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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

Siste frist for innlevering av stoff til klubbavisa er 20. desember
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Forsidebilde: 
Den «nye» formannsbrakka, 
68 Chrysler 300

Til tross for mange spådommer om kulde og jæ... vintervær 
så er det fortsatt bart og akkurat nå mer vår enn vinter. 

Selvsagt blåser det vannrett så selv det gamle murhuset 
vårt knaker i vinden. 

Da er det godt å kunne drømme fremover mot neste som-
mer og solsesong. I mellomtiden får man best som man kan 
jobbe med å få bilen klar eller planlegge ny bil. Med de ulike 
planene som finnes rundt om skal det bli morro å se hva 
som dukker opp på veien neste sesong. Ellers blir det en del 
planlegging fremover med arrangementene vi skal ha neste 
år, to Street Legal og Power Meet. 

Men før alt dette skal vi gjennom både jul og nyttårsfeirin-
gen så inntil neste gang – God Jul og Godt Nyttår.

▲Ford Racing har besluttet å flytte produksjonen av sin Cobra Jet løpsbil til Watson Racing, WR har fra før hatt ansvaret med å in-
stallere burene i bilene innen de gikk videre for ferdigstillelse hos et annet anlegg. Det skal bygges rundt 50 2014 Cobra Jet løpsbiler.
Bilen på bildet viser en av de nye fargene for 2014, Gotta Have It Green, en annen ny farge for året er matt svart, som muligens blir en 
mer populær farge.

For de med perverse lyster som ikke kan få vinteren fort 
nok, her er hva vi kan risikere. Tatt mars 2006.

Hei,
Sommeren har vært uvanlig bra i år og 
Chrysleren har vært mye på veien. 

Gleder meg til å gjøre noen forbe-
dringer med Chrysleren i vinter. Får 
bare håpe at det ikke bare blir vafler 
og kaffe i garasjen.

Vi har arrangert Power Meet og 
Street Legal på ØRA. Begge arrange-
mentene var veldig bra. Ikke alt gikk 
på skinner på ØRA, men det retter vi 
opp til neste år. For publikum og del-
takere var det bra og vi har mottatt en 
del gode tilbakemeldinger fra deltake-
re. Stor takk til alle som stilte opp.

Det blir ikke Motorshov 2014, dato-
ene som var ledige var 3. og 4. mai 

2014, noe som ble litt sent. Alterna tivet 
var Østfoldhallen men der ble leien vel 
dyr (golvet i hallen måttes dekkes til 
med plater. Skulle Østfoldhallen leie 
platene kom prisen på kr. 250 000,-. 
Skaffet vi plater selv, ca. 5000 kvm ble 
prisen en annen).

Når det gjelder medlemsmøtene 
fra januar og frem til sommeren, så 
ta kontakt om det er et tema eller noe 
annet du vil at vi skal ha på medlems-
møtene.

Ønsker dere alle en god høst. På 
medlemsmøte i oktober, holdt Kjetil 
Hauge kåseri og viste bilder av 30 års 
historie med dragracing!

Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder

2014 Cobra Jet utviklingsmodell, må starte tidlig om en god krok skal bli.
Nei den kommer ikke med vindu i gulvet..

Foto: Pat Lee v/Watson Racing

Foto: Gunnar KR

Photos Credit: Andrew Casselberry/Ford Racing
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Tekst og bilder: Sølvi & Gunnar

Når Lero Karosseri i sin tid gikk konkurs tok Osby USA Bildelar over boet. I flere år har de holdt skroten 
åpen, men kun på lørdager, så det gjaldt å planelegge sine besøk. I tillegg til den gamle lagerbeholdnin-
gen har Osby-skroten kjørt opp plukkede vrak og gammel lagerbeholdning.

Sösdala, skroten som ikke ville dø

Når det endelig ble besluttet å stenge 
skroten, ble det meste forsøkt solgt ut 
til «såkalte» rimeligere priser. Menin-
gen var, etter det som ble sagt, at alt 
skulle i pressa når det endelig skulle 
stenges. Dog tok stengingen lengre tid 
enn det som var planlagt. Det var visst 
mange som ba om at man holdt oppe 
lenger slik at en kunne få tatt ut deler 
man trengte. 

Men i høst var det slutt for denne 
gangen, når jeg sier denne gangen 
er det med bakgrunn i at man har tatt 
vare på det meste av varelageret og 
ser på mulighetene for å gjenåpne i 
en eller annen form på Osby-skrotens 
område.

◄▲ En flott rod som var parkert utenfor 
området.
▼ Eller skal det være et gammel kjøle-
skap?
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Grillfest på klubben
Da oppussingen av utleielokalet var klart inviterte vi til grillfest i «garasjen», med tak over 
hodet er det ingen værbekymringer når man skal grille, særlig ikke når grillen også står tørt 
under tak... Vi var vel rundt ca 20 stykker som hadde det hyggelig til tross for at at det bøtta 
ned utenfor.

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.

▼ ªGrillteltet» var perfekt for grilling. 

Vi var på tur for å kjøpe bildeler og «ramlet» over 
denne perleraden da vil skulle ha en «pit-stop» på 
Tre elgar, i nærheten av Nossebro.

◄ Og denne stasjonsvognen 
stod pent parkert i nærheten 
av der vi kjøpte bildeler.
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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

Ønsker du å annonsere i klubbavisa?
Kontakt Jan Grøsfjeld Tlf. 901 09 115 eller mopar@amcarfredrikstad.no

amcar Fredrikstad inviterer til

julebord på klubben
Dato: 21.12.13, kl.19:00

Musikk:
Vår egen spesialmix

Servering:
Tradisjonell julemat

Priser:
kr 250,- per person

Påmelding til:
Jonas Eriksen mob. 920 30 318
(Bindende påmelding)

Betaling til:
amcar Fredrikstad,
Strykerveien 19, 1650 Torp,
mrk. Julebord
kontonr: 6120.05.38225

Påmelding kan også betales kontakt på
medlemsmøte i desember.
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Støtt klubbens arbeide, registrer amcar Fredrikstad som din mottaker av Gras - 
rotandelen. 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! Per 1. desember er det 51 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 14 486,- til klubben, noe som er et velkomment bidrag til klubbens arbeid.

69 32 88 70  -  www.slevikkilenbaatbyggeri.no

Salg av nye og brukte bobiler
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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Lokotrack Lt120
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Lokotrack Lt120

 Kevyet komposiittisuojat mahdollistavat nopean ja helpon murskaimen käyttölaitteen 
hihnojen vaihdon.

 Suppilon laitoja ja lukitusmekanismia käytetään hydrauliventtiileillä.

 Hyvät hoitotasot ja portaat auttavat turvallisen työympäristön luomisessa.

 Lokotrack LT120E:n murskain ja kuljettimet ovat sähkökäyttöisiä.
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Metso Minerals Norway AS
Borgeskogen 15, 3160 STOKKE
Tel. 33 36 10 00, Fax. 33 36 10 01, e-post: minerals.no@ metso.com
www.metso.com

Lokotrack LT120 Grovknuseverk
Lokotrack LT120 er den seneste og mest avanserte av Metsos 
beltegående kjefteknusere. Et pålitelig og effektivt knuseverk er 
summen av flere faktorer som fungerer sammen. Ved konstruering 
av Lokotrack LT120 var raskt og enkelt vedlikehold en viktig 
egenskap.

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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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad

Styret
Leder: Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115
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: Sten Erik Nøkleby  917 12 825
Styremedlem: Jonas Eriksen ericzn87@gmail.com 920 30 318
Styremedlem: Gunnar Kittelsen Røberg amcarnews@amcarfredrikstad.com 484 86 627
Varamedlem: Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no 950 50 779
Varamedlem: Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246

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
 - - -

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 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 senga, 
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:

 

Agenda medlemsmøte Kl. 19.00 – 3. desember 2013

Julemøte med kaffe og kaker

Jan Grøsfjeld
Leder
amcar Fredrikstad

Foran Bak
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 
 3. Styremøte kl. 18.00
 3. Julemøte kl. 19.00
 4. Winter Night Cruise, Lillestrøm
 11. Klubbkveld kl 19.00
 17. Styremøte kl. 19.00

Desember
2013

Januar 2014
 7. Styremøte kl. 18.00
 7. Medlemsmøte kl. 19.00
 15. Klubbkveld kl. 19.00
 21. Styremøte kl. 19.00
 29. Klubbkveld kl. 19.00

Februar
 4. Styremøte kl. 18.00
 4. Medlemsmøte kl. 19.00
 12. Klubbkveld kl. 19.00
 18. Styremøte kl. 19.00
 26. Klubbkveld kl. 19.00

Mars
 4. Styremøte kl. 18.00
 4. Medlemsmøte kl. 19.00
 12. Klubbkveld kl. 19.00
 18. Styremøte kl. 19.00
 26. Klubbkveld kl. 19.00

April
 1. Styremøte kl. 18.00
 1.  Medlemsmøte kl. 19.00
 9.  Klubbkveld kl. 19.00
 18.  Påskecruising Amfi Borg
 26.  Klubbkveld kl. 19.00

Mai

 1. Østfold mønstingen OBS! 
 6. Styremøte kl. 18.00
 6. Medlemsmøte kl. 19.00
 14. Klubbkveld kl. 19.00
 20. Styremøte kl. 19.00
 28. Klubbkveld kl. 19.00

Terminlisten for 2014 er kun foreløpig og vil 
bli endret når nye opplysninger kommer inn

Får du ikke tekstmeldinger om hendelser på 
klubben, send en SMS til klubbtelefonen: 
980 30 483
Foretrekker du å bli varslet via e-post, gi  
beskjed med din e-postadresse til klubbens  
e-post: kontakt@amcarfredrikstad.com


