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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

Happy Cruising

Johnny Lund
Leder

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

amcar news nr. 3 mars 2013

I dette nummeret:

Leder har ordet 2

Redaktørens hjørne 3

Kjøring med Glemmen vid-

regående 4

4. juli cruising, Lillestrøm 6

Varetelling OBS! Rygge 12

Medlemsside 16

Hvem gjør hva i klubben 17

Terminliste 18

Forsidebilde: 
4. juli på vei til Tyrigrava

Ny avis, men veldig tidlig ute, grunnen er at vi vil ha ut avisen 
slik at man har litt tid til å kunne melde seg på til årsfesten. Vi 
kommer, og det håper vi du gjør også. I år er det utrolige 47 
jubilanter som skal oppmerksommes i tillegg til de som går 
ut av styret. 
Neste på trappene etter festen er Påskecruisingen som i år 
faller på fredag den 29. mars, så får vi krysse fingrene for bra 
vær og ikke kuldegrader. Ellers har vi onsdagstreff hver an-
nen onsdag, se terminlisten for mer informasjon. Siste ons-
dagstreffet hadde vi besøk av Trond Høst som fortalte om 
forslag til endringer i regelverket, samt endringer som er be-
sluttet og blir gjeldende for denne sesongen. Møtet var godt 
besøkt og hyggelig at så mange hadde interesse for Street 
Legal / dragracing. Kunne vært morro, men per i dag så får 
en holde seg til å være sinke i den vanlige trafikken og ta det 
«lugnt» og cruise i solen som skal varme oss i sommer..
 

▲ Klassisk Airstream Bambi, redaktørens drøm så kanskje 
en dag, bare kanskje..

▲ Al Eckstrand's Lawman 1966 Dodge Charger. Eckstrand som 
av profesjon var advokat, hadde en lang karriere innen dragracing 
da han la opp i 1965. Selv  om ha hadde en forkjærlighet til friske 
biler innså han at med de nye muskelbilene var mulighetene for å 
havne i en ulykke stor. Mange soldater som vendte tilbake til det 
sivile liv hadde ikke oppfattet farene med å kjøre en bil med 400Hp 

Hei alle sammen.

Da drar det seg mot mars, overgangen 
mellom vinter og vår. Lysere dager, 
varmere dager og kanskje litt tørr og 
bar asfalt etterhvert. Det hadde vært 
deilig nå. 

Vi har lagt årsmøtet bak oss og i den 
forbindelse vil jeg benytte anledning en 
til å takke Alexander Bothe, Kurt Bothe 
og Øyvind Kulblik for deres arbeid i 
styret. Nye ansikter ønskes også vel-
kommen etter valget. Disse er Torgeir 
Svendsen, Øyvind Solberg og Sten 
Erik Nøklebye. Vi har også fått nye 
navn i de forskjellige gruppene.

Jeg henviser til oversikten lenger bak 
i avisa for alle detaljer om hvilke verv 
de enkelte innehar. Da er det bare og 
brette opp ermene og stå på videre.

Det kom i år inn tre forslag til årsmøtet. 
Vi endrer tittel på forretningsfører til 
regnskapsfører for å bedre synliggjøre 
oppgavene som befattes av stillingen. 
Vi oppretter en egen økonomigruppe 
slik vi har hatt tidligere. Her er målet 
at vi deler på oppgavene i forbindelse 
med regnskap og økonomistyring. Slik 
blir det enklere og arbeide med ting ene 
og lettere å holde oversikten. Siste for-
slag var å heve medlemskontigenten 
til 600 kroner. Det ble gjennomslag for 
alle forslagene.

Vi har lagt bak oss Dragrace og Street 
Legal foredrag med Trond Høst. Dette 
samlet ca. 30 personer på klubben. De 
fremmøtte fikk innføring i regelendrin-
ger og status fra NBF samt bilder, film 
og historier. I kombinasjon med salg 
fra kiosken ble dette en flott kveld på 
klubben.

Mars bringer med seg Årsfesten, dato 
er satt til 9. mars og vi starter kl. 19.00. 
Vi prøver å gjøre en liten vri i år i håp 
om at vi kan samle en god gjeng den-
ne dagen. Vi tar utgangspunkt i at vi 
skal være på Gjærhuset, det serveres 
som vanlig mat med drikke til. 

Vi har levende musikk fra ca kl 21.00–
01.00 da Happy Hour spiller. I tillegg 
vil det bli utdeling av utmerkelser og 
loddsalg. Som tidligere år åpner vi for 
at det skal være mulig å ta med venner 
og bekjente på festen. Vi håper at alt 
dette i kobinasjon fører til at vi blir en 
god gjeng denne dagen.

Kuvertprisen settes til kr 350,- pr per-
son som dekker lokale, servering, mat 
med drikke til og musikk. 

Påmelding til Jonas innen 26. fe-
bruar. For alle detaljer se innbydelsen 
lenger bak i avisen. Håper vi sees!

Ønsker jeg dere alle en flott mars.

og havnet ofte blant de 50 000 trafikkskadde. Al fikk denne bilen 
av Chrysler for å turnere rundt på basene for å introdusere sikker 
kjøring til de mange soldatene rundt om. Ulikt det som var det 
vanlige ble den levert direkte fra Chrysler og ikke gjennom en 
forhandler. I dag står den på Chrysler-museet og har aldrig vært 
formelt registrert.

Foto: Gunnar/Sølvi
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Tekst og bilder: Gunnar

Kjøring med Glemmen videregående
Så var det igjen tid for å ta elevene ved Glemmen videregående med på en rundtur. Først samling på 
Glemmen og så rolig cruising opp til Aarnes hvor elevene får en rundtur i deres omfattende vareutvalg.
Aarnes er dedikert på alt mulig i deler til US-biler og må være et eldorado for elevene med litt over mid-
dels interesse for bil og det rundt.
Hos Aarnes starter det med bespis-
ning og informasjon om selskapet og 
dets historie. Etterpå deles elevene i 
to grupper som får en omvisning og 
mer informasjon om hva Aarnes driv-
er med. Etter endt runde hos Aarnes 
gikk ferden videre til Magnus Motor 
og deres ulike verkstedtjenester. 
Hoved tyngden for Magnus Motor er 
US-biler, men de tar også inn andre 
biler for reparasjon og service. Da vi 
var der kom hovedtyngden av bilene 
fra «andre siden av dammen» med 
blant annet en av «General Lee» 
bilene som skulle få «transplantert» 
inn nytt hjerte. Turen startet her også 
med informasjon om selskapet og dets 
historie og så en omfattende omvis-
ning i de ulike avdelingene. I tillegg til 
å reparere biler tar de på seg å restau-
rere hele biler, motorer eller om forgas-
seren din er løen, tar de også på seg 
å få den i god skikk. Avslutningen på 
turen ble som vanlig på vårt klubbhus 
med en infomasjonsrunde om klubb-

▲ Basteviken på inngående med sin Mopar

▼ «Par» i Hauge på plass

en litt snacks og så en quiz for å se 
om de hadde fått med seg noe fra de 
ulike stoppene. Fornøyde (får vi håpe) 
og med hjemmlengsel etter en lang 
dag var det på tide å skysse elevene 

tilbake til utgangspunktet, Glemmen 
videregående. I år er det igjen tur på 
gang så vi ber de som har anledning å 
være forberedt på å ta en runde med 
neste generasjon bilmekanikere i mai.

▲Terje har «lastet ombord» passasje-
rer.
◄ «Stablet» og klar for rolig cruising til 
Aarnes

▲Pit-stop for 
sjåførene.

◄ Quiz  og 
info på klub-
ben.

▼► Besøk på Magnus Motor. Mon tro om det var 
noen som stod og drømte om ny motor og bil?

▲▼► Første stopp hos 
Aarnes med omvisning 
på varelageret og den 
imponerende samlingen 
med delebøker.

▲Jannes «nye» klassiske dragster, den er rå!

▼ Det nye «hjer-
tet» til Charger`n 
(General Lee)
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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.

Tekst & bilder: Gunnar & Sølvi

4. juli crusing Lillestrøm
Dagen startet med sol og truende skyer, vi var seks biler som møtte ved Biltema Sarpsborg klare til å 
rulle mot Lillestrøm. Etter å ha ventet ute ved E6 uten at det dukket opp flere biler la vi oss på vei inn til 
Tyrigrava hvor det allerede var samlet en gjeng med biler som alle hadde Lillestrøm som mål.

For vår egen del måtte vi haike vi-
dere da Corvetten ikke ville starte. Det  
viste seg senere at den led av et (for 
oss ukjent) Chevy-fenomen, småslitt 
starter med «heteslag». Problemet 
var borte så snart starteren hadde fått 
kjølt seg ned, ny erfaring.. Etter vår lille 
videreverdighet kom vi oss til målet i 
baksetet på Mustangen til Rune. 
Da vi nærmet oss Lillestrøm ble det 
helt klart at det var flere som hadde 
samme ærend som oss noe som førte 
til en smule kø og test av kjølesystem-
et, noe ikke alle klarte like bra. 
Inne på plassen var det som alltid stinn 
brakke med alle slags doninger og 
køer, kø til kiosken og til da.... Vi benyt-
tet etter middagen til å rusle rundt og ta 
litt bilder og kikke. Da vi begynte å bli 
mettet på bil tok vi en liten tur i sentrum 
før vi satte nesen hematt. Med avkjølt 
starter kom Corvetten i gang som om 
ingen ting hadde skjedd, takk og lov. 
Med taket der det skal være (nede..), 
«tutet» vi hjemover til garasjen og sen-
ga. Så er det bare å vente til somme-
ren og neste runde, da med ny starter 
og ekstra varmeskjold.

Gudmund med en av Corvettene sine 

►▼ Første stopp Tyrigrava

►Kjøleproblemer, 
ikke morro!

▼▼ Her er det 
show-off og garan-
tert ikke motor pro-
ble mer.
Og flammer går 
som kjent aldri av 
moten! 

▲Grei utsikt fra baksetet på Runes 
Mustang. Men, kremt, sitti bak i en 
Mustang før..........

▼ Her har noen skjønt hvilken type bil 
som skal brukes til øvelseskjøring...
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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



10 11amcar News nr. 3 amcar News nr. 3

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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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.

 Og her er en del av tellekorpset

Et jevnlig oppdrag vi har blitt invitert til å være med på er varetelling på OBS! Rygge. Jobben er renslig, litt sosial 
og stort sett lett, selv om det kan bli litt ømme rygger og lemmer om man er dårlig trent. Og vi blir jevlig tilført  
mat og drikke. Pengene vi tjener på noen timers innsats er et kjærkomment bidrag til klubbkassa og krever ingen 
planlegging før eller rydding etter. 

Varetelling på OBS! Rygge

Behovet er ca. 30 stykker som kan 
starte å telle kl. 09:00 på morgenen og 
telle frem til 15:00 på ettermiddagen 
med etter avbrudd ved lunsjtider for å 
få litt i skrotten.
For den som ikke har vært med på tel-
ling før og kvier seg for å stille, vær 
ikke redd, dette kommer du fort inn i. 
Trikset er å sørge for å ha oversikt over 
det du skal telle, noen ganger rydde litt 
først og så går det som en drøm. 
Jo flere som kan stille jo bedre for 
klubben, og jo det er sosialt også, vi får 
mang en latter i løpet av dagen. Her er 
det kun fantasien som setter grenser..

«Sjefen» passer på at vi gjør 
det riktig.

  Matpause!
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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 tell-
er! Pr. 18. februar er det 54 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 2 113,98 til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

KLUBBEN INVITERER TIL 

ÅRSFESTEN 2013!
9. mars kl. 19:00 – 350,-

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 26. 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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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad

Styret
Leder: Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246
Nestleder: Svein Jensen s.jensen@online.no 901 87 457 
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: Øivind Solberg oivind1450@hotmail.com 472 98 331
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: Sten Erik Nøklebye  917 12 825

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

Husgruppe
 Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115
 Øivind Solberg oivind1450@hotmail.com 472 98 331
 Ragnar Solgaard  976 45 770

Materialgruppe
 Sten Erik Nøklebye  917 12 825
 Rune Wesley Hansen  454 33 598

Aktivitetsgruppa
 Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no 950 50 779
 Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115

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!

Vis hvor du kommer fra på treff og andre anledninger, kjøp  
T-skjorte eller hettejakke med vår logo. Merkene betales 
hos Roy Andersen og plaggene kjøpes hos Svein Jensen 
på Fossum som også setter disse på. Plaggene og merk-
ene er av god kvalitet og tåler vaskmaskin. Ta en tur ned 
til Svein der finner du et assortert utvalg klær til hyggelige 
priser.

Priser:
Merke stort kr. 100,-
Merke lite kr. 150,-

Vi har kjøpt inn et antall solide stålskilt med amcar 
Fredrikstad logo. Passer fint på garasje vegg en, over sen-
ga, kun fantasien setter grenser... 

For de som ønsker å vise hvor de er medlem finnes det å 
få kjøpt klistremerker til bilen, postkassa eller hvor du måtte 
ønske å ha det.  Merkene fåes i to størrelser:
270 mm X 170 mm og 80 mm X 50 mm

Priser:
Stålskilt: kr. 220,-
Klistremerke stort: kr. 30,- og lite 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 5. mars 2013 kl 19.00 på klubben. 

Agenda
 1: Velkommen
 2: Aktuelle klubbsaker
 3: Pause
 4: Eventuelt
 5: Avslutning

Ønsker alle velkommen

Johnny

Foran Bak
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 5. Styremøte kl. 18:00
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 9. Årsfest kl. 19:00
 13. Klubbkveld kl. 19:00
 19. Styremøte kl. 19:00
 27. Klubbkveld kl. 19:00
 

Mars
2013

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

April:
 2. Styremøte kl. 18:00
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 10. Klubbkveld kl. 19:00
 16. Styremøte kl. 19:00
 20. Swap Meet, Norsk Mustang Club
 24. Klubbkveld kl. 19:00
 28. Smaalenene mønstringen, Slitu
 28. Spring Break, Eidsvoll
 28. Vårmønstring, Hønefoss
 28. Vårtreff, Lillestrøm kl. 10:00
 30. Drifting-cruising, Sandefjord
 30. Natt til 1. mai, Torp flyplass

Mai:
 1. Østfoldmønstringen OBS! Tune
 1. amcar Cruise Night
 4. Mustang vårmønstring, Trondheim 
 4. Spring Nats, Gardermoen
 4. Marked NVK, Ekeberg

mai forts. 
 5. Spring Nats, Gardermoen
 5. Oslomønstringen, Ekeberg
 7. Styremøte kl. 18:00
 7. Medlemsmøte kl. 19:00
 11. Aarnes Swap Meet
 11. Street Legal, Brummundal
 15. amcar Cruise Night
 20. Spring Meet, Follo
 20. Jessheimtreffet, Jessheim
 20. Hobbykjøretøyenes dag, Sandefjord
 21. Styremøte kl. 19:00
 25. Cars and Rock’n Roll, ACOC Moss
 25. Vårtreff Norsk Mustang Club
 26. Blakertreffet
 26. Vårtreff, Rud i Bærum
 26. Hobbykjøretøyets dag, Vestfold
 31. Hunderfossen Big Meet

Juni:
 1. Hunderfossen Big Meet
 2. Hunderfossen Big Meet
 2. Right On treff, Skien 
 4. Styremøte kl. 18:00
 4. Medlemsmøte kl. 19:00
 5. amcar Cruise Night
 6. Nasjonal Motordag
 7. Cars on the Farm, Halden
 7. Summer Nats, Gardermoen

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


