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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. april

amcar news nr. 4 april 2013

I dette nummeret:

Leder har ordet 2

Redaktørens hjørne 3

Grensetreff 2012 4

4. juli cruising, Lillestrøm, 

del 2 6

Julebord 2012 14

Onsdagskveld med  

Trond Høst 15

Medlemsside 16

Hvem gjør hva i klubben 17

Terminliste 18

Forsidebilde: 
1959 Cadillac en regnværsdag...

Ahhh, det klukker fra taket og innkjøringen begynner å bli 
isfri. Fuglene kvitrer rundt husveggen og påstår at våren er 
på vei. Begynner å klø i gassfoten, nå er det ikke lenge igjen 
til at vi igjen kan rusle rundt en solskinnsdag. 
Vi skriver mars og Langfredag med påskecruising er ikke 
langt unna. Corvetten er hentet ut av vintersøvnen, og hol-
der været seg så blir det en fin og sikkert kjølig crusing, men 
med litt ekstra «polstring» i nakken så er det ingen hindring. 
Utålmodige rumlende V8'ettere som nå oftere passerer ute 
på veien er et  sikkert vårtegn siden Løvetann og Krokusen 
fortsatt glimrer med sitt fravær (tror jeg da). I år som i fjor, får 
vi håper at værgudene er med oss og gir oss riktig vær når 
vi behøver det og gjerne med at regnet kommer om natta 
så det rekker å tørke opp til vi skal ut å «rusle» på en av de 
mange cruise mulighetene i sommer.

Vi sees der, Safe Cruising
 ▲ Innen Studebaker begynte i bilbransjen i 1902, produserte de 

hestevogner for landbruk, gruver og militæret. Vognen over ble 
hovedsaklig benyttet for å vanne veier mot støv men kunne også 
benyttes til vanning i parker, plener og planter. Denne finner du 
ute på Macinac Island.

▲ Året er 1946 og med krigen bak seg begynner samfunnet sakte 
å gå tilbake til sitt normale gjenge. Med en bilpark som ikke har blitt 
fornyet de siste 5–6 årene sto kjøperne nesten i kø for å sikre seg 
en ny bil. Det de ble tilbudt var i hovedsak designet for 1942 model-
len det var børstet støv av, noen forsøkte å tilføre noe nytt for å lok-

Hei alle sammen.

Da var det tid for påske igjen da. Kon-
trastene fra i fjor når det gjelder været 
er store, men likevel er dette tiden da 
mange finner veien ut av vinterdvale 
og får litt solvarm asfalt under hjulene. 
Skal vi tro heksedoktorene på meteo-
rologisk institutt, vi kan jo håpe de tref-
fer rett en gang i mellom, da vil påsken 
bring sol fra skyfri himmel og tempe-
raturer på den røde siden av skalaen. 
Det kan vi jo like! Mye skulle da ligge til 
rette for at de av oss som har go’ bilen 
lett for hånden kan nyte gode fridager 
langs veien. Det er på tide vi kryddrer 
gatebildet litt igjen!

Som en liten videreføring av forrige av-
snitt er det også verdt og merke seg at 
det som vanlig er Påskecruise Lang-
fredag. Våre venner i Detroit Cars er 
klare igjen. Amfi Borg er start for crui-
singen i år også. Vi oppfordrer alle våre 
medlemmer som skal delta denne da-
gen om å i tillegg delta på felleskjøring 
fra klubben. Her kan man møtes litt i 
forveien og skravle over en kopp kaffe 
før man samlet setter snuten mot Amfi 
Borg. Vi kjører fra klubben kl 14.00 så 
har vi litt tid med de andre før start på 
selve cruisingen. Resten av dagen er 
i regi av Detroit Cars. Det blir nok helt 
sikkert en flott dag og en trivelig opple-
velse som alltid.

Videre utover i april starter det virke-
lig å «våres» i miljøet. Flere treff og 
arrange menter står for tur. Viser til vår 

terminliste for mer informasjon. Der-
som det er ting dere vet om, men ikke 
finner der, er det flott om dere gir oss 
en beskjed så vi får det på lista. Det 
kan være flere som heller ikke kjenner 
til arrangementene. All hjelp til å utar-
beide en god terminliste mottas som 
vanlig med takk!

Vi har lagt bak oss årsfesten og ble ca. 
35 stykker på klubben denne kvelden. 
Mat og innhold fra baren ble fortært i 
hyggelig lag komplettert med musikk 
og dans, og jeg håper alle hadde en 
like hyggelig kveld som undertegnede. 
Vi ønsker også å sende våre gratula-
sjoner til alle som hadde jubileum i år. 

Det ble i år besluttet at vi skulle dele ut 
«Restaureringsprisen» for 2012. Den-
ne gikk til Jon Grasto for hans 1941 
Oldsmobile Dynamic Cruiser Sedan 
Series 76. En flott bil som vi kunne be-
skue under fjorårets Motorshow. Han 
var imidlertid forhindret fra å motta 
prisen under festen så den venter på 
klubben til nest anledning. Gratulerer.

Vi minner om at neste medlemsmøte 
er tirsdag 2. april kl 19.00 og håper det 
passer for så mange som mulig.

Da gjennstår det bare å få ønske dere 
alle en...

Riktig God Påske!

ke kundene til seg. Mercury laget en convertible woodie basert 
på konseptet fra stasjonsvognene. Selv om vi verdsetter disse 
bilene i dag var det langt i fra slik i 46, noe som medførte at Mer-
cury ikke klarte å selge mer enn 205 stk. av sin 1946 Sportman. 

Foto: Gunnar/Sølvi
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Tekst og bilder: Sølvi & Gunnar

Grensetreff 2012
En gang i tiden et sted hvor svenske og norske tropper sto mot hverandre. I dag treffes vi i vennskape-
lighet og beundrer hverandres biler. Street & Cruising Club Halden startet med grensetreffet i 1997 og 
med årene har treffet markert seg både i og utenfor Norge.

I starten var treffet på kun en dag, men etterhvert 
har det utviklet seg og i dag varer treffet fra onsd-
ag, med Fønix Cruise og frem til søndag hvor selve 
grensetreffet avholdes. Her er det i «hålligång» til 
de små timer og noe for enhver interesse. Damene 
har sin «egen» dag med Queen of Hearts hvor her-
rene til nød får lov til å være sjåfør.. Selv om været 
forsøker å gjøre sitt beste for å legge en demper 
på grensetreffet søndag drar det seg på og blir i 
regel rimelig fullt utover dagen. Men nå tåler de 
fleste bilene og folket i dem litt vann, så det årnær 
sæ.....

▲ Du sniker deg ikke avgårde med denne bilen....

▲ Tre «søte og små» arbeidshester
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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
Som alltid når en er ute på tur og veiver rundt med kamera blir en mengde bilder. Her fortsetter vi der vi 
slapp i forrige avis. Den spede starten på cruiset var Night Cruise i 1989 året etter at Lillestrøm klubben 
ble startet, i dag er det Norges største cruising.

4. juli eller «Independence Day» 
skriver seg fra 1776 da kongressen 
formelt vedtok Uavhegighetserklærin-
gen («the Declaration of Independ-
ence»). Philadelphia holdt den første 
årlige minnetilstelningen i 1777. Etter 
revolusjonskrigen feiret de fleste 
amerikanere 4. juli. Den tradisjonelle 
patriotiske feiringen grep mer om seg 
etter krigen i 1812 hvor de unge Ameri-
kanske statene igjen kjempet mot Stor 
Brittania. I 1870 bestemte kongressen 
at 4. juli skulle være offentlig helligdag  
og så sent som 1941 ble det utvidet 
til at alle offentlig ansatte ble garantert 
dette som en betalt helligdag. Over 
årene har det politiske kommet mer i 
bakgrunnen, men dagen er i dag fort-
satt en viktig helligdag og patriotisk 
symbol.

►Cruising i Lille-
strøm
▼ Selv om det var 
sent når vi kjørte 
rundt så var det 
fortsatt noe kø.
▼▼ En rast og 
«suppe» for de som 
behøvde det innen 
ferden gikk hjem

▲1962 Buick Electra 225, ikke ofte du ser rundt på veien. 
Dette er en senere import, men det ble faktisk importert en 
del av disse og førstegangsregistrert i 1962

Del 2

▼ 1953 Buick Roadmaster Woody, et pent eksemplar på norske skil-
ter. Året var det første som Buick tilbød V8 og 12V anlegg samt den 
siste Woody fra en Amerikansk bilprodusent.

▼ Lyst på V8 men ikke bil, her kan du kjøpe deg en sykkel med åtte 
sylindere. BossHoss med 502CID eller 8,23L
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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
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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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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.

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.
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Julebord 15. desember 2012
Som seg «hør og bør» arrangerte vi julebord på klubben i desember og til julebord hører det 
juletallerken med tilbehør. Selv om fremmøtet var noe lavt hadde de som kom en fortreffelig 
aften med mat, dessert, drikke og litt «jug og tull»

Onsdagskveld med 
Trond Høst

Annehver onsdag vinteren igjennom har vi onsdagstreff på klubben og forsøker også å få 
ulike personer til å komme på besøk. Den 13. februar hadde vi gleden av å ha Trond Høst på 
besøk for å fortelle oss om Street Legal og dragracing samt endringer i og foreslåtte endringer 
av regelverket.

Trond brenner for dette og kunne 
fortelle både om regelverk og Dra-
gracing som sådan. Vi hadde også 
besøk av andre ikke medlemmer 
med stor interesse både fra amcar 
miljøet, «non» amcar og MC-folk 
som ønsker muligheter til å for-
følge sine interesser. Det ble en 
del spørsmål og forhåpentligvis 
svar som passet de som spurte. 
Det var også saker der som var 
av interesse for klubben i det vi 
arrangerer vårt eget Street Legal 
i august. Det vil kommer mer om 
Street Legal fremover så følg med 
på nettsidene våre.

Gløgg med og uten var-

met godt i julekulda

Juletre og deltakere var 
pyntet til julebord

▲Jan introduserer Trond Høst.

◄ Her får Trond Høst Jens Lunner til å demon-
strere den siste typen nakkebeskyttelse som hjel-
men festes i for å hindre nakkeskade.

◄ ▼ Det var en lydhør og intressert gjeng som 
hadde kommet for å høre på Trond Høst.
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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@lrc.no 975 51 201
Styremedlem: Torgeir Svendsen lofot78@gmail.com 977 34 794
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 runewesley@gmail.com 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 runewesley@gmail.com 454 33 598

Aktivitetsgruppa
 Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no 950 50 779
 Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115
 Rune Wesley Hansen runewesley@gmail.com 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!

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

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

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 2. april 2013 kl 19.00 på klubben. 

Agenda
1: Åpning
2: Aktuelle klubbsaker
3: Pause
4: Roger Meyer / Colorbond, demonstrerer produkter. www.colorbond.no

Ønsker alle velkommen

Johnny

Foran Bak
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 2. Styremøte kl. 18:00
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 10. Klubbkveld kl. 19:00
 16. Styremøte kl. 19:00
 24. Klubbkveld kl. 19:00

April
2013

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
 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

mai forts. 
 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
 8. Cars on the Farm, Halden
 8. Summer Nats, Gardermoen
 9. Cars on the Farm, Halden
 9. Summer Nats, Gardermoen
 14. Street Rod Nats, Torp
 15. Street Rod Nats, Torp
 16.  Street Rod Nats, Torp
 16. Cruising i Oslo, Youngstorget 
 18. Styremøte kl. 19:00

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


