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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 juni-avisa er 20. mai
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Forsidebilde: 
Per og Bentes Chevrolet

Sommeren er på full vei og oppgavene begynner å stå i 
kø. Første store jobb, Motorshow 2015, er gjennomført og 
for klubbens del er de neste større arrangementene Power 
Meet og Gaterace på Øra. Privat og jobbmessig blir det 
mer enn nok å henge fingrene i fremover. Når en del av 
oppgavene er utendørs blir det å håpe på oppholdsvær i 

Hei,
Kom mai du skjønne milde!
Herlig med vår og sesongen i gang for 
fullt.
1.mai er startskuddet for alle aktivi-
teter. Hver onsdag fremover er det 
cruising til Fønix og hver fredag mø-
tes vi på klubben kl.18.00. Hver lør-
dag kl.07.00 treffes Early Birds Coffee 
Guys ved baker Jenseg i Sarpsborg. 
1. mai er det felleskjøring fra klubben 
kl.10.00 til vårmønstring på OBS og 2. 
mai er det Aarnes Swap Meet 2015. 
Da kjører også vi fra klubben kl.10.00.

Årets store happening Motorshow 
2015 er historie. Veldig bra utstilling, 
men litt lite betalende tilskuere. 

Dessverre så var det alt for lite folk 

til å rigge på fredagskvelden, så det 
ble masse arbeide på noen få som 
vanlig. 

Tusen takk til de medlemmene som 
gjorde dette mulig og takk til alle som 
deltok. Det ser ut som det økonomiske 
resultatet er det beste på 10 år. Spon-
sorene vi snakket med i Kongstenhal-
len, var veldig fornøyde. Det vil bli en 
evaluering av Motorshow på med-
lemsmøte i juni.

Neste store happening for klubben 
blir Power Meet 2. august og Street 
Legal ØRA 22. august. De formelle 
søknader er avsendt og forberedel-
sene er i full gang.

Gled dere over våren folkens og 
den herlige lyden av V8...

Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder

Kanskje ikke en helt vanlig fargekombinasjon på en 
1957 Chevrolet BelAir, pluss en skinnende «presse» 
på toppen av motoren.
Foto:Sølvi

Informasjon:

LØRDAG 13. juni spiller: THE TEDDYBEARS
på Gibsrød Gård, Enningdal i Halden.
Billettpris kr 250,-.
 
VI SETTER OPP BUSS SOM KJØRER SARPSBORG, FREDRIKSTAD 
OG HALDEN T/R  FOR KUN 50 KR!!!
Du kommer altså trygt fram og tilbake for en veldig billig penge.
Info tlf.: 900 41 576
 
VELKOMMEN TIL FLOTT MUSIKK PÅ ET HYGGELIG STED.
Flere opplysninger kommer senere.

(Se også plakat på side 6)

GRIBSRØD GÅRD  |  ENNINGDAL – HALDEN

12-13 juni 2015
LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!

Fredag: Matchless 59
https://nb-no.facebook.com/matchless59rocks 

Lørdag: the TeddyBears
https://nb-no.facebook.com/Trollmannmedbil 

Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz.

Premiering av de fineste bilene.

Det blir salg av frokosttallerken og billig grillmat.
Vi stiller med varm grill.

Pris hele helgen kr 400,- inkludert camping.
Pris per dag kr 200,-. Begge dager etter kl. 19:00, kr 250,-
Barn under 18 i følge med foreldre: Gratis inngang

For mer informasjon ring: 900 41 576

www.halden-amcar.no | www.acocmoss.com | www.amcarfredrikstad.com | www.detroitcars.no

11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!

Har du noe du ønsker å få inn i avisa, send gjerne tekst og 
bilde(r) til min mailadresse: gunnarkr@live.no

helgene så får hverdagen benyttes på innendørs aktiviteter. 
Garasjejobbingen har det blitt så som så med men en lever 
stadig i håpet ,så tvi tvi og Cruise on.

◄▼ En nydelig softchoppet 1950 
Oldsmobile med «frenched head-
light». Foto:Sølvi
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Gilmore Car Museum
I den «andre» bilbyen finner vi Gilmore Car Museum, rangert som et av de fem beste bilmuseene i USA. 
Akk hva kan ikke en bursdagsgave medføre. Det hele startet i 1963 da kona kjøpte en 1920 Pierce Ar-
row i bursdagsgave til den pensjonerte Donald Gilmore.

Restaureringen av bilen tente en 
gnist i Donald, så i løpet av årene 
som fulgte kjøpte han flere biler og 
restaurerte de. Samlingen hans 
vokste raskt til over 30 kjøretøy og 
som vi alle vet, dette krever plass. 
Donald kjøpte et gårdsbruk på 37 
hektar pluss flere låver som han 
restaurerte og satte bilene sine i. 
Kona, Genevieve, fikk ideen til å 
åpne samlingen som et museum 
og søndag 31. juli 1966 åpnet mu-
seet dørene for publikum for første 
gang. I dag huser eiendommen 
flere historiske bygninger i tillegg 
til «merke» bygninger satt opp av 
ulike merkeklubber. Nyeste klub-
ben ut er Cadillac-LaSalle klubben 
som åpnet sitt bygg 28. september 
2014, litt over en måned etter at The 
Lincoln Motorcar Heritage Museum 
åpnet sin avdeling. I tillegg til mu-
seets egen samling kommer bilene 
på utlån fra andre samliger så vel 
som privatpersoner rundt om i USA 
og sågar fra Canada. Her finner vi 
følgende samlinger: The Classic 
Car Club of America’s Museum, 
The Pierce-Arrow Museum, The 
club’s Franklin Collection, Model 

Tekst: Gunnar Bilder: Sølvi & Gunnar

Fortsettelse side 8

 Selv om de tre store var godt etablert 
allerede før krigen forsøkte noen seg 
med nye ideer og biler. 1948 Tucker lå, 
på noen områder, langt fremme, men fikk 
ikke sjansen til å ta opp konkurransen før 
den effektivt ble kvalt.
► Museet har også en egen Rod avde-
ling, her representert med 32 Deuce Co-
upe fra Beach Boys platecover
►► 1982 Checker A-11 TaxiCab, den 
siste som rullet av samlebåndet 

▲ Tro det eller ei, men denne 1931 Pierce-Arrow Series 41 Enclosed Drive Limo, er 
urestaurert og ikke nok med det den var ikke den eneste urørte der. Hyggelig var det 
jo også at nå fikk sjåføren lov til å sitte under tak med en sveivbar rute mellom seg og 
herskapet.
▼ Ting endrer seg over tid, i dag er det luksus med skinn, den gangen fikk sjåføren skinn-
sete, mens herskapet satt avslappet i en «plysj»- sofa. Legg merke til «sluket» i golvet.

▲ Jada, det er en 1885 Benz, dette er doningen som dannet grunnlaget for hobbyen vår
▼ De første bilen kunne vel egentlig knapt kalles bil, denne 1903 Oldsmobilen er mer en 
hestekjerre med motor og uten hest. 

A Ford Museum, Cadillac-LaSalle 
Club Museum and Research Cent-
er, The Lincoln Motorcar Heritage 
Museum og sist og ikke minst sam-
lingen til Gilmore. Her finner man 
mest US-biler men også biler fra 
rundt om i verden. I inngangen 
møtes man av verdens første bil, 
Karl Benz’ trehjulede bil fra 1885. 
Fra den første bilen kan du vandre 
videre inn gjennom historien og se 
de ulike retningene bilen utvikling 
tok. Noen av de første bilene kan 
knapt kalles bil men var mer kjer-
rer uten hest. Nå var også mange 
av de første bilprodusentene hes-
tekjerre-fabrikker som så behovet 
med å følge utviklingen. Dort og 
Durant var noen av disse som må 
sies og ha ansvaret for at GM ek-
sisterer i dag. Detroit ble det leden-
de området for bilproduksjon, men 
det var mange hundre andre pro-
dusenter rundt om i USA, de fleste 
av disse er i dag kun vage minner 
og knapt husket av det store publi-
kum. 
Kalamazoo var det andre store 
området for bilproduksjon, selv om 
dette i dag er lite kjent. På Gilmore 
vil du få se fleste av bilmodellene 
som ble produsert i Kalamazoo, 
bla. den så kjente Checker taxi’n, 
den siste som rullet av samlebån-
det i 1982 står i dag på Gilmore 
museet. Skulle du planlegge en 
tur innom så beregn goooood tid 
om du vil ha med deg alt uten å 
stresse. Det er en tre timers kjøre-
tur fra Detroit så reis ut dagen før 
og ta inn på hotell så du kan starte 
frisk og utvilt morgenen etter. 
Selv om vi ikke fikk med oss alt, må 
ha noe å gjøre neste gang også, så 
kan vi anbefale et besøk.

▲ Utviklingen av kjøretøy gikk raskt noe denne 1911 Buick 
Roadsteren viser. Fra en hesteløs kjerre i 1903 begynner vi 
nå å nærme oss noe som begynner å minne om en bil. Nå har 
man fått på tak, frontrute, panser og ratt.

▲ Og selvfølgelig fornekter ikke fartsfantomene seg, noe denne 
1910  Ford T-raceren burde bevise. Her finner du «svimlende» spe-
sifikasjoner, en 4-sylinder motor på 22 Hp, 580 kg i vekt til en pris 
av $ 950,00. Produksjonstallene var imponerende 16 800 enheter. 

For mer informasjon om Gilmore Car Museum se:
http://www.gilmorecarmuseum.org/
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Vi takker våre sponsorer

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

GRIBSRØD GÅRD  |  ENNINGDAL – HALDEN

12-13 juni 2015
LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!

Fredag: Matchless 59
https://nb-no.facebook.com/matchless59rocks 

Lørdag: the TeddyBears
https://nb-no.facebook.com/Trollmannmedbil 

Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz.

Premiering av de fineste bilene.

Det blir salg av frokosttallerken og billig grillmat.
Vi stiller med varm grill.

Pris hele helgen kr 400,- inkludert camping.
Pris per dag kr 200,-. Begge dager etter kl. 19:00, kr 250,-
Barn under 18 i følge med foreldre: Gratis inngang

For mer informasjon ring: 900 41 576

www.halden-amcar.no | www.acocmoss.com | www.amcarfredrikstad.com | www.detroitcars.no

11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!
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Fortsettelse fra side 5

▲ 1937 Cord Beverly Sedan, det skiller kun syv år på disse to 
Cordene, men det er tydelig at utviklingen speeder opp.
▼ Ford-senteret utformet som et gammelt Ford forhandlersted

▲ 1930 Cord L-29 Cabriolet
▼ En av låvene som Gilmore tok «hjem» og restaurerte for å ha 
biler i.

▲ Slik kan det også gjøres, 1923 Franklin Chassis med luftkjølt 
motor, legg merke til rammen som er gjort i «2ʺ X 4ʺ». Får du rust, 
nei, råte i ramma er det bare å stikke ned på Byggmax etter ny..

▲ 1932 Franklin Airman Custom Phaeton, man hører nesten 
Tommy Gun «snakke»

Gilmore Car Museum

Skulle sulten tynge så er det bare å stikke 
inn på denne autentiske dineren fra 1941

▲ Et hyggelig utvalg fra Cadillac LaSalle samlingen. I dag flyttet inn i eget bygg og har nok i dag også plass til en større bredde av biler.  ▲
▼ 1930 Cadillac V16 Roadster ▼ 1930 Packard Custom Eight Phateon   

▲ Flotte antrekk fra den gang da 
det skulle være stil over kvinnene 
når de var ute på tur.

▲ På museet fins det også en 
gjenskapning av en gammel 
resturant. Den som ønsker kan 
leie denne til festlige anledninger 
som bryllup (med bil som bord-
pynt selvfølgelig).

◄ Måtte bare ta den med selv om den ble laget på andre siden dam-
men.
Denne 1938 Mercedes 540K Sport Tourer er en av to biler som ble la-
get og er i dag den eneste som er igjen. Under andre verdenskrig ville 
eieren av denne bilen beskytte den mot krigens herjinger og sovjetiske 
og amerikanske soldaters plyndring. Han kjørte den i all hemmelighet 
ned i kjellerengarasjen i huset sitt i Dresden, murte igjen åpningen for 
så å fylle opp nedkjørselen med jord og plante en rosehage over det 
hele. Som alle vet havnet Dresden bak jernteppet så bilen fikk hvile sin 
Tornerosesøvn i nær 60 år inntil muren falt. Bilen ble ferdigrestaurert i 
2005 og hører i dag hjemme hos William og Barbara Parfet i Michigan.  
Motor er en V8 5,4 liter på 180 Hp, kun to ble produsert med en pris 
av $10 000,-.
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40 år

www.amcarfredrikstad.com/motorshow
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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

Riis Bilglass Fredrikstad
Rolvsøyveien 201 - Tlf. 69 38 38 38

Støtt klubbens arbeide, registrer amcar Fredrikstad som din mottaker av Gras - 
rotandelen. Til nå er det over 898 000 spillere som har registrert seg som 
Grasrotgivere. For 2014 ble det delt ut 357 000 000 til lag og foreninger i 
Norge. amcar Fredrikstad mottok 16 745,- kroner i 2014 fra 54 spiller som 
har registret klubben som mottaker. Vær med å støtt klubben i 2014, registrer 
klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! 
Per 30. april har 56 spillere bidratt med 5 555,- til klubbens arbeide.

5 års Norgesgaranti

ALT ANNET ER KOPIER

Hermod Strømnes
Johnsen
Daglig leder
Mob. 90 15 95 08

Kåre Hals
Nybilansvarlig
Mob. 90 77 33 46

Svein Tore Nilsen
Bruktbilansvarlig
Mob. 47 26 12 60

Råbekksvingen 1 - Tlf. 69 39 22 60 - www.rsabil.no/fredrikstad
Åpent Man-fre: 09:00-17:00, Torsdag: 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-14:00

Etabl. 1936

Jeep har aldri vært bedre. Moderne SUVer i alle størrelser med avansert teknologi, høyt utstyrsnivå, klasseledende 4x4 og
moderne motorer med lave forbruk. Eventyrlig salgsvekst i Norge og Europa. Besøk en av våre 40-forhandlere og opplev
nye Jeep. Nyhet 2015 er nye Renegade, en ekte SUV med imponerende spesifikasjoner. Fra kun kr 319 900,-

Grand Cherokee 4x4
fra 868.800,- Renegade 4x4

fra 328.800,-
Cherokee 4x4
fra 508.800,-

Wrangler 4x4 Automat
The 4x4 Legend – 200Hk og 460 Nm
2 seter varebilkampanje!
404.900,- eks. mva.
479.900,- inkl. mva.
inkl. fargetillegg og vinterhjul

Husk at 
DU SOM AMCAR-MEDLEM

får 10 % rabatt på forsikring  
av den vanlige bilen din!

10 %
RABATT

Rolig, vi hjelper deg.

70
54

8_
0 
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h
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Å ligge i forkant av konkurrentene er grunnleggende for
suksess. Det er derfor vi alltid strever etter å utvikle og forbedre
oss. Vi leter alltid etter nye teknikker og effektive måter å jobbe 
på. For å lykke med dette, må vi vite hvilke utfordringer kundene 
står overfor. Det er derfor vi er i forkant. Akkurat som våre kunder.

Metso er en ledende leverandør av effektive tekniske løsninger
til kunder i pukk og gruvedrift, konstruksjon og olje- og
gassindustrien. Vi fokuserer på kontinuerlig utvikling av smarte 
løsninger som fremmer bærekraft og lønnsomhet.
Les mer på www.metso.com. 

Metso Minerals (Norway) AS, Borgeskogen, 3160 Stokke
tlf 33 36 10 00 

Noen leder an,
noen følger etter

metso.com

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.



16 17amcar News nr. 5 amcar News nr. 5

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: Astrid Solgaard  905 31 828
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 gunnarkr57@gmail.com 484 86 627
Varamedlem: Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no 950 50 779
Varamedlem: Roy Andersen roy.andersen@bako.no 995 71 799

amcar news / www.amcarfredrikstad.com
Redaktør: Gunnar Kittelsen Røberg  gunnarkr57@gmail.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

Ønsker du en mer utskriftsvennlig utgave av avisen, så send en mail til redaktøren

Vennligst gi beskjed til leder på 980 30 483 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,-

Foran Bak

Medlemsmøte 5.mai 2015

Agenda medlemsmøte tirsdag 5. mai 2015 kl.19.00

1.  Aktuelle klubbsaker:
 Økonomi. Fredagstreff på klubben hver fredag kl.18.00.  
 amcar Cruise night onsdag 6. mai fra klubben kl.? til Halden?  
 Foreløpig resultat Motorshow 2015.
 Street Legal Brummundal lørdag 23.mai. 
2. Aarnes AS
3. Pause, loddsalg
4. Regnskap Fredrikstad Amcar klubb AS
5. Eventuelt

Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder
amcar Fredrikstad
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

Mai
 1. Vårmønstring, Detroit Cars
 2. Aarnes Cruise in 
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 6. amcar Cruise Night
 8. Oppstart fredags cruise
 19. Styremøte kl. 19:00
 20. amcar Cruise Night

Mai
2015

Mai
 1. Mjøsa Rundt
 1. Åpne dører i våre «nye» lokaler.
  amcar Brumundal
 1. Skreia-treffet
 1. Østfoldmønstring,  OBS Tune
 2. Mustangens Vårmønstring, 
  Erkebiskopgården i Trondheim
 2-3. Vårtreff, Rud i Bærum
 5. Klubbmøte kl. 19:00
 6. amcar Cruise Night
 9. Doorslammer’s Springmeet 2015, 
  Kirkenær
 9. Mustang Vårtreff,
  Bogstad Gård i Sørkedalen - Oslo
 9. Vårmarked - Ekeberg Camping
 9. Vårmønstring, Kongsberg
 8-10. Spring Nats (EDRS, NM, NDRG-cup)
 10. Oslomønstringen (Ekeberg Camping)
 14. Bendix-treffet
 16. Charity Cruising, Sarpsborg Motor
 20. amcar Cruise Night
 23. 40års jubileums-biltreff, Askim 
 23. Cars and Rock’n Roll, Moss
 23. Street Legal, Brumunddal
 24. Hobbykjøretøyets dag på Hof i Vestfold
 24. Slacky Sunday Spring meet, Lillehammer
 25. Hobbykjøretøyets dag på OBS Fokserød
 25. Spring Meet Follo, Holstad
 25. Jessheimtreffet, Gardermoen
 30. Gardermoen Memorial Race
 31. Blakertreffet, Motangen Blaker
29-31. Big Meet Hunderfossen

Juni
 2. Klubbmøte kl. 19:00
 3. amcar Cruise Night
 5-7. Prestegårdsstranda, Horten
 5-7. Yttervika Rod’n’Kustom
 6. Nasjonal Motordag
 6. Motordagen på Fet lenser
 7. Right On treff, Grenland
12-14. Cars on the farm, Enningdalen i Halden
 13. Skulerud Summermeet, Skulerud
 14. ACSN`s Cruising i Oslo
 17. amcar Cruise Night
19-21. Telemarkstur
26-28. Hyggetreff på Hvaler, Sand Marina

Juli
 2. amcar Norway Cruise 2015, Shakedown
 3. amcar Norway Cruise 2015, Tyrigrava
 4. amcar Cruise Night
 4. Cruising Lillestrøm med amcar Roadshow 
 5. amcar Norway Cruise
  Street & Cruisin Club Halden
 5. Ladies Cruise, amcar Lillestrøm
 9-12. Mustang Speed-Week, Elverum
 9-12. Torp Summer Meet, Sandefjord
11-12. Fyresdal Dragway 
 15. amcar cruisenight
 31-2. Drag Challenge
  (NM, EDRS og Pro Bike cup, NDRG-cup)

August
 2. Power meet
 2. amcar Roadshow, Lunde Telemark  

Får du ikke tekstmeldinger om hendelser på 
klubben, send en SMS til klubbtelefonen: 

  901 09 115
Foretrekker du å bli varslet via e-post, gi  
beskjed med din e-postadresse til klubbens  


