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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 15. februar
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Så er vi på full fart inn i det nye året, januar er snart på hell og 
det begynner å bli tid for å planlegge året. Akkurat nå ser det 
kanskje ikke så sommerlig ut med snøen som laver ned, men 
det snur fort. Enn så lenge får en håpe snøen blir liggende 
med noen kuldegrader, bedre det enn 5 sure varmegrader 
med tåke og regn.. I dette bladet kan en mimre seg tilbake til 
lysere tider med artikkelen vi ha fått inn fra Rune Wesley fra 
Big Meet i Vesterås 2012. 
Vi tar i mot alle bidrag med stor takk, det er ikke alle som rek-
ker å reise til alle de stedene de ønsker gjennom sommeren 
så da kan det være interresant å lese om andres turer til nært 
og fjernt. 
Og husk: vi tar imot alle typer materiell, stort eller smått, på 
papir, mail, CD, minnepinne mm. Og er du i tvil ring eller send 
meg en mail.

Godt Nytt cruising år

▲ How low can you go? (Woodward Dream Cruise i 2006)

Hei alle sammen!

Det nye året er godt i gang. De første 
månedene er normalt stille, men det 
begynner jo sakte men sikkert og skje 
noe. Terminlisten er lagt ut på våre 
nettsider. Den er hvertfall så komplett 
som mulig i forhold til informasjon vi 
har så langt. Vi vil oppfordre alle til å 
komme med inspill til den dersom det 
er ting vi ikke har fått med oss. Den blir 
bare så bra som vi lager den selv. 

Neste møte er som vanlig årsmøtet 5. 
februar. Vi vil igjen oppfordre så man-
ge som mulig til å delta. Det er valg 
og avstemming om saker som angår 
klubben. Jo fler vi er jo bedre grunnlag 
for en riktig og demokratisk prosess 
blir det. Vet jeg har oppfordret til dette 
tildligere, men føler at akkurat dette 
ikke kan gjentas for ofte. Informasjon 
om årsmøtet finner dere lenger bak i 
avisa. Etter at årsmøtet er avsluttet blir 
det litt pause med kiosk før vi avhol-
der vanlig medlemsmøte med aktuelle 
klubb saker. Vi ønsker alle velkommen.

Vi har også vår årsfest rett rundt 
hjørnet. Dato for denne er 9. mars. 
Vi jobber med detaljene, men hold 
av datoen. Mer informasjon om dette 
kommer på medlemsmøtet og i neste 

avis. Vi håper at vi i tillegg til mat og 
drikke også skal kunne tilby levende 
musikk i år. Vi ønsker også at det skal 
være mulig å ta med noen gode ven-
ner for de som ønsker dette. Håpet er 
at vi kan samle en god gjeng til en flott 
og hygge lig kveld. Som vanlig vil vi 
også dele ut utmerkelser til medlem-
mer som har jubileum. Denne listen vil 
også komme på trykk i avisen. Vi hå-
per at alle som har jubileum har mulig-
het til og komme på festen.

Som mange av dere sikkert har fått 
med seg har vi jobbet med å hente inn 
Trond Høst til et foredrag om Drag-
race og Street Legal. Dette er nå i 
orden og datoen er satt til 13. februar 
kl.19.00 på klubben. Dette er åpent 
for alle som har interesse for det. Det 
blir gjennomgang av reglement, hva er 
nytt, litt bilder og film hvis det blir tid. 
For at vi skal ha en grei oversikt over 
hvor mange som kommer har vi laget 
et arrangement på Facebook. Meld 
deg på her om du vil delta. Dersom du 
ikke er på Facebook så send en mld 
til 918 00 246. Ta turen om det frister.

Ønsker jeg dere alle en flott februar.

Happy Cruising

The Manoogian Mansion, the Mayor of Detroit's official residens.
Sjekk den båtgarasjen, noe å tenke på for de av våre medlemmer 
som også er litt over middels hekta på båt...
Vi tok bildet da vi var på seiltur på St. Claire.  Foto: Sølvi
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Tekst: Rune Wesley Hansen Bilder: Dag Tore Skaar

Fredrikstadfolk på tur. Vesterås «Power Big Meet»

Lenge siden sist jeg har tatt frem pc for å skrive noen ord. Fant plutselig ut at jeg har glemt hvordan det 
er å skrive. Flette bilder og sånt var en vane for en åtte–ti år tilbake men nå er maskinen, programvaren 
og eieren helt i ulaget. Selv mitt gamle digitale kamera har gått ut på dato. Dag Skaar har tatt noen 
bilder og sendt over til meg på en CD.
Det jeg prøver å forklare i denne set-
ting er hvor moro det er å dra på Po-
wer Meet i Vesterås.

Jeg er en av de få her i verden som 
har vært på alle Power Big Meet i Vest-
erås.

Skal heller ikke skryte så mye av det, 
men det som er enda mer moro er at 
et 20-30 talls Fredrikstadfolk hvert år 
drar til Vesterås den første helgen i juli.

Det tar oss en 4 til 5 timer å kjøre 
til Vesterås. Vi er en fast gjeng som 
kjører fredag morgen. Første stopp 
er Ørje for en bitte liten rast. Derfra 
går turen til Karlstad hvor vi bunkrer 
opp på systembolaget, samt vi spiser 
lunch på kjøpesenteret. Da begynner 
den sosiale biten. Terje Kællen åpner 
sin termos med isbiter og blander sin 
første skål i bilen. Etter noen timer er 
vi fremme i Vesterås. Vi som har vært 
der før rekker å gå innom treffet på fre-
dag. Wesley ser igjennom den store 
Swap Meet treffet mens andre ser mer 
på bil. Vi er der i ca 2 – 3 timer før vi 
igjen setter oss i bilen og kjører mot 
hotellet i Vesterås sentrum. Treffet lig-
ger bare 10 minutter utenfor sentrum, 
hvis en vil kan man gå til treffområde. 
Vi ligger på Skrapan, byens høyeste 
bygning lett å se fra alle kanter av 
byen. Da er det å ta en strekk på ho-
tellet med en god dusj. Vi samles på 
rommet. Er vi heldig og finner en sjå-
før kjører vi ut til et felt utenfor sentrum 
hvor vi kan se Hot Rods og liv å røre. 
Når vi har vært der kjører vi tilbake til 
hotellet og prøver å finne oss et sted 
hvor vi kan spise middag. I byens sen-
trum er det store shoppingsenter og 
gågater. For de som ikke skulle like å 
se på amerikansk bil er det store mu-
ligheter for shopping. Etter middagen 
er det bare å finne frem ryggsekken. 
Vi beveger oss ned mot crusingen på 
hamnen. Her er det et yrende liv som 
bare må oppleves. Å kjøre stripen tar 
timevis, kanskje 5 timer. Vi nøyer oss 
med å stå å se på. Diverse konserter, 
salgsboder med mer er å ta en titt på. 
Mange tusen mennesker er med å gjør 
sitt beste for å få til en artig cruising. 
Ca. klokken 24.00 er det hele over. Da 
er det på tide med litt søvn på hotellet. 

▲ Utgangspunktet var rimelig «brunt»

Noen tar det helt ut med en fest på ga-
ten eller på hotellrommet. Dagen der 
på er det på beste måte å komme seg 
ned på frokost på hotellet. Der mø-
ter vi for første andre fredrikstad- og 
sarpefolk. Også gamle kjenninger fra 
Tønsberg- og Horten-kanten kommer 
år etter år. Når klokken er 12.00 har vi 
fått oss en ny tradisjon. Vi går ned til 
kaia og tar en 100 år gammel båt ut på 
fjordcruise. 

Den går ut til campingen hvor alle 
amcar folk ligger i telt og vogn. Her set-
ter vi av 2 timer og da er det godt å ha 
med seg noe godt i sekken. En opple-

velse uten sidestykke å se på hvordan 
livet er der ute. Dette er et stort treff i 
treffet. Ut på dagen er det igjen tur for 
båtur tilbake til byen. Båt-turen totalt 
tar kanskje en times tid. Men det er det 
verdt i den alltid solstekende Vesterås.

Denne gangen fikk vi med oss Jan 
og Sonja Wennersberg på båt-turen.

Alltid hyggelig med flere fra samme 
klubb på tur. Nå er vi tilbake i sentrum. 
Tiden for øl og godmat i den faste for-
tausrestauranten ikke langt unna ho-
tellet. Nå er det igjen tid for en strekk 
på hotellet.

Etter noe timer er vi klare til å gå ut 

sammen for å spise. I gamle dager var 
vi alltid samlet til middag. Nå har vi ikke 
den agendaen, det er noe jeg savner. 
Samholdet alle sammen hadde før. Vi 
var alltid samlet under broen ved ham-
nen om kvelden og vi spiste sammen 
ved statshotellet i byen.

Kvelden nærmer seg med storm-
skritt. De som har bil prøver seg på 
en Cruising mens vi andre tar gå turen 
til Hamnen for å få med seg livet. 
Tusen vis av byens innbyggere sitter 
nå på gresset kilomervis for å se på 
cruisingen. Noen bader og andre hyler 
og skriker. Politiet patruljerer området. 
Sikkerheten er i høysetet. Helikopteret 
suser over hode på oss.

Nå er det natten igjen. Vi går igjen 
om parken og opp mot hotellet. Mc Do-
nald får et besøk.
Neste dag er det opp klokken 10.00 og 
det er søndag.

Vi setter turen hjemover etter at fro-
kosten er fortært. Enkelte kjenner ru-
sen etter gårsdagen med alkohol og 
fest. 

Power Meet for undertegnede er et 
måste.

Jeg har vært på alle Power-treff. 
De er veldig like, klarer ikke så lett å  
skille disse fra hverandre etter 30 år. 
Men det er like moro hver gang. Skulle 
skrevet mye mer men nå er det natt. 
Dette er en fin tur for hele familien. 
Skulle ønske at vi var mer samlet. 
Men med mer fokus kan det hende at 
vi kjører sammen igjen. Fast i bilen er 
i hvertfall: Ketil Kællen, Dag Skår og 
Rune Wesley Hansen. Vi hadde med 
gjest denne gang og det er John fra 
Gressvik.

Vi ses igjen første helg i juli. Hilsen 
Wesley
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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 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.

MOTORSHOW 2012
 KONGSTENHALLEN del 2

Motorshowet er to dager med MOTOR, her finner vi fra en til maaange sylindere. For oss med 
litt over middels interesse for US biler er det ultimate brummet fra en V8, men vi er vel ikke helt 
avvisende til en US produsert V10, 12 eller 16 for ikke å glemme HDn’s helt spesielle «sang»

I forbindelse med at vi hadde Il Tempo 
Gigante som trekkplaster arrangerte vi 
en loddtrekning hvor vinner fikk sitte i 
ITG mens den ble startet opp. 

Barna som vant hadde stort sett med 
seg far som «co-pilot» og det faderlige 
opphavet så ut til å sette vel så stor 
pris på muligheten. Klubben har en 
lang tradisjon i å arrangere Motorshow 
og kan se tilbake på en rekke show 
hvor publikum har fått muligheten til 
å beundre mang en spesiell bil eller  
sykkel. 

▲Et lite utdrag av bilene vi hadde i utstillingen

▲1959 Mercury Park Lane
▼ En av 25 gjenværende 1956 Desoto Fireflite Indy 500 Official Pace Car

▲Uten mat og drikke... På årets Motorshow fikk vi anledning til 
å ha egen servering som inkluderte amerikanske pannekaker 
og donuts. Synnøve med assistenter gjorde en kjempejobb i  
kiosken.

▲ I år er det 100-års cruising på Lincoln Highway i USA, Harry Kjensli promoterer be-
givenheten.
▼ Eleanor (en av 3) brukt i filmen «Gone in 60 Seconds»

▲ Wenche var sjefsstekeren på de amerikanske pannekakene som 
smakte nydelig.
▼ Og denne trenger vel ingen nærmere beskrivelse vel?

▲ Kirsti og Ketil hadde åpen stand.
▼ «Mini» Hermansen (Robins sønn) var en av vinnerene i barne-
konkurransen, her sammen med bestefar Hermansen foran Il Tempo 
Gigante.

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi
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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

▲ Flott restaurert Ford tankbil kjøpt 
på auksjon rett foran nesa på Ford 
Museet 
◄ På parkeringen kunne man også 
finne en og annen flott entusiastbil

◄ På ethvert show hører premie-
utdeling med, her er det Robin 
Hermansen som mottar klem og 
premie.

◄ Nei den skal være rød, men belysningen 
får den til å se oransje ut..

▲ TJ Auto driver med salg av spesielle biler 
og mange sportsbiler av både US og EU 
herkomst har passert gjennom hans lokaler.

◄ Noen av de som tok imot inngangspenger. Markus, Gunnar og Amrhar.
▼ Klart for utdeling av premier. Corvetten bak pokalene fikk selvfølgelig sin 
fortjente pokal.
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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

Lørdag den 19. januar var det full fest på Verdensspeilet i Fredrikstad. Rockabillybandet «Toini 
and the Tomcats» spilte god gammeldags musikk som virkelig svingte. Visstnok skal bandet 
nå ha noen røtter i fra Engelsviken og noe i fra byen. Gammel ringrev som Martin Caspersen 
som har holdt på en mannsalder hadde en god fanskare i Fredrikstad.

«Toini and The Tomcats» på Verdensspeilet

Verdenspeilet har jo en enorm atmos-
fære for slik musikk og stil. Dette med-
førte til full brakke. Konserten varte ca 
2 timer og for visse klubbmedlemmer 
var ikke dansefoten langt unna. Veldig 
moro å se at det går an å ha det skik-
kelig moro.

Ca. 20 medlemmer hadde tatt turen 
til byen denne kvelden. Annonserin-
gen var ikke annet enn facebook, har 
du lyst eller liker du denne annonsen, 
kommer jeg.

Undertegnede hadde med seg et par 
på mikrobryggeriet føre konserten og 
vi serverte nybrygget øl for anlednin-
gen. Nå er det bare å vente på neste 
anledning så kjører vi i gang igjen. Vi 
har ikke mer moro en vi lager selv. 

Nå er det snart årsfest på Gjærhuset. 
Dato er den 9. mars. På med danse- 
skoa, for da blir det hæla i taket igjen.

Skulle Toini and the Tomcats komme 
tilbake må de bare oppleves.

Takk for en fin kveld, Hilsen Wesley

«Toini and the Tomcats» 
Lenge mellom hver gang vi hører steel-
gitar i Fredrikstad. Toini leverer varene. 
Kvinnelig vokalist av beste rang.

Kanskje blir de å høre på «Cars on the 
farm» til sommeren.

Følg med på Facebook. For det kan 
hende det dukker opp flere spontan-
kvelder.

▲ Den som tar seg en titt vil se flere kjente fjes.

Tekst: Rune Wesley Hansen Foto:Harry Johansson  
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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 finne 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.

KLUBBEN INVITERER TIL 

ÅRSFESTEN 2013!
9. mars kl. 19:00 – «kuvertpris kommer»

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG KVELD PÅ GJÆRHUSET

5-års medlemskap: 
Knut Vidar Ludvigsen
Anders Pedersen
Johnny Lund
Per Einar Andreassen
Per Espen Lindahl
Roar Bjerknes
Jan Erik Karlsen
Ketil Andersen
Tormod Tveter
Jonas Eriksen
Jan Erik Dehlin
Odd Steinar Kristiansen
Odd Erik Kristiansen
Hanne Cecilie Eriksen

10-års medlemskap: 
Trond Furuli
Robin Mannsverk
Torgeir E. Svendsen
Alexander Bothe
Jon Grasto
Kai Roger Johnsen
Rita Iren Furuli
Maiken Andreassen
Roy Erik Andersen

15-års medlemskap: 
Christine Ekeberg
Magnar Andreassen
Krister Norenberg
Benedicte Gundersen
May Lisbeth Eriksen
Synnøve Nøklebye

Påmelding til Jonas Eriksen.
Send SMS eller ring: 920 30 318
E-post: erizn87@gmail.com
Påmeldingen er bindene, frist 27. februar
Betaling til kontonummer: 6120.05.38225

15-års medlemskap:
Stine Huseby
Karola Ekeberg 
Torunn Grøs� eld
Jan Grøs� eld
Katrine Ekeberg

20-års medlemskap:
Terje Pedersen
Hans Jørgen Gellein
Jeanette Norenberg

25-års medlemskap:
Svein E. Olsen Collin
Bernt Fagerås
Dag Stenbeck
Jon Vidar Jacobsen
Bente Andreassen

30-års medlemskap:
Karin Torgersen Huseby
Bjarne Eifoss
Rune Wesley Hansen

35-års medlemskap: 
Kjetil Hauge
Ragnar Solgaard
Tore Solgaard
 

Sted: Gjærhuset, Fredrikstad Bryggeri
 Stenhammerveien 1
Musikk: Dansebandet Happy Hours

Egen kokk for anledningen. 
Amerikansk hamburgertallerken.
Frisk salat-tallerken etter eget ønske.
En drikke til maten.

Ingen dugnad, betjening i bar og kjøkken.

Program for dagen: 
Åpning av fest. 
Bespisning. Klubbens eget kokkelaug serverer
utmerkelser. Årsklasser, andre utmerkelser.
Tur innom Fredrikstad Mikrobryggeri for smaks-
prøver.
Dans, loddsalg og mye moro.
God gammeldags klubbfest med gamle og 
nye venner.
Det er anledning til å ta med venner og bekjente!

Utdeling av priser
Det vil bli utedeling av priser til følgende 
medlemmer:
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Støtt klubbens arbeide, registrer amcar Fredrikstad som din mottaker av 
Grasrotandelen. Til nå er det over 807 000 spillere som har registrert seg som 
Grasrotgivere. Til sammen i 2012 hadde disse fordelt over 340 millioner kroner 
til klubber og foreninger over hele landet. amcar Fredrikstad mottok 17 483,- 
kroner i 2012 fra 53 spiller som har registret klubben som mottaker. Vær med 
å støtt klubben i 2013, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte 
teller! Pr. 27. januar er det 53 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 1 220,00 til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

Innkalling til årsmøte for 2013
Vi har startet på et nytt år og det er igjen tid for årsmøte for å velge nye medlemmer til styret 
der disse er på valg, samt andre saker som kan være aktuelle for årsmøtet. Saker som even-
tuelt ønskes tatt opp på årsmøtet må være styre i hende innen 22. januar.

Styret for 2012 har bestått av:

Leder: Johnny Lund  
Nestleder: Alexander Bothe  På valg 
Sekretær: Terje Bjerklund  På valg
Kasserer: Roy Andersen  
Styremedlem: Marit Husbakke  
Styremedlem: Kurt Bothe 
Styremedlem: Svein Jensen 
Styremedlem: Jonas Eriksen 
Styremedlem: Gunnar Kittelsen Røberg  På valg
Varamedlem: Rune Wesley Hansen  På valg
Varamedlem: Øyvind Kulblik  På valg

Valgkomiteens innstilling 2013
Verv Navn Status Periode
Nestleder Svein Jensen Ny 2 år
Sekretær Terje Bjerklund Gjenvalg 2 år
Styremedlem 1 Gunnar Kittelsen Røberg Gjenvalg 2 år
Styremedlem 3 Torgeir Svendsen Ny 2 år
Styremedlem 4 Øivind Solberg Ny 1 år

Varamedlem 1 Øyvind Kulblik Gjenvalg 1 år 
Varamedlem 2 Rune Wesley Hansen Gjenvalg 1 år

Valgkomiteen har bestått av:
Krister Norenberg, Carl Henrik Huseby og Jan Grøsfjeld

årsmøte 5. februar – agenda
1.  Åpning med valg av møteleder og referent
2.  Beretning
3.  Regnskap
4.  Innkomne forslag
  ◦ Endre tittel forretningsfører til regnskapsfører
  ◦ Opprette en egen økonomigruppe
  ◦ Endre medlemskontigent
5.  Valg
6.  Avslutning
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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,-

2013
Mars:
April:
Mai:
Juni
August:
September:
Oktober:
November:

Desember:
2014
Januar:
Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni:
August:

Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 5. februar 2013 kl 19.00 på klubben. 
Se agenda nedenfor.

Agenda
 1 – Velkommen
 2 – Årsmøtet med egen agenda
 3 – Pause med kiosk og lodd
 4 – Medlemsmøtet starter
 5 – Aktuelle klubbsaker
 6 – Eventuelt 
 7 – Avslutning

Ønsker alle velkommen

Johnny
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

Februar:
 5. Styremøte kl. 18:00
 5. Års- og medlemsmøte kl. 19:00
 19. Styremøte kl. 19:00

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

Februar
2013

Februar:
 5. Styremøte kl. 18:00
 5. Års- og medlemsmøte kl. 19:00
 19. Styremøte kl. 19:00

Mars:
 2. Swap Meet, ACOC Moss 
 5. Styremøte kl. 18:00
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 9. Årsfest på Gjærhuset kl. 19:00
 19. Styremøte kl. 19:00
 29. Påskecrusing, Detroit Cars 

April:
 2. Styremøte kl. 18:00
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 16. Styremøte kl. 19:00
 20. Swap Meet, Norsk Mustang Club 
 28. Smaalenene mønstringen, Slitu
 28. Vårtreff, Lillestrøm
 30. Drifting-cruising, Sandefjord

Mai:
 1. Østfoldmønstringen OBS! Tune
 1. amcar Cruise Night 
 4-5. Dragracing, Gardermoen
 5. Oslomønstringen, Ekeberg
 7. Styremøte kl. 18:00
 7. Medlemsmøte kl. 19:00
 15. amcar Cruise Night

mai forts. 
 20. Spring Meet, Follo
 21. Styremøte kl. 19:00
 25. Cars and Rock’n Roll, ACOC Moss 

Juni:
 4. Styremøte kl. 18:00
 4. Medlemsmøte kl. 19:00
 5. amcar Cruise Night
 6. Nasjonal Motordag
7-9. Cars on the Farm, Halden 
 16. Cruising i Oslo 
 18. Styremøte kl. 19:00
 19. amcar Cruise Night 

Juli:
 2. Styremøte kl. 18:00
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 4. July Cruising, Lillestrøm 
 4. amcar Cruise Night
 5. Lady Cruising, Lillestrøm
 16. Styremøte kl. 19:00
 17. amcar Cruise Night

August:
2-4. Dragerace, Gardermoen 
 4. Power Meet, Kongsten 
 6. Styremøte kl. 18:00
 6. Medlemsmøte kl. 19:00
 7. amcar Cruise Night


