen – la Magnus Motor gjøre bilen vinterklar. 

Du betaler for olje og smøring – Magnus Motor gjør jobben 
for deg. Vafler og pølse mens du venter.

Ta med godt humør og en god historie eller to!



8 amcar News nr. 8

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 9amcar News nr. 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 Sarpsborg nær RV118 vis a vis Nettbuss
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Som bilentusiaster drømmer vi vel alle om å reise «over there» for å kikke på US-bil i bilens hjem-
land. Personlig synes jeg det er morro å se på bil rundt dens fødeby, Detroit. For noen år siden, da 
vi dro på vår første reise til Michigan, fikk jeg spørsmål fra en kollega «hvorfor i all verden reise på 
ferie til Detroit»? 

  Foto/tekst: Gunnar Kittelsen Røberg

På reisefot i
Michigan

Svaret burde egentlig gitt seg selv, bil. Men 
Michigan (MI) er mer enn bilbyen Detroit, 
det finnes en rad forskjellige tursitmål som 
gir mer opplevelser enn bare bilspotting. 
Michigan er med 10mill. innbyggere den 
8. største staten i USA, selv om Detroit er 
den største byen og den alle kjenner, er 
det Lansing som er delstatshovedstaden. 
Rundt Michigan ligger «The Grate Lakes» 
som består av ferskvannssjøene Lake 
Erie, Lake St. Clair, Lake Michigan, Lake 
Huron, og Lake Superior. Lakene byr på 
ulike aktiviteter for den som liker friluftsliv. 
Her finner man muligheten til vrakdykking 
på vrak som på grunn av ferskvannet fort-
satt er rimelig godt bevart. Kajakkturer eller 
for den som liker å bruke føttene, turer i de 
ulike skogsparkene rundt om i staten. 

Eller man kan ta en båttur over til 
Mackinac Island og legge seg inn på «The 
Grand Hotel» og nyte det saktegående li-
vet på øya.

Staten Michigan er delt i to av stredet 
mellom Lake Huron og Lake Michigan. De 
to delene betegnes som the Lower and 
Upper Peninsula (UP). Frem til 1957, da 
Mackinac Bridge ble åpnet, kunne en reise 
til UP ta opp til 24 timer. Dette var sær-
lig under jaktsesongen når flere tusen je-
gere skulle ferges over. Mackinac Bridge 
var, når den ble åpnet, verdens lengste 
frittheng ende bro og er i dag fortsatt den 
lengste på denvestlige hemisfære og tred-
je lengst i verden. Som en kuriositet fin-
ner man Norway City i UP mot grensen til 
Wisconsin, etter sigende navngitt etter en 
jerngruve som var kalt Norway. UP gren-
ser mot Lake Superior som ble dannet av 
isen etter siste istid og her finner man flere 
interresante reisemål. På grunn av sin 
størrelse kan Lake Superior være ganske 
lunefull og mange skip har blitt overrasket 
av plutselig dårlig vær. Dette har i tillegg 
til skip som har sunket på grunt vann etter 
kollisjon, gitt opphav til en egen nisje, vrak 
sigthseeing. 

Andre båtturer man kan ta på Lake Su-
perior er ut til The Pictured Rocks. Stedet 
er sedimineter avsatt gennom tus ener av 
år og senere gjennomskåret av isen for 
senere å danne landet rundt laken. Ste-
det har fått navnet etter besøkende som 
syntes det så ut som om noen hadde malt 
mønstre på fjellsidene. «Paletten» går i 
grønt og blått, sort  brunt og hvitt ,alle far-
ger relatert til de ulike mineralene som si-
ver ut fra grunn en. De to nevnte turene går 
ut fra byen Munising ved Lake Superior. 

Litt historiske fakta:
Michigan er med 10mill. innbygg-
ere den 8. største staten i USA.  
Detroit er den største byen og 
den alle kjenner, men Lansing er 
delstats hovedstaden. Franskmenn-
ene var de første europeerne som 
bosatte seg i Michigan og i 1701 
grunnla de Detroit. Selv om USA 
erklærte seg som selvstendig na-
sjon i 1776 kom ikke Michigan med 
i unionen før 1837. Henry Ford var 
den som gjorde Detroit til USA's bil-
sentrum. Selv om Michigans bilin-
dustri har gått tilbake siden 70-tal-
let innehar Detroit fortsatt rollen 
som bilens sentrum. Michigan ligger 
på høyde med nord Spania og har 
generelt et behagelig klima, med 
en sesong som starter en måned 
før vår og varer en måned lengre. 
Noen severdigheter verdt å få med 
seg -  Ford museet, vil du ha med 
deg alt beregn å benytte minst to 
dager på turen. Walter P. Chrysler- 
museet med en stadig skiftende ut-
stilling i tillegg til den faste. Når det 
gjelder GM Heritage Center er dette 
dessverre ikke åpnet for «vanlig 
dødlige». Motown museet. Macki-
nac Island og Grand Hotel. Colonial 
Michilimackinac fortet, gjennopp-
bygd etter det opprinnelige fortet 
fra 1770. Woodward Dream Cruise. 
Pictured Rocks for å nevne noe......

Øsker man å bruke penger på andre ak-
tiviteter kan man kjøre litt lengre vestover 
hvor man kommer til Christmas City. Av en 
eller grunn er julen meget populær i MI og 
man finner flere steder som selger julesak-
er året rundt. I Canterbury Village finner 
man det som hevder seg å være verdens 
største juleforretning med 90 000 sqft 
(8 361m²) fylt med julepynt og annet til 
julefeiringen. Tar man turen litt lengre nord-
over til Frankenmuth finner man Bronner's 
Christmas Wonderland, et kjempekjøpe-
senter med julen som salgsobjekt. Byen 
Frankenmuth er en «tysk» by i Michigan, 
grunnlagt av tyske emigranter i 1845. 

I tillegg er det flere store kjøpesenter og 
outlets (kke bare klær) som kan besøkes  
(outlets: her trengs flere dager). 

Er ikke jul, shopping, båtturer, friluftsliv 
eller natur det du ser etter, passer du på å 
finne deg et hotell langs eller i nærheten 
av Woodward Avenue. Tredje lørdagen 
i august hvert år arrangeres Woodward 
Dream Cruise. Men du bør legge turen 
over mer enn en uke for å få med deg alt 
som skjer i oppkjøringen til selve cruiset. 
Har du leiebil og ekstra tid kan du passe 
på å ta runden rundt til de ulike butikkene i 
staten som selger bildeler til våre klassiske 
biler. Har hørt fra ulike folk som har vært 
på tur i USA at de savnet å se klassiske 
biler ute i trafikken. Der du må passe på 
å legge turen innom spesielle steder hvor 
bilfolket samles, kan du i MI forvente å se 
disse bil ene ute på tur hvorsomhelst i god-
været.

Santa ønsker velkommen til Christmas, Upper Peninsula 
Michigan

Shopping and dining i Frankemuth, Bayersk by i Michi-
gan

Greenfield Village og Ford-museet er vel verdt et besøk, 
men regn med å bruke mer enn en dag.

Battle ship row, en dal av formasjonene som utgjør Pictured Rocks ved Lake 
Superior (ser ut som gamle sjørøverskip ved havna)

En ombygd Checker Cab blant bilene som cruiser på Woodward Avenue. Her kan du oppleve de ultimate 
bilene både rullende forbi og parkert langst veien. Vil du få med deg alt må du beregne gooooood tid.

Bronner’s Christmas Wonderland ved Frank-
enmuth

Mackinac Island er vel verdt et besøk, mange 
hester, men få hestekrefter......

Jul for alle penga ved Canterbury Village

Mackinac Bridge, verdens tredje største

http://www.michigan.org/http://www.michigan.org/
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GREENF I E LD

Henry Fords første bil, når han skulle ha den ut av verkst-
edet var døren for liten så da var det bare å rive veggen 
for å få den ut

Den spede begynnelsen på Ford Motor Company

Fasaden på dette bygget hadde vært borte for all tid om 
ikke Henry hadde fått det for seg at han skulle ta den med 
hjem fra London til USA og sette den opp igjen.

Før bilens tid og karrosseriavdelingen var det vogn-
verksteder som gikk og gjaldt

Her kan du få deg en tur i en gammel Ford 
med egen sjåfør

Sjåføren forteller om hvordan man kjører en 
gammel Ford som forresten så ut som om den 
rullet av et samlebånd i går.

Skalert kopi av en Edisons kraftstasjoner, 
«Station A». Henry Ford begynte å jobbe som 
ingeniør for Edison i 1891.

Dampdrevet generator

Henry Ford er mest kjent for sin effektivisering av bilproduksjonen, noe som brakte bilen ut til 
de store massene. Men Henry hadde også en annen side, han samlet på alt mulig fra samtiden 
og bygde opp en samling som i dag gjør det mulig å kunne gå å se hva folk brukte tilbake i «hine 
hårde dager».

Village
Å ta turen på Ford Museum og tilhør-
ende Greenfield Village krever tid, og 
da snakker vi ikke om timer. Vi har gjort 
deler av både museet og landsbyen og 
konklusjonen er klar. Av museet har vi 
sett bildelen og litt av det øvrige, mao. 
vi må enda en runde for å få sett resten.

Det samme gjelder med Greenfield 
Village, der har vi vel fått med oss rundt 
2/3. 

Meeen det gir oss en unnskyldning 
for å ta flere turer og «besøke» han 
Henry. Greenfield Village er i ordets 
rette forstand en landsby, her har man 
samlet gamle bygninger og kopier av 
andre bygg. Mange av dem er en del av 
historien om USA’s utvikling. Andre bygg 
kommer fra land utenfor USA og ville 
gått tapt om Ford ikke hadde vist inter-
esse for å bevare bygget eller deler av 
det. Her kan du kjøre rundt med gamle 
autentiske togsett, bedre enn nye T- og 
A-Forder for å nevne noe.

Inne på området har man også gamle 
jernbanebygninger, hvorav noen fortsatt 
er operative, slik som det gamle jernba-
ne verkstedet. Vi gir deg et litet innblikk i 
Greefield Village og kanskje du tar turen 
neste gang du er på de kanter.  

Verkstedet hvor de reparerte/restaur-
erte lok og vogner.

Tekst og bilder: Gunnar og Sølvi
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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 2009 mottok amcar Fredrikstad 11.114 kro-
ner fra 30 spiller som hadde registret klubben som mottaker. Vær med å støtt 
klubben i 2010, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! 
Pr. 14. september er det 45 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 18 638,- til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.
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Redneck Classic

Illustrations by 
David Boyd

Jeff Foxworthy’s

Plukksiden

Det er ikke alle som spiser kjøtt i våre dager, så her kommer det en oppskrift på en ve-
getar wok. Den kan være god å ha. Kanskje noen kommer på besøk som ikke spiser 
kjøtt. Da kan man bare kutte kjøtt og steke til dem andre som spiser kjøtt og drysse det 

over etterpå.

2 dl kinakål i strimler
1 rød paprika i strimler

1 dl vårløk i skiver
1 dl erter

1 liten boks sjampinjong
1,2 dl ristet mandler

4 dl toro grønnsakbuljong
2 ss maisstivelse

1 ts hakket fersk ingefær
1,2 hakket hvitløk

1 ts kanel
1 ts nellik

4 ss matolje
sesamolje

Smak til med salt og pepper

Varm oljen i en wok eller stekepanne. Tilsett hvitløk og ingefær som freses i 2 sek før 
grønnsaken tas i. Fres grønnsaken til kinakålen blir slapp. Tilsett alle krydder og buljong. 
Kok det opp og la det koke i 2 min. Rør ut maisstivelse i litt kaldt vann og hell over grønn-
sakene. Ha sesamolje i retten og dryss mandl ene over. Serveres med ris ved siden av.

Om basilikum
 Frisk basilikum har en spennende sammensatt duft av smak, både søt og krydret. Kryd-
derurten er mye brukt i italiensk og gresk kjøkken. Både blader og blomster benyttes. 
Urten passer spesielt godt sammen med tomat, egg- og fiskeretter. Også mye brukt til 
kjøttmat, milde oster, pasta, sauser og salater. Tilsett krydderet i kalde retter eller mot 
slutten av matlagingen for ved koking forsvinner den fine aromaen. Et dryss på slutten 

er det beste.

En vits
En isbjørnbinne og en isbjørnunge vandrer langs iskanten på Svalbard. Ungen stopper 
med jevne mellomrom og spør mora: - Du mamma, e du sikker på at æ e en isbjørn? - 
jada, sier mora, visst er du en isbjørn, kom så går vi videre. Dette gjentar seg med stadig 
kortere mellomrom og til slutt blir isbjørnbinna forbannet: Er du gått fra vettet gutt, koffer 
spør du i ett om du e en isbjørn? Da ser ungen på mora og med gråten i halsen svarer 

han: æ frys så steikanes.

Synnøve

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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Liste for kioskvakt på medlemsmøter

Ansvarlig skal sørge for at det er folk til å betjene kiosken:

amcar Fredrikstadamcar Fredrikstad
MedlemssiderMedlemssider

Klubbeffekter til salgs
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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad
Styret
Leder: Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246
Nestleder: Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115 
Sekretær: Terje Bjerklund terje.bjerklund@bilbutikk1.no 952 22 730
Forretningsfører: Marit Husbakke marit.husbakke@c2i.net 975 51 201
Kasserer: Roy Andersen roy@henskjold.no 995 71 799
Styremedlem: Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no 950 50 779
Styremedlem: Kent Basteviken bktransport@online.no 911 70 224
Styremedlem: Jonas Eriksen ericzn87@gmail.com 920 30 318
Styremedlem: Kjell Eriksen kjell_mustang@hotmail.com 909 93 052
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

Street Legal
 Jens Lunner  473 47 957

Hus og materialgruppe
 Kent Basteviken  911 70 224
 Kjell Eriksen  909 93 052
 Knut Halvorsen  911 49 769
 Svein Jensen  901 87 457
 Sten Erik Nøkkelby  917 12 825
 Ragnar Solgaard  976 45 770
 Roy Andersen  995 71 799
 Jon Vidar Jacobsen  909 51 190

Aktivitetskomité
 Jens Lunner  473 47 957
 Jan Ivar Magnussen  992 32 198
 Jan Erik Karlsen  970 58 143
 Tony Eriksen  913 63 484
 Johnny Gressum  950 50 779
 Sylvia Andreassen  
 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

September:
Oktober:
November:
Desember:
2011 Januar:

Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni: 

Agenda for medlemsmøte tirsdag 5. oktober, kl. 19:00
Til medlemmer i amcar Fredrikstad
Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 05.10.2010 kl 19.00 på klubben. Se agenda nedenfor.

1. Aktuelle klubbsaker
2. Eventuellt
3. Pause
4. Bilder / Film (Hvis det blir tid)

Ønsker alle velkommen

Johnny Lund
Leder amcar Fredrikstad

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!

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 logon. Passer fint på ga-
rageveggen, over senga, kun fantasien setter 
grenser..........

Priser:
 Stålskilt: kr 220,-  Stort klistremerke: kr 30,- Litet klistremerke: kr 20,-

	 Nyhet!
 Fra torsdag 23. september og hver torsdag fremover vil det være jentekveld på klubben, med trim  
 og sosialt samvær. Så jenter møt opp for kos og gøy!
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 1. amcar cruise night
 7. Medlemsmøte kl. 19:00
 8. Porsche klubben
 18. Høstmarked Ekeberg
 21. Styremøte
 22. Porsche klubben
 23. Damegruppa treffes kl. 19:00

September
2010

Oktober:
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. Porsche klubben
 7. Damegruppa møtes kl. 19:00
 14. Damegruppa møtes kl. 19:00
 19. Styremøte
 20. Porsche klubben
 21. Damegruppa møtes kl. 19:00
 28. Damegruppa møtes kl. 19:00
 29. Oslo Motorshow, Lillestrøm
 30. Oslo Motorshow, Lillestrøm
 30. Østlandsforum, Lillestrøm
 31. Oslo Motorshow, Lillestrøm
 31. Østlandsforum, Lillestrøm
 

November:
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 3. Porsche klubben
 4. Damegruppa møtes kl. 19:00
 11. Damegruppa møtes kl. 19:00
 16. Styremøte
 17. Porsche klubben
 18. Damegruppa møtes kl. 19:00
 25. Damegruppa møtes kl. 19:00

Desember:
 1. Porsche klubben
 2. Damegruppa møtes kl. 19:00
 7. Julemøte med kaker kl. 19:00
 18. Damegruppa møtes kl. 19:00

desember forts. 
 15. Porsche klubben
 16. Damegruppa møtes kl. 19:00
 18. Julebord
 21. Styremøte

Januar 2011:
 4. Medlemsmøte kl. 19:00
 5. Porsche klubben
 6. Damegruppa møtes kl. 19:00
 18. Styremøte
 19. Porsche klubben

Februar:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Porsche klubben
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben

Mars:
 1. Medlemsmøte kl. 19:00
 2. Porsche klubben
 15. Styremøte
 16. Porsche klubben

April:
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. Porsche klubben
 19. Styremøte
 20. Porsche klubben

 25. Magnus Motor End of Season
 25. Klubbfest, grillen fyres kl.: 19:00
 26. Late Summer Car Meet Moss
 30. Damegruppa treffes kl. 19:00
 


