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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 15. mai
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Forsidebilde: 
1968 Buick Electra 225, Øivind Solberg 

Sesongen er i gang, temperaturen til tross, en får kjøre på 
med mottoet «det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær». 
Per i dag er påskecrusingen avviklet, 1. mai treffet på OBS! 
kom og gikk med pent vær og i mellom der fikk vi anlednin
gen til å ha en amcar-parade i Fredrikstad, morro. 

Noen av oss tok også turen på kvelden og hørte på South
side Johnny and the Asbury Jukes, mer morro. Ikke hver dag 
en opplever et band som holder på i samfulle 2 timer uten en 
rekke pauser, respekt. 

Neste «happening» ut er Iver Cruise nå torsdag og så treffes 
vi igjen på fredag om alt faller på plass.

Vi sees.
▲ Norskregistrert 1981 DeLorean DMC-12 den eneste modellen 
fabrikken leverte gjennom sin korte levetid. Etter noen turbulente 
år og rundt 9 000 produserte biler ble fabrikken slått konkurs i 
1982. Det regnes med at ca. 6 000 biler har overlevd og man 
kan i dag få deler fra DeLorean Motor Company, et selskap som 
ble startet etter konkursen med samme navn og logo som det 
opprinnelige selskapet. Disse sysler også med muligheten for å 
produsere en ny bil basert på en blanding av NOS og nye deler, 
hvorvidt dette skjer gjenstår å se. www.delorean.com

▲ 1970 Chevrolet El Camino. Bilmodellen ble produsert i årene 
1959 til 1987, men den første motsvarende bilen ble produsert av 
Ford Australia så tidlig som 1934 som et resultat av en bondekone 
som skrev til Ford med spørsmål om en bil som kunne brukes til 
kirken på søndag og kjøre griser til markedet på mandag. Holden 
produserte en Chevrolet Coupe utility i 1935 og Studbaker sin  
Coupe Express fra 1937–39. Karrosseritypen dukket ikke opp igjen 
før Ford kom med sin Ranchero i 1957 og som nevnt Chevrolet 

Hei alle sammen.

Våren sitter langt inne i år. Likevel er 
det flott og se at mange har fått bilene 
ut av dvalen. Vi har jo lagt bak oss 
noen fine dager selv om ikke tempe
raturen har vært like bra. Vi satser på 
at mai bringer både vår og sommer...

Flott at så mange kunne delta i amcar-
paraden. Det ble jo et flott skue gjen
nom byen. De ansvarlige på Litteratur
huset var veldig fornøyde. Det samme 
var den amerikanske ambassadøren. 
Han koste seg masse. Regner også 
med at de som deltok på noe av det 
andre som stod på plakaten gjennom 
helga er fornøyde. Det var jo noe for 
en hver smak. Beklager at det «kom 
litt brått på», men vi fikk ganske kort 
varsel fra Litteraturhuset. Nok en gang 
kjempeflott at så mange kunne. Håper 
det var artig og delta, det er jo ikke 
hver dag vi kan gjøre noe slikt gjen
nom byen.

Med mai kommer også amcar cruise-
night. Vi gjør som i fjor og samles på 
klubben kl 19.00 og kjører en liten run
de. Mer detaljer om dette kommer på 
nett og i avis gjennom sommeren.

Vi jobber også med en løsning for 
fredags treffene våre i byen. Det har 
dessverre gått litt tregt i år, men vi er 
nå endelig i dialog med de rette per
soner i kommunen og vi håper å ha  
en løsning klar til medlemsmøtet. Med 
andre ord er oppstart fra 10. mai pla
nen. Dere får beskjed hva som skjer.

Vi planlegger Iver Cruise på Kristi 
himmelfartsdag, torsdag 9. mai. Møt 
opp på klubben og ta med litt enkel 
mat og grill. Vi kjører en tur som vanlig. 
Mer info via sms og nettsidene våre.

Ellers er det jo flere ting i terminlista for 
mai måned, skjekk avis og nett for hva 
som skjer.

med El Camino 2 år senere. I sin tid var det flere kontroverser 
med norske myndigheter om avgiftsberegningen for disse bi
lene. I følge tollmyndighetene var bilene for bekveme og person-
bilaktige så de ville ikke akseptere at bilen ble avgiftsbelagt som 
varebil, paradoksalt nok kunne man reise til Tyskland og plukke 
opp den feteste Mercedes 500SEL, rive ut baksetet og få den 
godkjent som varebil! Moralen, nei si det, heller en voldsom 
trangsynthet som kunne få idiotiske følger.

Foto: Sølvi

Foto: Sølvi
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Tekst og bilder: Sølvi & Gunnar

Så satt «han», med fint vær og greit fremmøte. Værgudene var ekstra snille med oss denne dagen, 
mens vi kunne gå i solskinnet var det regnbyger ikke langt unna. Så lokalt kan været være. Ulempen 
var at en del tittet ut av vinduet og ble hjemme på grunn av været, og gikk glipp av det flott treffværet 
vi hadde i Fredrikstad.
Så folkens, ser det ille ut der du er så 
ikke ta det for gitt at det er det samme 
ditt du skal. Usikker, slå på tråden og 
sjekk ut været før du blir hjemme. Den 
som gir seg har tapt vet du. Tilbake til 
dagen, Kjelle Power var i slaget som 
alltid og i år trakk vi et reisegavekort 
på kr 6 000, en glad vinner fikk et 
godt tilskudd til en USA-tur. Ellers var 
det bedømming og premiering av de 
fineste bilene. Det var et godt utvalg 
av biler selv om noen biler var noe 
over gjennomsnittet representert. En 
gang i tiden hadde amcar Magasin en 
Corvette-reportasje med flere avbil-
dede Corvetter enn det var registrerte 
biler i Norge. På fjorårets Power Meet 
samlet vi nesten flere Corvetter på en 
plass, så tilveksten må sies å vært god 
siden den gangen. En annen trend 
som er i ferd med å endre seg er kar
rosseritype. Tidligere var det nesten 
kun Covertible, 2dht eller til nød 4dht 
som gjaldt. Dette betydde en periode 
at gamle norske biler gjenoppstod 
med annet karrosseri enn originalt el
ler endte livet som delebil. Resultatet 
av dette var at de tidligere upopulære 
bilene plutselig var mer sjeldne. Noe 
man begynner å se nå at det blir tatt 
hjem stasjonsvogner, 4dørs stolper 
mv.  

▲ Mesteparten av Corvettene samlet foran scenen.

Power Meet
 Fredrikstad 2012

▲ Stasjonsvogner begynner å bli populære, selv om en 1955–57 Chevrolet Nomad alltid 
har vært ettertraktet og i så måte ikke er helt representative.
▼ Becks bilpleie med sin 1991 Chevrolet Caprice stasjonsvogn

▲ 1973 AMC Javelin AMX er ei heller 
hverdagskost. Javelin ble produsert i 
årene 1967 til 74 og andre generasjonen 
var første Pony Car som ble benyttet som 
regulær Highway Police patrol car. Og de 
to herrene som står og «prekær» kjenner 
dere igjen, kanskje?

▲ Kjell sørger for informasjon til de besøkende
▼ Det går an, men kan være kronglete og kostbart å ta inn drøm
mebilen, 2012 Camaro SS Indy 500 Pace Car

▲ Roy har tatt kontroll på hamburgerstekingen
▼ Alle aldre har sin sjarm, fin sedanett

▲ Jeg er en hund etter fine biler, voff
▼ Litt tørk og puss må til om doningen skal skinne

▲ Flott 36 Ford soft rod
▼ 63 Chevrolet politilbil og gutta dresset likeså
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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.

▲ 1956 Ford Customline
▼ Jevn tilstrømining i det fine været

▲ 1976 Cadillac Fleetwood Brougham
▼ 1969 Ford Econoline, ikke en bil man ser hver dag.

▲ Gammel sliter på tur, 1955 Chevrolet
▼ Par i Hudson, 52 Hudson til venstre og Markus sin 49 Hudson til høyre

▲ Den «siste» Cadillac convertiblen, 1976 Cadillac Eldorado

▲ 69 Camaro SS Indy 500 Pace Car
▼ 49 Buick Convertible, grombil

▲ 77 Checker A 11E, en gang standard Yellow Cab i New York
▼ Nok krom å pusse i grillen på denne 58 Buicken

▲ Johnny var der med sin 67 Plymouth Sport Fury. Men taket 
Johnny, taket!?
▼ Premiebordet står klart til utdeling

Kan ikke si annet enn at det var gromme 
griller før i tiden, 1960 Cadillac Eldorado
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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
Tekst og foto: Gunnar og Sølvi

Påskecruising 2013
Jula varer helt til påske heter det og i år var det nesten den følelsen en fikk. Kulda satt i gan-
ske så lenge, men den som venter venter ikke forgjeves. Langfredag kom med solskinn dog 
noget kaldt, men skitt au, ned med taket og på med varmen. Om noen lurer på hvordan det var 
så var det greit så lenge en holdt seg i sola, men brrrr kaldt i skyggen.
Kulda til tross, det var en herlig 
runde til Råde gjennom Fredrik
stad før vi kom ned til Greåker. 
(Men det er første gang at ull
vantene måtte på for å ta bilder). 
Selv har vi fått tilbakemeldinger 
fra Oslo folk på tur hjem fra Østfold 
som møtte en «stim» med USA- 
biler over Rådesletta. For den som 
ikke har vært med på Crusing før, 
sleng dere med neste gang for her 
er det en kjempemulighet til å tuttle 
rundt i ulike deler av Østfold. 

▲ Kaldt vær til tross, det ble bra oppmøte på Amfi Borgs parkering
▼ Olds Cutlass 442 (ekte?)

▲ Noen MÅ kjøre uten tak..
▼ Bilene strømmet på
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69 32 88 70  -  www.slevikkilenbaatbyggeri.no

Salg av nye og brukte bobiler
ATV og skutere

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 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 
teller! Per 6. mai er det 54 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 5 660,- 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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7

Lokotrack Lt120

4

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.

Påskecruising 2012, fortsettelse fra side 9

▲ Kø ut fra Amfi Borg
► Joda, taket måtte ned...
▼ Ikke det verste synet å ha i bakspeilet

▲ Det er slik vi gjerne hadde sett at veibildet hadde vært. Utenom det så 
kunne man se at det er en heftig byggeaktivitet på den nye sykehuset.
▼ Ikke helt feil syn..

▲ En laaaaang rekke US biler på vei mot Fredrikstad

▼ Det ble etterhvert stinn brakke ved Olavs Pub hvor 
det var mulig å få seg en hamburger, namm
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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  
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:

Innkaller herved til medlemsmøte i amcar Fredrikstad 7. mai 2013 kl 19.00 på klubben. 

Agenda
1: Åpning
2: 1. etasje, status
3: Kvartalsstatus
4: Aktuelle klubbsaker
5: Eventuelt
6: Avsluttning

Vi tar en pause med kiosk og loddsalg når det passer.

Velkommen!

Foran Bak
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 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

Mai
2013

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
 19. amcar Cruise Night
 22. St. Hans feiring, Hønefoss 

Juli:
 2. Styremøte kl. 18:00
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 4. July Cruising, Lillestrøm 
 4. amcar Cruise Night
 5. Lady Cruising, Lillestrøm
 11. Mustang Speed Week, Elverum

juli forts. 
 11. Torp Summer Meet
 12. Mustang Speed Week, Elverum
 12. Torp Summer Meet
 13. Mustang Speed Week, Elverum
 13. Torp Summer Meet
 14. Mustang Speed Week, Elverum
 14. Torp Summer Meet
 16. Styremøte kl. 19:00
 17. amcar Cruise Night

August:
02. Drag Challenge, Gardermoen
03. Drag Challenge, Gardermoen
04. Drag Challenge, Gardermoen
04. Power Meet, Fredrikstad - Link
06. Styremøte  kl. 18.00
06. Medlemsmøte  kl. 19.00
07. AMCAR Cruisenight
07. Bilsport Grensetreff, Halden
08. Bilsport Grensetreff, Halden
08. Grand National, Trondheim
09. Bilsport Grensetreff, Halden
09. Grand National, Trondheim
09. AMCAR Klubbforum
10. Bilsport Grensetreff, Halden
10. Mustang Grensetreff, Halden
10. Grand National, Trondheim
11. Bilsport Grensetreff, Halden

 26. Blakertreffet
 26. Vårtreff, Rud i Bærum
 26. Hobbykjøretøyets dag, Vestfold
 31. Hunderfossen Big Meet

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


