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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

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 20. mai

amcar news nr. 4 og 5 april-mai 
2012

I dette nummeret:

Leder har ordet 2

Redaktørens hjørne 3 

Burleigh Box Van 4

Påskecruising 2012 6

Årsfesten 12 

Plukksiden 17

Medlemsside 18

Hvem gjør hva i klubben 19

Terminliste 20

Forsidebilde: 
Tom Roger Skauen's 1970 Cadillac Deville

Chris Craft Roamer, en gammel klassisk CC 
med stålskrog «Diamond in the rough»? Nep-
pe, båten har ligget lenge forlatt og glemt av 
sin eier. Tidligere lapping av skroget, (rust?) 
og omfattende råteskader i overbygget. Men 
fortsatt kunne den vært av interesse siden 
disse båtene hovedsaklig var utstyrt med 
to motorer, ganske mange av disse var Big 
Blocks fra en av de tre store. Fleste av båte-
ne har gått på «The Great Lakes» og ikke blitt 
plaget av aggresivt saltvann. Den avbildede 
båten lå ved Edison Boat Club og var utstyrt 
med 2 stk Chevy 327.       Foto:Gunnar/Sølvi

På grunn av mye å henge fingrene i har vi valgt å slå 
sammen april- og mai-nummeret. Siden tiden ikke alltid 
strekker til får en benytte den tiden og de verktøyene 
som er tilgjengelig. 

Verden er fantastisk, sitter her høyt over bakken i et 
fly og skriver på «mitt» nyeste «leketøy» og tenker på 
gamle biler som i sin tid var «state of the art». 

Hvem sitter ikke med et skevt smil om munnen når 
en leser om det fantastiske utstyret man kan få på 
sin nye bil. Her er det «plåtkabber», automatiske lys, 
klima anlegg, «cornering lights», delbare seter, sedaner 
hvor du kan slå opp hele bakdelen slik at man enkelt 
kan laste den. Fantastisk? egentlig ikke, alle disse sa-
kene er gammelt nytt som dagens bilprodusenter stort 
sett har tørket støvet av og gitt en nyere form. Lignende 
bakluke som VW har patentert kunne du allerede finne 
for flere tiår siden, «plåtkabben» er ikke akkurat noe 
nytt under solen, ei heller de andre sakene jeg nevner. 

Så for en som liker US-biler blir det noe patetisk når 
motor journalister i det ene åndedraget priser nyvinnin-
gene og i neste rakker ned på US-produserte biler og 
omtrent hevder at de alltid har befunnet seg i steinalde-
ren. Sannheten ligger nok nærmere det at bilbransjen i 
alle år har «lånt» ideer av hverandre og ukritisk presen-
tert det som noe nytt fra eget designteam. 

Nå er det ikke til å stikke under en stol at alt fra USA 
har ikke vært like vellykket, gode ideer men i noen til-
feller for tidlig i forhold til tilgang til stabile tekniske løs-
ninger. Andre ganger kanskje mer en arroganse om at 
«vi vet hva bilkjøpere vil ha». Det sagt så har vi nok 
eksempler på håpløse tilfeller fra både europeiske og 
asiatiske produsenter, den gang skitt som en gjerne 
ville glemme, i dag samlerobjekter som er nærmest 
umulige å finne. 

Når vi arrangerer Motorshow får vi en flott anledning 
til å vise nettopp biler som ikke er helt A4, produksjons-
biler som ikke lenger er helt det de var når de rullet av 
samlebåndet. Originale biler som er spesielle og «barn 
av sin tid». Da jeg var unggutt med ferskt sertifikat gjor-
de vi store øyer når det dukket opp en Lotus Cortina på 
torget, det var bare heftig. En bil som så helt ordinær 
ut men kunne kjøre fra nesten hvem som helst. Eller 
for å ikke glemme Il Tempo Gigante, en bil med sitt ut-
spring i Kjell Aukrust sitt forfatterskap og brakt til «live» 
av Caprino. 

Som en klubb med medlemmer som er noe over 
middels interessert i bil er det en super anledning til å 
vise frem hobbyen og ikke bare fra vårt eget interesse-
område, men hele dens bredde. 

Fra hvert eneste Motor show tilegner vi oss kunn-
skap og erfaring som vi bringe med oss videre, en er 

at neste gang starter vi mye, mye tidligere. Allerede i 
dag bør vi passe på å merke oss DEN spesielle bilen 
eller sykkelen og notere hvem og hvor, jo mer vi har 
å velge blant jo bedre kan vi bli. 

Tiden er en kritisk faktor, om et år ser lenge ut på 
kalenderen tilsvarer det ikke et år i personlig tid vi 
har tilgjengelig for bruk. Plan for 2014 er å starte pro-
moteringen nær et år før vi skal ha showet, terpe på 
det gang etter gang slik at ingen skal kunne si at «det 
har jeg ikke hørt noe om».

Men nå er det ny sesong med våre ukentlige fre-
dagstreff, Power Meet nærmer seg og så avslutter vi 
med Gaterace på Øra. Vi har allerede begynt å pro-
filer Power Meet og om litt begynner vi å promotere 
årets «Gaterace».

Så folkens, keep on cruising!

▲ 1949 Kaiser Traveler en av de første «Hatchbackene»?

▼ Cadillac kom med automatisk dimming av hovedlysene i 1953, 
her fra brosjyren for 1954-modellen

Da skriver vi mai da, som tiden flyr. 
Vi har allerede lagt bak oss «star-
ten på sesongen» med Motorshow 
og andre treff. 

Nå går vi i gang med en tid som 
er full av muligheter til å bruke bil-
ene våre. Mangler bare å få den 
ut av vinterdvale nå for min del 
i hvertfall. Det er på høy tid, men 
hva skal man gjøre når timene ikke 
strekker helt til? Jobb, båtpuss og 
Motorshow har fått første prioritet 
fram til nå, men jeg kjenner det klør 
i fingrene etter å cruise litt igjen.

Når vi snakker om Motorshow 
så vil jeg benytte anledningen til å 
igjen takke alle medlemmene for 
at vi nok en gang gjennomfører en 
flott utstilling. Over hele linja har vi 
bare fått positive tilbakemeldinger. 
Publikum, firmaer, sponsorer og ut - 
stillere var alle fornøyde. Helgen 
gikk kjempefort og uten de store 
problemene. Vi tar en gjennom-
gang av utstillingen som vanlig på 
medlemsmøtet og tar med oss det 
som var bra videre og forsøker og 
rette opp i det som kan forbedres 
til neste gang. Nok en gang takk til 
dere alle sammen og vel gjennom-
ført!

For bare et par dager siden tik-
ket den siste godkjenningen for 
fredagstreffet vårt inn fra Politiet. 
Vi hadde nok en gang en veldig 
hygge lig dialog med de og kommu-
nen så nå er alt klart for at vi kan 
treffes på stortorvet på fredager 
som i fjor. Første fredag er allerede 
lagt bak oss og det var en fin kveld 
i solen på torvet for de som hadde 
anledning på kort varsel denne 
kvelden. Fremover samles vi hver 
fredag fra klokken 19.00 gitt at det 
ikke er andre arrangementer i sen-

trum som benytter arealene. Møt 
opp om du kan, det er et hyggelig 
sted og tilbringe noen timer med 
prat og mat.

Når det gjelder årets amcar 
cruise nights ble vi enige om at 
vi skal følge amcars oppfordring 
om å ha cruise night to onsdager 
i måneden. Sjekk terminlisten for 
datoer. Vi samles på klubben fra  
kl 18.30 over en kaffekopp eller 
noe før vi kjører en tur til en desti-
nasjon som bestemmes «der og 
da». Har man en engangsgrill og 
noe lettvint i baga sjerommet er 
man, som i speideren, alltid beredt. 
Håper at dette kan bli en fin mulig-
het til og treffes og kjøre sammen 
sommeren gjennom.

Som dere sikkert har fått med 
dere gikk det litt i vasken med 
april-avisa. Som nevnt tidligere så 
strekker rett og slett tiden ikke til 
en gang i mellom. Vi lager derfor 
en kombinert april- og mai-utgave 
denne gangen. Håper vi kan til-
gis for dette og vi lover og komme 
sterkere tilbake resten av året.

Ser vil litt fremover har vi Cars 
on the Farm, Power Meet, Gate-
race og en masse andre arrange-
menter vi både skal avholde og 
delta på. Er det noen som vet om 
arrangementer som vi ikke har fått 
inn på terminlisten er det kjempe-
flott om dere gir beskjed på med-
lemsmøtene. Dere kan selvsagt 
også ringe, sende SMS eller epost 
til meg så får vi informert om dette.
Vi krysser fingrene for at det blir 
en flott sommer med mye amcar 
glede.

Happy Cruising
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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.

 ▼ Designskisser gjort for Christiania Kaffebryggeri
© Vintace Classics

Tekst og bilder: Gunnar & Sølvi

Burleigh Box Van
Når Automobilen slo gjennom som arbeidshest for firmaer med transportbehov, ble det vanlig 
å profilere selskapet med reklame på siden av laste- eller kassebilen. I Storbritania er det et 
selskap som har spesialisert seg på blant annet å tilby klassiske biler som profilering.

Vintage Classics tilbyr en rekke 
klassiske bildesign i «nystrøken» 
utførelse. Fra de gamle halvåpne 
limusinene til A-Ford. Under 4. juli 
cruisingen i Lillestrøm «ramlet» vi 
over denne doningen kjøpt inn for 
å promotere daværende Christi-
ania Kaffebryggeri. De som trådte 
sine barnebein på 50- og 60-tallet 
vil garantert kjenne igjen den gode 
gamle kaffekverna, i dag mest til 
pynt. Bilen er blant annet oppgrad-
ert med moderne drivlinje og brem-
ser. For den som skulle ønske å 
spytte inn mer penger kan VC også 
levere et antall autentiske Modell A 
med ekstrautstyr. Morsom gimmik 
som per i dag  dessverre står av-
registrert. 

▲ Registrert som «Vintage Box Van» med registreringsår 2005, avregistrert siden 2008

► Fjern skiltet og du kunne vært hvorsomhelst nårsomhelst..

▼ Noen som har lyst på nykvernet kaffe?

Tekniske data:

Lengde: 4700 mm
Bredde: 1700 mm
Høyde: 2100 mm
Vekt: 1250 kg
Antall seter: 2
Lastekapasitet: Fra 500 kg
Lastevolum: Fra 4 m²
Motor: 2.0 Ford Zetec
Gear: 5-trinns manuell
Styring: Tannstag
Bremser: Front, ventilerte skiver
 Bak, skiver eller tromler. Opt. ABS
Hjul: 5,5 X 15
Dekk: 670 X 15

▲ Lage litt blest om butikken, hva med en Sedan Delivery?
© Vintace Classics
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Tekst og foto: Gunnar  og Sølvi

Etter julen kommer påske og med det krokuser og hestehov og selvsagt årets påskecruising. 
Og da «popper» også andre «blomster» opp. Dagen så lite lovende ut, med sludd og ufyselig 
vær, og selv om det bedret seg utover dagen fristet det ikke å ta ned taket. Været til tross, det 
var mange som fant veien til Amfi Borg og ut på påsketur som gikk via Fredrikstad til Ferie-
hjemmet og hamburgere og is(!) på kafe Bukten.

Påskecruising 2012

▲ Samling på klubben for felleskjøring til Amfi Borg, noe tynt i rek-
kene, men vi koste oss lell.

 Er man på påskecruise må 
antrekket være standsmessig.
Vi tobente hadde tatt fram vin-
terjakka, brrr

▲En rad med «perler» på vei til Fredrikstad..... Og flere parkert på Bukten

▲1935 Ford 5W Coupe

▲1941 Buick 8 Serie 40

▲1955 Chevrolet Sedan
◄ 1965 Pontiac GTO

▲1963 Chevrolet Impala

▲ En liten «pusekatt». 1968 Ford Mercury Cougar
► 1956 T-bird
 Oldsmobile Delux 88 4D

▲ Trondsens 1949  
Lincoln

► 1972 Pontiac Formula 
400

◄ 1971 Olds-
mobile Cutlass  1965 Buick Wildcat

«Marinaen» begynner å fylles. Vår egen er ikke ferdig «stoffet» enda. Patinert gammel Ariel av ukjent årgang
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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
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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
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Sosialt på klubben den 17. mars, årsfest med god mat, drikke og utdeling av årets «oppmerk-
somheter». Og som vanlig var det god stemning og skravling utover de sene nattetimer.

Årsfesten 2012

▲ Jonny Gressum ▲ Per Henning Begby

▲ Bord 1: En del av gjengen som var mette og fornøyde etter 
inntak av god mat. Og fotografen glemte selvfølgelig å ta bilde 
av resten som befant seg på bord 2!

 MAT må man ha.... «leiaren» i matakø..

▼ Biff stroganoff med tilbehør var som 
vanlig nydelig.

◄ Kjøkkentjeneste!

5-års medlemsskap

Og her er gjengen som var tilstede og fikk utdelt diplom og glass for «rundt» medlemsskap

▲ Gunnar Kittelsen Røberg

▲ Sten Erik Nøklebye

10-års medlemsskap 20-års medlemsskap

25-års medlemsskap

35-års medlemsskap

▲ Sylvia Evensen ▲ Erik Anton Eugensen

▲ Ketil Olsen▲ Jan Wennersberg

▲ Lars Christensen

▲ Torkil Aune

▼ En snutt av bord 2 og flere sultne....

▲ Sølvi Delbekk

15-års medlemsskap

Tekst/foto: Sølvi & Gunnar
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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.

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

Litt søtt må vi jo også ha med innimellom. 
Her kommer det en smoothie.

BRINGEBÆRSMOOTHIE. 1 glass
2 dl biola yoghurt, jordbær,

eller vanlig yoghurt
2 dl frosne jordbær eller bringebær

½ banan
Blåbær til pynt

Bland alle ingrediensene i en mikser og kjør til alt er godt blandet. Tre på friske blåbær på et 
strå og pynt med grønne blader innimellom bærene.

JORDBÆR - TIRAMISU. 4 porsjoner
1 kurv jordbær

12 ladyfinger kjeks
1 dl juice

3 dl kremfløte
2 ts vaniljesukker
50 g mandelflak

Skjær jordbærene i skiver. Drypp ladyfinger kjeksene i juice og del dem i to. Visp kremen 
halvstiv med vaniljesukker.

Legg jordbær, kjeks og mandelflak lagvis i posjonsglass. Pynt med frisk sitronmelisse. Server 
straks.

HVITLØKSMARINADE
4 ss olje

2 ss sitronsaft
2 finhakkede hvitløksbåter

3 knuste grønne pepperkorn
1 ts frisk rosmarin
1 stilk kruspersille
½ ts tørket timian

Bland sammen ingrediensene. Legg kjøttet i marinaden og la det ligge noen timer før det 
grilles eller stekes.

PS: bruk aldri salt i marinader. Det trekker ut kjøttsaftene og gjør kjøttet tørt.

Synnøve


EN VITS
 Så var det langt opp i nord på Finnmarksvidda. Der kom det en søring kjørende etter veien. 
Det var kommet litt nysnø og veien var litt slapset å kjøre på. Den gode søringen klarte ikke å 
holde bilen på veien og kjørte i grøfta. Han ble rasende og skrek og hisset seg opp. Da kom 
det en same gående forbi oppe på veien. Søringen skreik høyt til han. Hvem i svarte er det 
som brøyter her? Samen kikker ned på han før han svarer – «Der nede i grøfta veit jeg ikke», 

men her oppe er det Statens Vegvesen!

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,- 
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. 5. mai er det 59 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 5 916,- til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

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: 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 08.05.2012 kl 19.00 på klubben. Se agenda 
nedenfor.

Agenda
1. Medlemsmøte starter
2. Motorshow oppsummering
3. Pause med kiosk og loddsalg
4. Aktuelle klubbsaker
5. Avslutning

Ønsker alle velkommen

Johnny
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

 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
 16. amcar Cruise Night kl. 18:00

Mai
2012

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
 8. Cars on the farm
 9. Cars on the farm
 10. Cars on the farm
 15. Fredagstreff kl. 19:30
 19. Styremøte kl. 19:00
 20. amcar Cruise Night kl. 18:00
 22. Fredagstreff kl. 19:30
 29. Fredagstreff kl. 19:30

Juli:
 4. Juli cruising Lillestrøm kl. 19:30
 4. amcar Cruise Night kl. 18:00
 5. Power Meet Västerås
 6. Power Meet Västerås
 6. Fredagstreff kl. 19:30
 7. Power Meet Västerås
 13. Fredagstreff kl. 19:30
 18. amcar Cruise Night kl. 18:00
 20. Fredagstreff kl. 19:30
 27. Fredagstreff kl. 19:30

August:
 1. amcar Cruise Night kl. 18:00
 3. Fredagstreff kl. 19:30

 5. Power Meet
 10. Fredagstreff
 15. amcar Cruise Night kl. 18:00
aug. forts.
 17. Fredagstreff
 24. Fredagstreff
 24.-26. Motortreff Rudskogen
 25.(-26.) Gaterace Øra
 31. Fredagstreff kl. 19:30

September:
 2. Bendix-treffet 
 4. Styremøte kl. 18:00
 4. Klubbmøte kl. 19:00
 5. amcar Cruise Night kl. 18:00
 7. Fredagstreff
 14. Fredagstreff
 18. Styremøte
 19. amcar Cruise Night kl. 18:00
 21. Fredagstreff
 28. Fredagstreff
 30. Late Summer Car Meet

Oktober:
 2. Styremøte kl. 18:00
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 16. Styremøte kl. 19:00

November:
 6. Styremøte kl. 18:00

 18. Fredagstreff kl. 19:30
 22. Styremøte kl. 19:00
 25. Fredagstreff kl. 19:30

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


