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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 januar-avisa er 25. januar
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Så var nok et blad klart for lesing. Denne gangen med litt nytt fra 
Detroit og Watson Racing, hvor vi får følge deres '33 Roadster 
bygge fra start til ferdig. Mer fra Gilmor Car Museum i Kalama-
zoo, denne gangen litt om Pierce-Arrow, en gang et luksusmer-
ke kjøpt av Hollywood-stjernene og fiffen inntil det ble nok et 
offer for depresjonen på tredve-tallet. Dårlige tider har tatt livet 
av mange merker gjennom tiden, Studebaker, Hudson, Oldsmo-
bile, Pontiac for å nevne noen.

Med dagens trøblete tider skal man ikke undres om flere mer-
ker forsvinner, mens nye kommer styrket ut. Kineseren tar sikte 
på å komme ut på det internasjonale markedet selv om testene 
viser at de ikke akkurat har vært de beste på sikkerhet. Men de 
er dyktige når de tar grep så man skal nok ikke bli for overrasket 
om de kommer for fullt her i Norge. Nå er vel helst vårt ønske 
at US-bilene hadde gjort sin reinntreden i det norske markedet, 
men hittil er det kun Tesla som er stor her. Til glede for noen og 
fortvilelse for andre, personlig skulle jeg gjerne hatt en, men en 
får vente til den kommer med dab+ og en lottogevinst....

En god garasje-vår!

Hei.
Godt nytt amcar år.

Nå går det mot lysere tider og et nytt 
år, og det 40. året for klubben.

I 40 år har klubben eksistert i Fred-
rikstad. Riktignok som en Østfold-
klubb til å begynne med. 

Tre av de som ble medlem i 1975, 
er fortsatt medlem av klubben. Det 
gjelder Bjørn Helle, Tore Magnus Kjel-
vik og Kjell Einar Wekterli. Takk og 
gratulerer til dem for 40 års medlem-
skap og gratulerer til alle medlemmer.

Vi kommer til å markere jubileet på 
Motorshow 2015. Forberedelsene til 

jubileet går sin gang. Det blir masse 
arbeid frem til 17. april da vi starter rig-
ginga til Motorshow 2015, 18. og 19. 
april.

Det blir et aktivt år ellers også. Cars 
on the Farm i juni, Power Meet 2. au-
gust og Gaterace ØRA 22. august. 
Pluss mye annet som skjer I 2015.

Det nye styret som skal velges på 
Årsmøte i februar blir ikke arbeidsle-
dige. Lediggang er roten til alt ondt, så 
da blir det vel bra.

Alltid spennende ved inngangen til 
et nytt år, om hvordan året vil bli. 

Håper på et bra år og ønsker dere 
alle et godt år.

Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder

NOT a replica! står det på skiltet foran bilen. Dette er en urørt 1967 Cobra «Street versi-
on» og den sjette av de tredve produserte. Motor Ford 427cu. in. med 425hp. Foto: Sølvi

Fredrikstad anno 1776. På andre siden atlanteren pågår det en frigjøringskrig og en ny nasjon er i støpesjeen. Norge er fortsatt en del 
av det danske rike og vil ikke bli en fri nasjon på ennå 129 år. Grunnlagt 1567 av sarpinger etter at svenskene svei av Sarpsborg. Fest-
ningverkene rundt Gamle Fredrikstad er fra 1660 og er i dag en av de best bevarte festningbyene i Nord-Europa. Gamle Fredrikstad er 
den eldste byen i Norge som er planlagt fra grunnen av. Kart ©: Statens kartverk

►Gjennoppbygging av et typisk salgskontor for Tucker (Gilmor Car 
Museum) Foto: Sølvi Foto: Sølvi
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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

Innkalling til årsmøte for 2015
Vi har startet på et nytt år og det er igjen tid for årsmøte for å velge nye medlemmer til sty-
ret 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 22. januar.

Styret for 2014 har bestått av:

Leder: Jan Grøsfjeld  
Nestleder: Svein Jensen  På valg 
Sekretær: Terje Bjerklund  På valg
Kasserer: Roy Andersen  
Styremedlem: Torgeir Svendsen  På valg 
Styremedlem: Sten Erik Nøkleby 
Styremedlem: Jonas Eriksen 
Styremedlem: Gunnar Kittelsen Røberg  På valg
Varamedlem: Johnny Gressum  På valg
Varamedlem: Johnny Lund  

Valgkomiteens innstilling 2015
Verv Navn Status Periode
Nestleder Svein Jensen Gjenvalg 2 år
Sekretær Terje Bjerklund Gjenvalg 2 år
Styremedlem 1 Gunnar Kittelsen Røberg Gjenvalg 2 år
Styremedlem 3 Torgeir Svendsen Gjenvalg 2 år

Varamedlem 1 Johnny Gressum Gjenvalg 1 år
Varamedlem 2 Kommer  1 år 

For valgkomiteen
Krister Norenberg
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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: 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  gunnarkr@live.no 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 Nøkleby  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,-

Medlemsmøte 3. februar 2015

1. Jet Carrier
2. Motorshow
3. Aktuelle klubbsaker
4. Eventuelt

Foran Bak

Agenda for årsmøte 3. februar 2015
1: Åpning med valg av møteleder og referent
2: Beretning
3: Regnskap
4: Innkomne forslag
5: Valg
6: Avslutning
Etter årsmøtet blir det vanlig medlemsmøte.

Valgkomiteens innstilling vil bli presentert i neste klubbavis

Forslag til årsmøte må være innlevert styret innen 20. januar 2015
Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder
Amcar Fredrikstad




