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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. mars
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Forsidebilde: 
1933 Ford 3 window coupe, Ketil Olsen

Når en sitter og skriver avisa vrir man skallen for å finne 
både artikler og bilder.
 
Siden det nærmest er unntaket at noen stiller med stoff til 
avisa så må en grave i det en selv har vært med på og tatt 
bilder av. (Om noen føler seg truffet, så, ja det var menin-
gen..) Og noen ganger finner vi noen perler gjemt mellom 
bildene som ble tatt. På Woodward i 2006 hadde vi mulig-
heten til å få tatt bilder av en rekke biler fra GM-museet. 

Biler, som når vi studerte de nærmere, var ganske spesi-
elle og ikke mulig å få sett uten at de var tatt ut ut i det fri 
og stilt ut. Da jeg lette i bildene fra Woodward fant jeg flere 
«perler» jeg ikke var var helt klar over.. 
Du finner en av de dette nummerets historier... Den neste 
kommer i senere nummer, neste?

Hei,
Endelig mars og da begynner det 
å røre seg litt når det gjelder Amcar.  
1. mars er det Swap Meet i Moss. Er 
blitt obligatorisk for meg å ta en tur. 
Titte litt, spise vafler og dra hjem tom-
hendt. Bør kanskje vurdere å kjøpe en 
mer kurant bil som det er mulig å finne 
deler til her hjemme. Men er litt sær, vil 
gjerne ha biler som ikke er dusinvare. 
Men har jo nær tilgang til deler her i 
Fredrikstad. Har aldri vært rådløs når 
det gjelder å skaffe deler.
Årsmøte er også i mars, 4. mars for å 
være nøyaktig. Og det må en jo være 
når en holder på med Amcar. Samme 
dag får vi besøk av legendariske  
T-Bird. Kjempegod forteller. 8. mars 
(kvinnedagen) er det årsfest på klub-
ben, med utdeling av pris og hedring 
av årets jubilanter. Har du ikke meldt 
deg på, så er det bedre sent enn aldri.
Har funne frem vårjakka mi, det var 
+5 og da blir vinterjakka for varm ;-).  

Det betyr at våren er rett rundt hjørne. 
Tia går alt for fort, begynne å få hast-
verk med å få bilen ferdig til mai. 
Trøsten får være at jeg har begynt å 
montere. Foreløpig ser det ut som det 
blir et bra resultat.
Noe annet som skjer er at vi skal ha 
et klubbmesterskap i biljard 22. 
mars med åpen bar. Ingen påmeld-
ing. Kan bli interessant å se hvem som 
drikke mest, mener spiller best! Går 
noen onde rykter om at noen fra klub-
ben ligger (og det har de gjort lenge) i 
hardtrening. Nevner ikke navn. Da jeg 
ikke vil spre usanne rykter om klubb-
medlemmer. 
Vel det begynner å bli lysere om 
kveldene og det er vel ikke lenge før 
det begynner å brumme fra V8-motor-
er rundt om i distriktet.
Ønsker dere en vårlig mars
Med vennlig hilsen
Jan GrøsfjeldLeder

Henry Fords barndomshjem. Her vokste han opp med sine fem brødre og søstre. Hans 
far var en hardtarbeidene bonde men Henry selv kunne ikke fordra å jobbe som bonde, 
så ved 16 dro han for å søke nye muligheter i Detroits voksende industri. Ford-hjemmet 
er restaurert ekstakt slik Henry husket at det var, selv om det betydde at man måtte reise 
over hele USA for å finne tingene som var eksakt slik han husket de. Huset ble bygd i 
1861 i Springwells Township, MI. og kan i dag sees på Greenfield Village.  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. mars
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.

Biljardturnering på klubben
Biljard har en lang historie, det første kjente biljardbordet 
ble laget for Ludvig XI i 1470, vårt biljardbord er «noe» 
nyere enn dette. Navnet er en samlebetegnelse på spill 
med kø og baller, det som skal spilles på klubben den 
22. mars er basert på eight-ball men etter husets regler.
Så den 22. mars, kl. 19:00, er alle velkommen til klubb-
en for å delta eller overvære kveldens turnering.
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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







16 17amcar News nr. 3 amcar News nr. 3

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 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,-

Agenda årsmøte 4. mars 2014 kl.19.00
1.  Åpning med valg av møteleder og referent
2.  Beretning
3.  Regnskap
4.  Innkomne forslag
5.  Vedtekstendring
6.  Valg
7.  Avslutning og deretter vanlig klubbmøte

Agenda klubbmøte
1. Aktuelle klubbsaker
2. Eventuelt
3. Pause
4. T-bird kåserer

Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder
Amcar Fredrikstad

Foran Bak




