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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 15. januar
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Forsidebilde: 
1941 Oldsmobile Series 76 Dynamics

Etter en uendelig laaaang høst ramlet vi inn i et nytt år. Jul 
og nyttår føltes mer som et avbrekk i høstregnet en en vinter
feiring. Nå får vi håpe at det snart har både regnet, blåst og 
snødd fra seg (der man har vært plaget med dette). 

Blir sommeren tilsvarende tørr som vinteren har vært våt 
så blir det garantert vanningsforbud pluss obligatorisk caps 
når en kjører med taket nede. 

Alt i alt, nå ser vi frem til lysere og tørrere sider..

Når høsten endelig er over gleder vi oss til å fylle opp med 
suppe og ta en tur eller to. Redaktøren tanker opp for se
songen.

Hei
Godt nytt år!

Nye mulighet, et helt nytt år ligger for
an oss.

Alltid spennende å se hva som er 
nytt når våren kommer. Tenker selvføl
gelig på biler. Begynte med et prosjekt 
med å pusse opp motorrommet og 
motoren på Chrysleren. Skjønte fort 
at nå har jeg tatt meg vann over hue 
med å få ferdig bilen til våren. Men det 
er bare å brette opp arma og fortsette. 
Heldigvis så er ikke Magnus Motor 
langt unna. Godt å ha ekspertisen og 
deledealer i byen.

Som de fleste har fått med seg, så 
blir det ikke Motorshow i år. Klubben 
er 45 år neste år, så det blir jubileums

utstilling i april 2015. Kongstenhallen 
er allerede booket.

Det blir nok å henge fingra i år også, 
med to Street Legal og Power Meet.

I neste måned er det Årsmøte med 
medlemsmøte. På medlemsmøte får 
vi besøk av Anette Ravneberg som sit
ter i Dragracingseksjon i NBF.  I mars 
får vi besøk av TBird. Han har vært 
i Amcar miljøet siden 60tallet, og er 
morsom å høre på.

Vinteren lar heldigvis vente på seg. 
For dere som har kjørbar bil, er det 
bare å ta en tur med ermen i kærmen. 
8 grader og sol 5. januar, er vinter jeg 
liker.

Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder

Med strøm på tanken. amcar’s 2013 Tesla S P85 (P som i Performance). 0 –100 på 4,4 
sekunder skulle holde ut av lyskrysset og i motsetnings til fleste andre el-biler kan du 
kjøre langt innen rekkeviddeangsten slår inn. I tillegg ser den også ut som en bil...
Selv om vi liker å høre 8tteren brumme står denne på «vil ha»listen.
Foto: Sølvi

Foto: Sølvi

Valgkomiteens innstilling 2014

Verv Navn Status Periode
Leder: Jan Grøsfjeld Gjenvalg 2 år
Kasserer: Roy Andersen Gjenvalg 2 år
Styremedlem 1: Stein Erik Nøkleby Gjenvalg 2 år
Styremedlem 2: Jonas Eriksen Gjenvalg 2 år

Varamedlem 1: Johnny Gressum Gjenvalg 1 år 
Varamedlem 2: Johnny Lund Gjenvalg 1 år

Valgkomiteen har bestått av:
Krister Norenberg, Carl Henrik Huseby og Jan Grøsfjeld

www.amcarfredrikstad.com

Innkalling til årsmøte den 4. februar
Et år er omme og vi har startet på et nytt et. På årsmøtet skal det velges nye medlemmer til 
styret der disse er på valg, samt andre saker som kan være aktuelle for årsmøtet. Saker som 
eventuelt ønskes tatt opp på årsmøtet må være styre i hende innen 21. januar.
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Tekst og bilder: Sølvi & Gunnar

I fjor fikk vi endelig kommet oss en tur til Enningdalen og Cars on the Farm. Dette var det 7. året klubb
ene kjørte arrangementet og kan sies å ha blitt en årlig tradisjon. Med i samarbeidet er amcar Fredrik-
stad, Detroit Cars, Street & Cruisin’ Club, Halden og ACOC, Moss som er ny i samarbeidet.

Cars on the Farm
Gribsrød Gård gir en fin ramme rundt 
Cars on the Farm med sine gårdbyg
ninger hvor det var pub og konserter 
og utmark hvor man kunne parkere 
bilen og ev. campere med telt eller an
net «tak over hodet». Vi kjørte med 
Corvetten nedover og hadde våre 
mistanker angående veien, men tok 
sjansen. Men lav bil og enkelte norske 
riksveier: en dårlig kombinasjon. Og 
sisteetappen opp til Gribsrød Gård: du 
bør ikke være redd for at eksosanleg
get skal få litt juling. Neste gang, en bil 
som er litt høyere opp fra bakken eller 
kanskje traktor!

Som det går fram av bildene var det 
god stemning med knallfint vær, flere 
kjentfolk og fine biler. 

Og konserten på kvelden med Johnny 
and the Roccos fra England var bra! ▲ Rødt gjør seg i sola, 

Svein og Wenche's Chevy 

▼ «Kjerre» for Jan?

◄▲ En munter gjeng som koser seg 
i sola og venter på konserten på kvel
den.
▼ Nå må da konserten begynne 
snart... den var en time forsinket..

◄ Wenches neste 
bil? njei, for søt...

◄ Johnny and the Roccos

▲ Det var mye hestekrefter her, men den
ne manglet sine...

▼ Kirsti og Ketil hadde med 
bobil og koste på seg på kon
serten.
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Grensetreff 2013
I tidligere tider var det også grensetreff i Halden, men den gangen i mer alvorlige og blodige 
former. Dagens grensetreff er i fred og fordraglighetens ånd mellom broderfolk og venner. 

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.

Med vekslende vær er det til tider også stor varia
sjon i antall besøkende på de ulike treffene og årets 
grensetreff var intet unntak. Besøket var godt me 
kunne dessverre ikke måle seg med det fra 2012. 

▲ Siste innspurt..
◄ Noen hevder at «når enden er god er allting godt»

▲▲ A flaming Pickup
▲Starsky & Hutch tok også turen i år

▲ Hva er det sveskene har som ikke vi har? Hyggeli
gere bilavgifter.
► Klubbens vimpelen skilte seg godt ut

▲ Ingenting å si på stilen. Gjennomført!

En av årets omtalte biler (godt og blandet). Åge Gustavsen.

▲ Ketil på veil til bedømming.

 Aarnes og Kjetil 
og Jannes biler var 
på plass
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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

Dugnad på Obs! Rygge
Søndag 29. september var opp og i vei på varetelling. Det var litt tynt oppmøte til «årets» telling 
men en effektiv gjeng fikk jobben gjort. Her teller vi nesten bokstavelig i «bøtter og spann», 
det går i utstyr til hus og hjem med det som de fleste har behov av + stort og smått i leker til de 
små. Noen ganger kan en lure på hvordan en best skal få kontroll på det man skal telle, men 
med litt fantasi og pågangsmot løser en selv det som i først ser litt omfattende ut. Nedenfor er 
noen fra tellekorpset foreviget.

Her telles det i stort og smått, Johnny G. og Ragnar bak 
teller pledd og Johnny L. foran gyver løs på sprayflasker

Torgeir legger opp tatikken for hvordan telle plastkasser

Med hendene fulle av telys driver tankene over til en lugn 
aften med levende lys og et glass vin, eller hva mener du 
Thomas?

Kjetil lesker strupen etter å ha telt gjennom strikkegarn i 
årets farger, fargeideer til neste biltrekk?

Lars og Krister får registrert varene de har telt, leker er 
morroere enn kopper og kar?

Kjell er som barn igjen i leketøysavdelingen, de kannene 
og en plastspade hadde gjort seg bra til sandslottbygging 
på stranda..

Bilder: Sølvi Tekst: Gunnar
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Støtt klubbens arbeide, registrer amcar Fredrikstad som din mottaker av Gras  
rotandelen. Til nå er det over 823 000 spillere som har registrert seg som 
Grasrotgivere. amcar Fredrikstad mottok 15 831, kroner i 2013 fra 52 
spiller som har registret klubben som mottaker. Vær med å støtt klub
ben i 2014, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! 
Per 5. januar er det 52 registrerte grasotgivere som til nå har bidratt med  
kr 239, 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

Stamsaas
Fritid AS
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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.

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

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 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,

Agenda medlemsmøte 7. januar 2014 kl.19.00

1. Aktuelle klubbsaker: Årsmøte 4. februar. Forslag må være sendt inn til styret innen 15. februar 2014. 
Tema på medlemsmøtene februar og mars.  
Årsfesten blir i mars, kommer tilbake med dato. Teminlist klubben våren 2014. 

2. Forespørsel fra Detroit cars om noen er interessert i å være vakt på klubbfestene. Vil bli betalt.
3. Eventuelt.
4. Pause
5. Ketil Olsen viser bilder og forteller om sine opplevelser i USA

Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder
Amcar Fredrikstad

Foran Bak
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 
 7. Styremøte kl. 18.30
 7. Medlemsmøte kl. 19.00
 15. Klubbkveld kl. 19.00
 21. Styremøte kl. 19.00
 29. Klubbkveld kl. 19.00

Januar
2014

Februar
 4. Styremøte kl. 18.30
 4. Medlemsmøte kl. 19.00
 12. Klubbkveld kl. 19.00
 18. Styremøte kl. 19.00
 26. Klubbkveld kl. 19.00

Mars
 1. Treff ACOC Moss 
 4. Styremøte kl. 18.30
 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
 12. Vårmarked / Swapmeet (Torp) ADS
 15. Styremøte kl. 19.00
 17. Mustangens 50 årsdag NMC
 18.  Påskecruising Amfi Borg
 26.  Klubbkveld kl. 19.00
 26. Swap meet (utenfor Pony Parts i Ski)
 27. Spring Break, ACC Eidsvoll
 27. Smaalenene Mønstringen, Askim
 30. Natt til 1. mai Grenland
 30. Natt til 1. mai Vestfold cruising

Mai
Samling Tyrigrava hver tirsdag mai-oktober. 
Samling Phønix cafe hver onsdag mai-sep-
tember
 1. Østfold mønstingen OBS!
 1. Pit stop ved CC Gjøvik
 1. Åpent hus / samling, Brummundal
 3. Mustangens Vårmønstring, Trondheim
 3. Vårmarked Ekeberg
 4. Oslomønstringen, Ekeberg
 6. Styremøte kl. 18.00
 6. Medlemsmøte kl. 19.00
 7. amcar Cruise Night
 10. Amcartreff på Kirkenær
 10. Vårtreff (utenfor Pony Parts i Ski)
 14. Klubbkveld kl. 19.00
 18. Jessheimtreffet, Gardermoen
 20. Styremøte kl. 19.00
 21. amcar Cruise Night
 24. Treff Moss, ACOC Moss
 24. Gardermoen Memorial Race, NVK
 24. Gaterace Ø.R.A. (østlandscup) 
 25. Hobbykjøretøyetsdag i HOF
 25. Blaker Treffet, Motangen
 28. Klubbkveld kl. 19.00
 30-1. Hunderfossen Big Meet
 31. Biltreff Classic #13, Spydeberg

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


