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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. januar
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Forsidebilde: 
Carl Henriks 1973 AMC Javelin

Nytt år og nye muligheter, vinteren 2013 er fortsatt så «fersk» 
at det ikke har skjedd så mye enda, så det blir mest tilbake
blikk på året som gikk. Med influensasesongen godt på vei 
og feil tid for å «putre» rundt i bilen, gjør de fleste andre ting 
som kanskje har stått på vent i året som gikk. Eller en har 
valgt å trekke pusten dypt og bare nytt livet. Uansett hva man 
har valgt å gjøre for å få vinteren til å gå er det sikkert at vi 
alle håper på en ny og fin sommersesong. 
Fikk i slutten på fjoråret «muligheten» til å ta et besøk til en 
annen del av Norge, Svalbard. Øya forbindes vel mest med 
permafrost og isbjørn men jaggu snublet jeg over noe US bi
ler der også. Den som kanskje er litt nysgjerrig på et anderle
des Norge kan lese mer på side 10 i denne avisen. Nå er det 
også snart et år siden vi hadde Motorshow i Kongstenhallen 
så det kan være fint å mimre litt over alle de fine bilene vi 
hadde inne på utstillingen. Innimellom dumper det også inn 
litt i «postkassen» fra kompisen på CDC. Tidligere i fjor fikk 
jeg oversendt litt biler og info, om en Corvette de har bygd 
opp for en kunde. Alt i alt håper jeg det er litt interresant å 
lese på i årets første avis.

Godt Nytt cruising år

Et riktig godt nytt 2013 til dere alle.
Håper at jul og nyttårsfeiring har 
vært en flott tid. Man skal jo roe 
ned, lade batterier, nyte god mat, 
godt drikke og være sammen med 
sine nære og kjære. Om det var 
noen som ønsket seg noe nytt til 
bilen under treet så håper jeg nis
sen rakk en handletur «over there» 
og at smilet var stort når papiret ble 
revet av. Det er jo ganske utrolig 
hva den mannen får til.

Med 2013 på kalenderen begynner 
et nytt år for klubben også. Denne 
våren blir litt roligere enn fjoråret 
siden vi ikke har noen utstilling 
i år. Likevel er det mye vi ønsker 
å forbedre og utvikle i forbindelse 
med våre to andre arrangementer, 
Power Meet og Gaterace. Helt ar
beidsledige blir vi nok ikke med an
dre ord! Vi var flinke i fjor, men skal 
bli bedre i år. Vi har fortsatt mye og 
hente ut av potesiale her.

Vi ønsker samtidig også å takke 
alle for innsatsen i året som gikk. 
Det er veldig hyggelig å se at så 
mange hjelper til og gjør en inn
sats for klubben, liten som stor. 

Dette er viktig i året som kommer 
også. Samtidig håper jeg at vi kan 
bli bedre på å treffes i rene sosiale 
sammenhenger også. Ta en fest, 
cruising osv osv... Vi har det jo vel
dig hyggelig i sammen, og når vi 
først samles er det alltid plass til 
mange fler.

Med et nytt år kommer vi heller ikke 
unna årsmøtet med valg. Dette av
holdes i februar som vanlig og dere 
vil finne valgkomiteens instilling 
lenger bak i bladet. Er det forslag til 
årsmøtet fra medlemmene må det
te leveres inn til styret i forkant av 
møtet. Dere finner frister for dette 
også på samme sted.

Vi håper på godt oppmøte så valg
prosessen blir så demokratisk som 
mulig.

En liten oppfordring til alle med ga
rasjeprosjekter på tampen; 
Stå på videre utover våren, veiene 
blir «kjøreklar» før vi vet ordet av 
det.

Til alle;
Velkommen til et nytt amcar Fred
rikstad år!

Med vinterenkulda bitende i øra er det godt å kunne minnes 
varmere tider, her de syv søstre, Geirangerfjorden.►

2 stk CDC Mustanger i Vegas 2009, den nærmeste i bildet ble benyttet i Optimas Street Challenge løpet.
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Tekst og bilder: Pat Lee

1967 Corvette convertible
Noen ganger blir en bils skjebne en annen enn det som kanskje opprinnelig var tenkt. Denne bilen ble 
skadet i en kollisjon, etter dette ble den for rundt 30 år siden demontert og havnet i en garasje i Detroit- 
området.

Den originale motoren manglet, ram
men var vridd og rimelig rusten. CDC 
gjorde en omfattende restaurerings
jobb, nær alle skruer og muttere er 
nye. Setene er omstoppet og omtruk
ket med NOS setetrekk. Den har fått 
ettermontert air conditioning og origi
nale elektriske vinduer. Tannstang
styring, 17" X 8" Torque Trust II felger 
med flate kapsler. Hele frontsykket er 
byttet ut med nytt. Chassie kommer 
fra Street Shop Custom og er satt 
opp med Corvette C4 hjuloppheng og 
bremser som innbefatter justerbare 
Qa1 coilovers og masse Billet opp
hengs goodies. En slik bil må jo ha noe 
som flytter den fremover og denne har 
fått GM 430hp LS3 crate engine m/ 
TKO600 5trinns kasse, sidepipe ek
sos. A/C og motorstyings kablingen 
er integrert i det originale 67 Corvette 
ledningsnettet. Alle klokkene er res
taurert og har fått elektronisk inn mat. 

▲ Utgangspunktet var rimelig «brunt»

▼ Resultat var dertil bedre

▲xxxx

Bilen manglet mange deler slik at det 
som ikke kunne skaffes nytt måtte jeg 
ut å lete etter på en lokal Corvette sk

► Før og etter, rammen klar med drivverk.
▼Det hele sammenføyd og klar til bruk

▲ Her var det blankt og justerbart▲ Skal du ha bil må du ha motor..

rot. Tilslutt har den fått en $22k lakker
ing, bildene får snakke for seg selv.
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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
Etter påsken var det igjen på tide med klubbens Motorshow, 14-15 april var det full fart i Kong-
stenhallen. Etter lange forberedelser som gikk helt til siste dag, var det på tide å rigge loka-
lene. Utover de små timene sto mange medlemmer på for å alt på plass til utstillingen.

Som for alle utstillinger søker vi 
også å få på plass et trekkplaster, 
for 2012 falt valget på Il Tempo Gi
gante. 
Pussig nok ble 2012 året hvor 
denne kom i media en rekke gang
er etterpå. Men et trekkplaster er 
ikke nok, men må også ha gode 
objekter å stille ut, noe bilgruppa 
fikset i god stil. 
Resultatet ble et fint utvalg av bil 
og sykler fra flere «landsdeler» å 
dømme etter hvor de besøkende 
gikk falt det godt i smak for de 
fleste.

Robin Hermansens fine Ford

Ford i Thunderbolt utgaven gjorde det godt på løpsbanene

Chopper Freaks med et fint utvalg sykler
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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

▲ Den første vinneren av barne
konkurransen,avbildet i Il Tempo Gigante

▲ Rollsen til Refnes Gods på Jeløya

◄ Premierevisning for den hotta 
brannbilen til  AJ Auto

◄ En av tre «ekte» Herbie VW som har fun
net veien til Østfold

▲ Ekte «Movie Car» dette er en av General 
Lee bilene fra serien The Dukes of Hazzard
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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

Med kulde og frost utendørs kan det være greit å bevege seg andre veien og gjøre som trekkfuglene. Men slik 
går det ikke alltid, i fjor fikk jeg satt kursen nordover til et sted i Norge jeg aldri har vært, Svalbard. Øya er et 
anderledes land, mens Norge har EØS-avtalen, medlem av Schengen og hvor vi må betale MVA på det meste er 
Svalbard ikke med på noe av dette. Skal du ut dit må du gjennom pass/identitetskontroll både dit og tilbake samt 
tollkontroll når du kommer hjem igjen.

Svalbard, et anderledes stykke Norge

Vil du bo i Norge, men slippe avgifter 
og faste EUkontroller, her er løsningen, 
men du må like mørke og kalde vintre 
og kjølige somre. Her kan du ha drøm
mebilen uten å betale sinnsyke avgifter, 
men det er ikke det mest omfattende 
veinettet å ratte rundt på, rundt 45 km 
har du å boltre deg på. Og hvor ellers 
i Norge kan du gå på Coop og plukke 
opp helgens flaske med avgiftsfri Cog
nac. 
For de som har funnet veien til Svalbard 
er det mange som blir og aldri kunne 
tenkt seg noe annet sted å bo. Faktisk 
har man en blomstrende vekst i befolk
ningen, såpass at man har måttet opp
rette hele tre barnehager på en befolk
ning på 2 115 i de norske bosetningene. 
For den som ønsker å studere arktiske 
fag er det mulig å søke seg til høyskolen 
i Longyearbyen. For oss andre kan det 
holde med en kort ferietur opp til urørte 
nationalparker i en natur som faktisk 
har en stor variasjon mellom sommer 
og vinter.
Lyst til å vite mer om Svalbard –
http://www.spitsbergentravel.no/Start/

I Longyearbyen er det mange spor etter tidligere tiders kulldrift. Det drives fortsatt en 
liten gruve i byen, men hoveddriften er i dag i Svea Gruvene

▲ Handlegata i Longyearbyen, her finner du det meste av det du trenger.
◄ Denne karen her ville du nok ikke likt å møte i en mørk bakgate, vi kom 
frem til at han var rundt 2,20 m
▼Tørst, da må du innom Coop og inn på Nordpolet...
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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.

Longyearbyen har en variert bygningsmasse, det meste er eid av 
ulike firma, men det finnes også privateide boliger. Som i alle byer har med behov for helse, så og på Svalbard med 

Longyearbyen sykehus

Skulle du ha behov for standsmessig transport kan du få leid en «Stretch 
Limo» her også..

Helt tilfeldig kom jeg over denne 2005 Dodge RAM SRT10 med motor
varmeren tilkoblet

Svalbard Science Center
Som de fleste bygg er dette også bygd på påler for at permafrosten under 
ikke skal smelte og ødelegge bygget.

Et av de lokale «vannhullene»
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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.

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

Årsfest 9. mars
Sett av datoen i kalenderen.

Mere info om påmelding kommer i neste avis 
og på nettsiden.
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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 epost 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 8. januar 2013 kl 19.00 på klubben. 
Se agenda nedenfor.

Agenda
 – Årsmøte forberedelse
  • Instilling
  • Forslag
  • Annet
 – Terminliste
 – Aktuelle saker
 – Eventuelt

Ønsker alle velkommen

Johnny
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Hva skjer

Oktober:
 8. Styremøte kl. 18:00
 8. Medlemsmøte kl. 19:00
 
Får du ikke tekstmeldinger om hendelser på 
klubben, send en SMS til klubbtelefonen: 
980 30 483

Januar
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
 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
 20. Spring Meet, Follo

mai forts.
 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
7-11.Grensetreff, Halden Cruising i Oslo 


