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Leder har ordet! Redaktørens hjørne

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
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Forsidebilde: 
Rune's 1966 Mustang Convertible

«Tider skal komme, tider skal henrulle», sier teksten. Med 
en sommeren bak oss og en ny vinter i anmarsj er den godt 
dekkende. 
Det var ikke rare sommeren, men en fikk jo tatt noen turer 
med taket nede.
Har forsøkt å få med meg så mye som mulig, men jobben 
kommer først så til tider en har vært mer andre steder enn 
hjemme. 
Klarte å få tatt noen turer på torget og det er flott å se at 
det er et stadig oppmøte trass i noe lave temperaturer. Med 
kaldere vær på gang er planen å få litt varme i garasjen så 
en ikke vegrer seg hver gang en har planer om å mekke litt 
bil. Men først må jeg nok rydde plass i garasjen (igjen), pus-
sig hvordan det fyller seg opp så fort det er litt ledig plass. 
Denne gangen må jeg nok skylde på meg selv, kjøpte et lass 
med Eldorado-deler så det blir noen dager med sortering og 
stabling mens en spiller Sunde og «kjekt å ha»...

Keep on crusing
En kjapp kikk ut av vinduet bekref-
ter det kalenderen nådeløst viser. 
Sesongen er over for i år. 

Noen av oss forlenger den med 
turer til USA der man virkelig kan 
nyte hobbyen vår hele året. Håper 
de som tar turen over nyter hvert 
sekund. Kanskje det til og med kan 
bli noen bilder og historier som kan 
deles med alle på medlemsmøtene 
gjennom vinteren? Vet at mange 
setter pris på dette, så gi oss gjer-
ne beskjed dersom det er mulig å 
dele litt av opplevelsen.

Ser vi tilbake på sesongen er det 
bare og takke dere alle for flott inn-
sats når det kommer til arrange-
menter i klubbens regi. Motorshow 
i april, Power Meet og Gaterace i 
august. Vi har hatt nok å henge fin-
grene i, men så ble det bra også! Vi 
har hørt masse positive tilbakemel-
dinger på alt vi har foretatt oss og 
det skal vi ta med oss inn i vinter-
halvåret.

Vi har hatt noen møter der vi dis-
kuterer veien videre. Ikke så mye 
dramatikk, men vi trenger å stake 
ut en kurs vi kan styre etter og  
effektivisere måten vi jobber på. Da 
blir det så mye lettere for flere og 
delta, det blir artigere og vi kan få til 
så mye mer. Vi prøver å ta for oss 
så mange aspekter som mulig. Alt 

fra gjennomføring av treff, oppryd-
ding i de forskjellige gruppene og 
sosiale aspekter. Vi kommer til å 
fortsette med dette utover høsten 
og vinteren så jeg håper dere tar 
turen og hjelper oss i dette arbei-
det. 

På kort sikt har vi startet opp med 
klubbkveld hver andre onsdag. 
Dette var et ønske som kom opp 
i disse møtene. Vi har rett og slett 
bare «åpen» klubb der det sosiale 
er det viktige. Det skal være prat, 
hygge, litt kaffe og kanskje litt film, 
litt bilder osv. En kveld uten agen-
da! Håper det blir fler og fler som 
benytter seg av denne muligheten 
til og treffes og prate også gjennom 
vinteren.

Til slutt vil jeg komme med et øn-
ske om at dersom dere har inspill 
på noen vi kan ha til foredrag, pro-
dukt demo osv., eller som nevnt 
tidligere har litt film eller bilder det 
kan være hyggelig og vise frem, så 
ta kontakt med meg så vi får satt 
av tid til dette på medlemsmøtene 
fremover. Vi skal jobbe for at det 
skal bli mindre agenda og mer so-
sialt på møtene fremover ☺

Med det ønsker jeg dere en fort-
satt god høst. Husk også at det blir 
«dugnadsfest» og julebord for 
alle i nær og litt fjernere fremtid. Vi 
sees!

Et lite minne fra sommerene som har vært og en påminnelse om sommerene som skal komme, hadde det ikke vært for 
teksten kunne dette like gjerne vært fra «somewhere over there»

«Kjekt å ha», litt av lasset, en stabel med interiørdeler, bak-
fanger, esker med det rare i pluss ei dør midt inni stabelen.►
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Tekst: Gunnar & Sølvi Bilder: Gunnar

1935 Hudson Special Country Club 8
Sammen med noen venner av oss tok vi oss en «picknick»-tur 1. september. Turen gikk til «indre» og 
Strømsfoss, men først var vi en tur innom Rakkestad. Etter å gjort unna det vi skulle der tok vi oss en 
«Pit Stop» på Statoil. Mens vi sto der kom noe vi aldri hadde sett før rullende inn på stasjonen.

Med mottoet spør man ikke så får man 
ikke svar, ruslet vi bort for å finne ut 
mer om doningen. Eieren kunne for-
telle at bilen var registrert 1935, men 
han trodde det kunne være en 1929- 
modell. Bilen har en spesiell funksjon 
som må kunne kalles forløperen til 
dagens gearsystem. Systemet som 
kom i 1935 var et halvautomatisk el- 
og vakumstyrt gearskiftopplegg som 
gjør det mulig å bytte gear uten å 
måtte clutche. På rattet finnes en 
liten spak hvor man bytter mellom de 
ulike gearene, en løsning designet av 
Bendix sørger for å clutche og bytte 
gear. I denne bilen sto også gear- 
spaken i gulvet montert, standard var 
at denne ikke var montert på plass, 
men lå med løst. Om man ønsket 
kunne man ta bort et lokk i gulvet og 
sette på plass gulvspaken. Nå må det 
sies at jeg glemte å spørre om sys-
temet fortsatt fungerer. Bilen forøvrig 
skiller seg ut fra den ordinære 1935 
Hudson hvor framskjermene minner 

▲ 1935 Hudson på tur

▼ Chassienummeret 57XXX sier at dette er en 1935 Hudson

▲xxxx

om en løsning man kunne finne på 
løpsbiler fra 1920-årene. Grillen har de 
samme rillene som standardutgaven, 
men der slutter all likhet. Panseret er 
også fra 1935, men mangler «stafa-

sjen» i åpningene på sidene og til 
sist har vi framfangeren som også 
er fra 1935, men som jeg mistenker 
er montert for å kunne få den regis-
trert for bruk på almen vei i Norge.  

Fortsettelse side 12

▲ Hvorfor «røre» i «suppa» når du kan bytte gir med et «vipp»

▲ Bakskjermene ser litt hjemmesmidde ut, men lyktene er riktige



6 7amcar News nr. 9 amcar News nr. 9

Tekst & bilder: Johnny Gressum

De fleste har sikkert sett denne annonsen før som 
har stått bl.a i Amcar mange ganger, men hvor man-
ge har besøkt Eda-skroten?

Et besøk på Eda-skroten

Buick hentet i Sarpsborg mars 2012 !!

Jeg besøkte nevnte bilskrot nå 
i sommer. Og fra Sarpsborg til 
svenske grensa på Magnor tar det 
ca. 3 timer, så det er en helt grei 
dagstur.

Skroten er ikke lett å finne, for det 
er ingen skilt som viser hvor den 
ligger, så her kommer en veibeskri-
velse. 

Når du kommer fra Norge og har 
passert selve grensen til Sverige 
ved Magnor, så må du svinge til 
venstre 100 meter før toll / tull sta-
sjonen skiltet mot HØJA (sandvei ).

Du krysser jernbanesporet og etter 
ca. 300 meter kjører du over en 
bitte liten bro, så svinger du første 
vei til høyre og kjører ca. 300 meter  
og du er framme.

Jeg snakket med eier av skroten 
og han har en bønn til alle som vil 
ha deler til sin bil:  RING NOEN 
DAGER I FORKANT!!
Vær så snill og respekter det. 

De som bare vil besø-
ke skroten og sjekke ut 
hva som befinner seg 
der, de trenger ikke 
ringe, men som sagt, 
er det noen spesielle 
deler du lurer på om 
de har, så ring først.

Eieren av skroten 
skrur ikke selv lenger, 
han har en ung gutt 
som skrur for seg på 
ettermid dagen, derfor 
må han ha noen dager 
på seg til å skru av de-
len / delene du ønsker 
eller sjekke om de har 
delen.

Om 1 år så pensjonerer eieren seg 
og hva som skjer videre med skro-
ten da er uvisst.

Jeg anbefaler at du besøker skro-
ten i løpet av et år hvis du har tenkt 
tanken.

Jeg blir gjerne med som veiviser 
hvis noen ønsker det.

Som dere ser av annonsen så er 
det en god del biler han har, men 
mange av de er bare i løse deler.

Den 66 Furyen som var hoved-
grunn til at jeg dro dit, var det ikke 
noe mer igjen av, kun noen få løse 
deler.

Denne skroten må ikke forveksles 
med den andre bilskroten på EDA, 
Skrot Kalles Bilskrot.

Da må du kjøre til selve Eda og 
svinge til høyre ved kjøpesenteret. 
Den skroten har bare europeere 
og japsebiler. Hvis noen er interes-
sert, så kan de få en detaljert vei- 
beskrivelse til den skroten også.

Mange av bilene var ganske komplette. En del vaner var det også der.

Som sagt, noen er ganske så komplette.

Var en del stasjonsvogner der også.

Noen som trenger noe?

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 tippekommisjo-
nær 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

 KLUBBFEST
amcar fredrikstad inviterer medlemmene til

klubbfest 27. oktober. Vi starter festen kl.: 19:00.

Nok et klubbår går mot slutten så nå er det på tide å feire 
oss selv. Ta «på» festhumøret og møtt opp med ektefelle, 

samboer eller partner. 
Bindende påmelding med SMS til Jonas på tlf.nr. 920 30 318

Mer informasjon på våre nettsider



10 11amcar News nr. 9 amcar News nr. 9

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

amcar Fredrikstad inviterer til

julebord på klubben
Dato: 15.12.12, kl.19:00

Musikk:
Vår egen spesialmix

Servering:
Tradisjonell julemat med dessert

Informasjon om priser
og påmeldingsfrist kommer.

Påmelding til:
Jonas Eriksen mob. 920 30 318
(Bindende påmelding)

Betaling til:
amcar Fredrikstad,
Strykerveien 19, 1650 Torp,
mrk. Julebord
kontonr: 6120.05.38225

Påmelding kan også betales kontakt på
medlemsmøte i desember.
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NORTHSTAR
TRADING

Den nye MOON catalogen 
er på lager selvfølgelig. 

Sendes direkte i postkassa 
ved forskudd Kr 75.- til 

konto 61050582425 Merk 
Moon 2012 !

Bil til sommeren? spør oss

American
Racing
Since 1956

Vi kan også hjelpe deg
med å fi nne drømmebilen din

Vi skaffer alt i deler til amerikansk bil. 
Ukentlige forsendelser fra USA

www.northstar.no

Tlf.: 69 30 45 20
Fax.: 69 30 45 21

1957 Ford Fairlane 500 4dr sedan. Bilen er original 
Sort med sort og gult interiør. Bilen er i bruksstand, 
har ikke vært restaurert men tatt noenlunde vare på

1967 LeMans Coupe. Superfin Californiabil med 
121000 miles på telleren. Original bil med 326 
og Automat. Har servostyring og bremser samt 
dobbelt exosanlegg.

1970 Cadillac Sedan Deville 4dr HT. 472 og 
MYE utstyr. Bilen har kun hatt få eiere og er i 
meget god stand.

Bilen er ikke den typiske gatebilen og 
minner mer om en løpsutgave av Hud-
son med teknikk fra gatebilene. Skal 
man tro «VIN» nummeret er bilen bygd 
på 1935 Hudson Special Country Club 
8 Series 57. Hudson Motor Car Com-
pany har en lang historie med racing og 
så tidlig som 1917 ble Hudson Race-
biler benyttet på konkurranser og i lø-
pet at 1920- og 1930-tallet befestet de 
sin posisjon. Nå er mine kunnskaper 
om Hudson begrenset til det jeg klarer 
å finne på nettet og det er dessverre 
ikke mye. Etter en del leting finner jeg 
«tilsvarende» karrosseri, men enten 
er dette en «hjemme»-modifisert sak 
med Terraplane 2-door coupe conver-
tible. Ser man bort fra grillen og hek-
ken som ikke stemmer med originalen 
er resten ganske likt. Mine antagelser 
heller mer mot en fabrikkbygd løpsbil 
basert på ovennevnte Chassie og kar-
rosseri fra Terraplane pluss litt tillegg 
for å få den gategodkjent. Uansett ville 
det vært interessant å visst hvordan 
den endte opp i Norge og Rakkestad.

 The Electric Hand provides a means of mechanically 
performing shifting operations formerly done manually.

 The conventional selective type transmission has two 
shifting rails, each having a neutral, a forward, and rearward 
position. The selection of. the proper rail is obtained by 
moving the shifting lever sideways to engage a slot in the 
fork of the rail desired after which movement of the rail and 
gear engagement is obtained by moving the shifting lever 
forward or backward. These same operations are performed 
by the Electric Hand.

 The diaphragm cylinder contains a spring which presses 
forward holding bellcrank F in the position shown so that 
the shifting lever is held to the left in engagement with the 
slot in the fork of the high and second shifting rail. By 
admitting vacuum to the rear of the diaphragm it is moved 

backward, rotating F clockwise, drawing lever G to the right 
and also the shifting lever into engagement with the slot in 
the fork of the low and reverse shifting rail. Referring to 
Fig. 2, the vacuum connection is shown from the diaphragm 
cylinder to the valve controlled by solenoid No. 3. The 
Plunger 22 is held in the upward position by its return 
spring, the vacuum from the engine is cut off and the 
atmospheric vent is connected below the plunger to the 
diaphragm cylinder line allowing the spring Y to force the 
diaphragm forward.

 When the solenoid is energized, plunger 22 is drawn 
down, cutting off the atmospheric vent and connecting the 
engine vacuum around the reduced diameter of the plunger, 
to the diaphragm cylinder (Fig. 3).

Continued on page 3

The Electric Hand
Transmission Control

(1935)

       [ Page 11

screw (Part No. 35442) was 23/32" long and a 1/16" plain 
washer was assembled under the head in addition to the lock. 
Dowel screw later changed to Part No. 151787 which is 21/32" 
and washer omitted. Washers must be used with first type screw 
to prevent binding.
 Interlock Switch Adjustment - Check by using Electric 
Hand to shift transmission into low and then into high or 
second. Interlock switch lever must line up with reference line 
on switch cover marked 'S/H' when these shifts completed. To 
adjust, loosen jam nut on forward end of switch rod, turn 
adjusting sleeve (head of sleeve directly behind switch lever), 
tighten jam nut. Shift transmission to low, back to high, recheck 
switch. Operation of switch can be checked with Lower Harness 
Test Lamp Set in Testing section below (circuit in switch 
should change at same distance from end of cross shift travel in 
each direction).
 Contact Plate Adjustment - Lower Harness Test Lamp Set 
must be used to check operation of main contact plate. See 
directions in Testing section below.

TROUBLE SHOOTING: - Complete testing of the 
Electric Hand requires the use of a Master Selector Switch to 
check Selector Switch and upper wiring harness, a Power Unit 
Test Cable to check shift mechanism or Power Unit, and a 
Lower Harness Test Lamp set to check the lower wiring harness 
and switches (this must be used in conjunction with a Selector
Switch which is known to be operating satisfactorily). Direc-
tions for use of this test equipment is given under `Testing' 
below. Before making complete tests, check following points:
 1. See that Cutout Switch on Selector Switch is closed or 'on'.

2. Check transmission by hand shifting in all positions, See 
that lever moves into each gear position freely with clutch pedal 
depressed to point where circuit breaker circuit is closed (starter
will be operative). Adjust Interlock straps on transmission if
necessary. See that correct lubricant is used in transmission case 
and that shifting is not being retarded by oil which is too heavy 
for prevailing temperatures.
 3. Check vacuum line and see that fittings are tight.

4. Check wiring harness for breaks or damaged insulation, 
check connections on Interlock switch, Contact Plate Junction 

Page 17 ]

(Continued on Page 18)

Hudson kom med sin «Electric Hand» 
i 1935, et system som gjorde gearkas-
sen om til en halvautomat med gear-
velging på rattet. Om man ønsket 
kunne man også sette på en ordinær 
gearspak ved å ta bort et deksel i gul-
vet og sette på plass spaken. Sys-
temet var et omfattende elektrisk og 

vakuumstyrt opplegg som minner litt 
om dagens elektronisk styrte kasser. 
Den som ønsket dette tilvalget måtte 
ut med den svimlende sum av $20,42, 
mye penger når en tenker på at en 
Hudson 5-seter base sedan kostet 
rundt $872.

1935 Hudson Special Country Club 8, forts.

Noen illustrasjoner fra verkstedmanualen for «The Electric Hand»
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Plukksiden

Denne retten med kylling er å anbefale. Veldig god.

Kyllingsuppe til 2 personer

1 gulrot, 3 store blomkål biter, 3 store brokkoli biter, 2 poteter, dette kuttes i terninger.
Purre, 2 ringer

En kvart løk
1 halv tomat

2 dl vann
1 kyllingfilet

Litt olje
Grønnsakbuljong

Scampi, ferdig kokt. Gjerne frosne.
Kyllingkrydder eller posen fra nudlene. 

Salt
pepper

Når alle grønnsakene er kuttet i biter, kokes de til de er møre.
Ta en kasserolle og fyll i vannet. Ta å skjær opp kyllingen i biter og vend dem i litt olje. Når 
vannet koker legger man i kyllingen og buljongen. En kan bruke buljongpulver. Tilsett 1–2 
teskjeer, må smakes til underveis. Kok kjøttet til det er mørt. Tilsett grønnsakene og løken. 
La det koke litt sammen. Tilsett da på slutten rekene, purren og tomaten. Smak til underveis. 

En kan ha i litt nudler. Kan da bruke krydderposen til smak.
Smak til underveis med krydder slik at suppen får en god smak. Bruk også salt og pepper. 

Server baguette ved siden av eller annet brød.



EN ViTS
 

Den gamle lorden på 90 år satt ved vinduet da han fikk øye på lekker dame utenfor, og han 
ropte: - James, hent tennene mine, jeg skal plystre.

Synnøve

Støtt klubbens arbeide, registrer amcar Fredrikstad som din mottaker av 
Grasrotandelen. I 2011 var det 734 062 spillere registrert seg Grasrotgivere 
til sammen hadde disse samlet inn over 296 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. 21. oktober er det 54 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 14 285,- til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

Dette er siste utgaven av plukksiden, da Synnøve ønsker å trekke seg fra skrivingen.
Vi takker Synnøve for sitt bidrag til klubbavisen.
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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
Kasserer: Roy Andersen roy.andersen@bako.no 995 71 799
Styremedlem: Marit Husbakke marit.husbakke@c2i.net 975 51 201
Styremedlem: Kurt Bothe kurt.bothe@nokas.no 909 58 527
Styremedlem: Svein Jensen s.jensen@online.no 901 87 457
Styremedlem: Jonas Eriksen ericzn87@gmail.com 920 30 318
Styremedlem: Gunnar Kittelsen Røberg amcarnews@amcarfredrikstad.com 484 86 627
Varamedlem: Rune Wesley Hansen  454 33 598
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 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,-

Mars:
April:
Mai:
Juni
August:
September:
Oktober:
November:
Desember:

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

Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 6. november.2012 kl 19.00 på klubben. 
Se agenda nedenfor.

Agenda
Agenda
1. Aktuelle klubbsaker
2. Eventuelt
3. Pause – Kaffe, pølse og vaffel på klubben
4. Bilder / Film (Hvis det blir tid)?

Ønsker alle velkommen

Johnny
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

Oktober:
 2. Styremøte kl. 18:00
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 16. Styremøte kl. 19:00
 27. Fest på klubben kl. 19:00

Får du ikke tekstmeldinger om hendelser på 
klubben, send en SMS til klubbtelefonen: 
980 30 483

September
2012

November:
 6. Styremøte kl. 18:00
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 20. Styremøte kl. 19:00

Desember:
 6. Styremøte kl. 18:00
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 15. Julebord kl. 19:00
 20. Styremøte kl. 19:00

Mer utfyllende terminliste kommer


