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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. september
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Forsidebilde: 
Arild Pedersen's 55 Nomad

Blir mye vær, men...
Bak oss har vi mestedelen av en sommer som ble bra og 
veldig bra for våre arrangement. Power Meet fikk et knallvær 
og med bra vær dagene før var det duket for et bra treff. Så 
var det Gaterace ute på Øra, igjen så ble vi velsignet med 
bra vær, faktisk ypperlig for å kjøre løp. Man kan ikke annet 
si enn at det ble vellykket med bra avviklet arrangement. Det 
var noen glipper innen, men som katten landet vi på beina 
og alt gikk som det skulle. I september er det varetelling på 
OBS! Rygge og vi håper det blir bra fremmøte. I motsetning 
til de foregående tilstellingene behøver vi ikke å gjøre an-
net enn å komme, gjøre jobben og rusle hjem igjen. Til dette 
nummeret av avisa har vi fått inn artikler fra Johnny og Sølvi. 
Johnny deler med oss fra sin tur på biltreff i Arvika i sommer 
og Sølvi har vært på besøk på Rockheim i Trondhjem. Det er 
alltid plass for de som ønsker å dele med seg av sine turer til 
nært og fjærnt, så ikke vær sjenert, kast deg over tastaturet 
og skriv noen ord og send inn med noen bilder... 

▲ Airstream Bambi, den ultimate campingvognen for 
den som vil ut på tur og ikke dra på hele «huset»

▲ Mustang oppe i «høga nord»
Det hender at jeg snubler over en og annen bil når jeg er ute 
og reiser. Denne Mustangen sto parkert utenfor Thon Hotel-
let i Kirkenes da jeg var der i juni i fjor. Bilen i seg er et bevis 
på hvordan tingenes tilstand har endret seg siden jernteppet 
falt på på førsten av 90-tallet. Fra å være en del av Sovjet-
unionen med heller labre utsikter for befolkningen, har de 

siste to tiårene brakt Estland nærmere oss. Og som en del 
av oss er bilinteressen tydelig. Denne bilen har vært på en 
liten tur, troligvis med ferge til Finland og gjennom Finland 
til Kirkenes. Nå kan ikke dette sies å kvalifisere til premie 
for «longest distance» for i samme tidsrom sto det også 
parkert en nederlender utenfor hotellet. Men Mustangen, 
en 302, var av mer interesse..

Foto: Gunnar KR

Hei,
I`m back again!

Rart å sitte her å skrive leder igjen.

Takker Johnny Lund for arbeidet han har 
gjort i styret. Han er med ennå som vara-
medlem, så han kommer fortsatt til å ar-
beide for klubben. Takker også Øyvind 
Solberg og Rune Wesley Hansen for tiden 
i styret.

Gleder meg til å ta fatt på jobben. Vet det 
blir en del å gjøre, særlig når et nytt Motor-
show 2014 står for døren en gang i april 
neste år. Tiden går som kjent fort, så det 
er bare å brette opp erma og sette i gang.

Program for høstens møter er i boks. 
Blir interessante møter. Med en bland-
ing av reiseskildring og racing historie. På 
medlemsmøte i september kommer Jon 
Grasto å viser bilder og forteller om Lin-
coln Highway turen.

Det har gått en del rykter om klubbens 
økonomi og at lokale skal selges. Klubbens 
økonomi er sunn og lokalt skal IKKE sel-
ges! Selvfølgelig trenger klubben inntekter. 
Inntektene kommer fra Power Meet, Street 
Legal, Motorshow og selvfølgelig kontin-
gent. 

Motorshow 2014 (ikke vedtatt om det blir 
navnet) blir et tema på møtene fremover. 
Dato er ikke satt, men mest sannsynligvis i 
løpet av april 2014. 

Power Meet var en suksess i år. Ca 550 
biler og strålende vær. Om vi klarer å opp-
rettholde dette nivået på Power Meet, skal 
vi være fornøyde.

Gledelig er det også at klubben kan tilby 
noen lagringsplasser til klubbens medlem-
mer i lokalet vårt.

Takker igjen for tilliten. Skal gjøre mitt 
beste for klubben.

Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder

Dementi!

Det ble ved en tidligere anledning gitt inntrykk av at Johnny aldri tok ned taket på bilen, 
vi bekrefter med dette at det ikke stemmer. Det hender at Johnny tar ned taket og slår ut 
håret og cruiser rolig langs landeveien, hvilket skulle bevises av ovenstående bilde tatt 
17. mai på Høysand ved Isi bar.  Foto: Gunnar og Sølvi
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▲ Lett customert 55 Fairlane sammen med 
69 Cadillac Deville convertible og en svensk- 
registrert 69 Charger R/T

Tekst og bilder: Sølvi & Gunnar

Vi severer flere bilder fra Østfoldmønstringen, morro at så mange børster støvet av bilen og kommer 
for å treffe likesinnede.

1. mai OBS! Tune

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.

del 2

▲ Gaga og Madde sjekket ut det ut-
stoppede villsvinhode – skummelt!

► Bilen er barnevognprodusentenes   
inspi rasjonen

▲ «Hot» Chevy pickup, skal vi tro fra 57...▲ Par i Viper, men svenske skilter og ikke 
norske, hvorfor det Sigbjørn?

▲ «Cobra» på svenske exportskilt

▼ Å huffda, måkke få 
riper i lakken vettu

▲ Itte bærre amerikanske biler på torget, her en Volvo 
P1800 sammens med en eldre amerikansk «herre-
mann»

▲1950 Mercury med 57 Cadillac hjulkaps-
ler, choppet, senket, pinstripet, og flam-
melakkert lead sledge.  

▲ 1973 Mustang Convertible med 351cid

▲ 5X Cadillac Convertible
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▲En herlig 58 Cadillac         ▼ De var flotte året etter også

På AmcAr treff i ArvikA 20.07.2013
På lørdag 20. juli kjørte Jan Grøsfjeld og undertegnede i Jan sin flotte Chrysler 300 til Arvika 
for å delta på årets Amcar-treff i den fine Folkeparken der. Alle svenske byer har minst en 
Folkepark kan det virke som.

Tekst og foto: Johnny Gressum

Denne lørdagen var ikke parken fylt 
med svenske danseband, men med 
herlige amerikanere (var noen få eu-
ropeere der også).

Været var strålende, og mange bi-
ler hadde allerede parkert da vi ankom  
kl. 10, og kl.12 stengte de for flere biler 
da de hadde en maksgrense på 250 
pga. sikkerheten på område.

Det var flere kjente fra både Halden 
og Sarpsborg som hadde tatt turen til 
Arvika, men eneste fra vår klubb som 
vi traff var Kjetil Hauge med datter  
Alise. Han er fast på dette treffet fortal-
te han oss, og det er ikke vanskelig å 
skjønne, for det er en fin plass, mange 
biler man ikke ser ellers, og med 250 
biler så får man med seg alle bilene 
også. Gode hamburgere hadde de 
også, ikke sant Jan . 40 SEK for en 
hamburger og drikke, ikke gærn`t det.

Dette var et treff som fristet til gjen-
tagelse neste år, og vi anbefaler flere å 
ta turen til dette treffet. 

På kvelden er det en stor cruising i 
Arvika, men da hadde vi allerede crui-
set hjemover via Billingstad, Bengts-
fors, Ed og Halden. Anbefaler den 
veien hjem, den er lengre, men mye 
finere enn å kjøre om Mysen og Tøck-
fors. 

Her er noen bilder fra treffet.

▲Mange fine Cadillacer i Arvika

◄Rodder, Pickuper, gamle varebiler, alt var der
▼Hva tenker du på her Jan, bytte bil?

▼Hvem sa dollarglis?? $$$$

▲Chrysler og Desoto i god forening, og Jan hopper av ren glede

▲Kjetil Hauge var på plass med sin fine Mercury. Litt lenger bak 
stod det en helt lik bil, men med andre farger

▲En ekte Bluesmobile var på plass

▼Ikke gærn't dette, sa Jan
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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

Rockheim
For de av dere som skal en tur til Trondheim og ikke har vært innom Rockheim, det er verdt et besøk. 
Mye musikkhistorie og i tillegg kan man få seg en matbit i restauranten som ligger i toppetasjen.
Museet er plassert i et gammelt kornlager(?) ved havneområdet. I nærheten fins bl.a. Pirbadet og det 
nye flotte Clarion Hotel. Hvis du tar flybussen inn til Trondheim ligger Rockheim på første stoppested 
ved Clarion Hotel (forøvrig et stilig hotell med nydelig mat og en perfekt takterrasse!)

det nasjonale museet 
for populærmusikk i 
Trondheim

Jeg har ved to anledninger fått mulig-
het til å besøke Rockheim i jobbsam-
menheng. På den turen fikk jeg også 
sjekket ut utstillingen de har. 

Utstillingen går over flere etasjer. 
Det var musikkhistorie fra alle tiår , 
egne rom med tidstypisk innredning. 
Tidstunnel, interaktiv utstilling hvor 

Tekst, bilder: Sølvi

du kunne velge musikk/film/«video»,  
eller du kunne lage din egen «innspil-
ling». I tillegg til «bare» musikk hadde 
de også innredet etgarasjemiljø med 
bl.a. en 1957 T-bird kalt «Trønder-
bird» og eldre stueinnredning. Det var 
som å gå «memory lane», kjente igjen 
møbler og interiør fra barndommen. I 

første etasje var det bl.a. et interaktivt 
Norges-kart hvor du kunne klikke deg 
inn på «din by» og finne artister. I til-
legg hadde de en gavebutikk.

Nedenfor er bl.a. bilder av interiøret i 
garasjen (bildene måtte tas uten blitz)

◄1957 T-bird «Trønderbird». 
Publikum kunne prøvesitte 
bilen (jeg ville ha den med 
hjem!)

Sjekk ut nettsiden: www.rockheim.no

▲ Jukebox og picknik-kurv
◄ Denne hadde passet fint i 
garasjen hjemme full av iskald 
Cola (måtte kanskje ryddet litt 
plass men.. ikke sant Svein?)
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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 31. august er det 51 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 10 826,- 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. september 2013

1. Street legal ØRA 2013. Kort resymé av Svein Jensen og Terje Bjerklund.
2. Medlemsmøtene høsten 2013.
3. Dugnad på Rygge Storsenter søndag 29.09.13
4. End of season Magnus Motor AS og 
5. Motorshow 2014
6. Eventuelt
7. Pause
8. Jon Grasto holder foredrag om Lincoln Highway-turen

Foran Bak
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

01. Drag Finals, Gardermoen
03. Styremøte kl. 18.00
03. Medlemsmøte kl. 19.00
04. AMCAR Cruisenight
07. Aarnes Cruise In IX
07. Motomania, Tønsberg
08. Oslo Grombil og MC, Ekeberg
14. Rudskogen Motorfestival
15. Rudskogen Motorfestival
17. Styremøte kl. 19.00
18. AMCAR Cruisenight

September
2013

Oktober
 1. Styremøte kl. 18.00
 1. Medlemsmøte kl. 19.00
 9. Klubbkveld kl. 19.00
 15. Styremøte kl. 19.00
 23. Klubbkveld kl. 19.00

November
 5. Styremøte kl. 18.00
 5. Medlemsmøte kl. 19.00
 9. Østlandsforum
 13. Klubbkveld kl 19.00
 19. Styremøte kl. 19.00
 27. Klubbkveld kl 19.00

Desember
 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

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

22. Høstmønstring, Hønefoss
28. Høstmarked, Torp
29. Høstmarked, Torp
29. Late Summer Car Meet, Moss 

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


