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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 april-avisa er 20. april
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Forsidebilde: 
Motorshow 2015

Vi «raser» fremover mot årets Motorshow og det kommer til 
å bli nok å henge fingrene i fremover. 

Plakater er på plass, «flyers» med Motorshow samt våre 
andre tre arrangement er trykket og begynt distribuert. 

Programmet som skal deles ut på Motorshowet er det 
neste som skal ferdigstilles og sendes til trykk. Så snart 
dette er på plass skal vi i gang med avisen for mai, så igjen, 
har dere stoff til avisa så send inn. Intet behov for at du må 
være profesjonell skribent, vi tar oss av tekst og setter hele 

Hei,
Sommertid er amcar-tid.

Ny sesong er i gang. Påskecruise 
er unnagjort og Motorshow 2015 er 
ganske så nærstående. Som vanlig 
er det 100 baller i lufta som må pluk-
kes ned for at Motorshow 2015 kan 
starte. Er det samme virvar hver gang. 
Men det er vel sånn det er. Vi er jo en 
gjeng med amatører. Selv om klubben 
har arrangert Motorshow i snart 40 
år. Men før Motorshow er sesongstart 
med Påskcruise og ikke lenge etter 
Motorshow er det mønstring på OBS 
1. mai. Deretter går det slag i slag. 
Mye å være med på gjennom hele se-
songen. 

Det har vært en del spørsmål og 
diskusjoner angående klubbens øko-
nomi. Det er forståelig at medlem-
mer er opptatt av dette, men ganske 
mange medlemmer er lei av å høre 

om dette på møtene. For å komme 
alle parter i møte, er det opprettet en 
økonomigruppe i klubben. Alle spørs-
mål angående klubbens økonomi skal 
sendes okonomi@amcarfredrikstad.
com. Så vil spørsmålet du sendte bli 
behandlet av gruppa og du får svar på 
e-post. På hvert medlemsmøte vil sta-
tus for beholdning gjennomgås.

På medlemsmøtene fremover, vil 
vi presentere våre sponsorer og sam-
arbeidspartnere. Først ute er Magnus 
Motor AS.

Power Meet på Kongsten søndag 
2. august, blir det siste Power Meet i 
Fredrikstad. Kjelle har meldt at dette 
blir det siste. Vi har hatt et fruktbart 
samarbeide med Power Meet i nesten 
30 år. Vi har begynt å arbeide med å 
finne alternativ til Power Meet.

Ønsker dere alle en fin motorisert 
vår

Med vennlig hilsen
Jan Grøsfjeld
Leder

Denne stilige rodden fant vi på Wood-
ward Dreamcruice 2014, en av mange...
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 9)

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

artikkelen, alt vi behøver er bilder med forklarende tekst 
og litt løst om hvor og hva du var med på. Treff i Sverige, 
«rølpe» cruise Skjærtorsdag eller hva som helst som har 
med US bil å gjøre. Det er mange som er rundt om og det 
kan kanskje være gøy å lese om det andre enn Sølvi og jeg 
har vært med på...
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Motorshow gjennom tiden
Tre år gammel i 1978 holdt amcar Fredrikstad sitt første Motorshow i Sparta Amfi med rundt 35 biler 
utstilt. Konseptet var nytt og dro greit med besøkende. To år senere, i 1980 og klubbens fem års jubi-
leum,  gikk neste Motorshow av stabelen med omtrent samme antall biler.

Den gangen ble alt gjort «analogt» og bare å sette og tryk-
ke plakat og program krevde en god del manuelt arbeide. 
Trykk ble gjort ved hjelp av offsett-trykk hvor man satte 
trykket med blyplater og hver farge krevde sitt eget trykk. 

Og som Bjørn Helle kunne fortelle, krevde det mange 
turer til trykkeriet innen plakaten var klar. Med tiden har 
ting endret seg og i dag kan en sette i sammen «hva som 
helst» og selv «trykke» ut eksempler innen det sendes til 
trykk. 

Motorshowet i dag holdes i Kongstenhallene med ve-
sentlig flere biler og utstillere enn den gang da. De største 
utstillingene ble holdt i Østfoldhallen i 1992 og 1994 og ble 
da annonsert som Norges største bilutstilling. Klubben har 
i alle år satt sin ære i å ha gode utstillingsobjekter og med 
dette har vi kunnet presentere mang en flott bil, all skryt til 
bilgruppa som leter etter fine biler å stille ut. Det sagt, så 
er det ikke kun biler som stiller, ei heller kun amerikansk 
bil, her finner man motorsykler fra andre siden dammen og 
biler fra både nære og fjerne himmelstrøk.

Det har gått mange år siden første utstillingen og i år 
feirer klubben 40 år og med dette blir årets utstilling vår 
jubileumsutstilling.

Tekst: Gunnar Bilder: Sølvi & Gunnar samt klubbens arkiv

Fortsettelse side 8

   ► Siste pussen innen utstillingen åpnes
▼ Øivind «King Kong» Johannessen hadde Elvis og Graceland tema rund sin 
Cadillac Seville

▲ 1978 og klubben holder sitt første Motorshow

◄ 1980 fem års jubileum og vårt andre Motorshow

▼ 1992 og Norges største   

▲Liv Berstad «pushet» mer på gasspedalen enn 
tall den gangen, her i ferd med å stille opp reklame 
for sin sponsor Mobil 1.

▼Donald bilen var et av trekkplasterne på Motors-
howet i 1992

▼ Åge Gustavsen visste å ta for seg av premiebordene da også...

◄▼ Layout på plakatene har variet gjen-
nom tiden

◄ Det ble lagt en del jobb i utstillingene på de tidlige Motorshowene    
og beste stand ble premiert      
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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

Kongstenhallen 18–19 april
Opplev heftige gatebiler, motorsykler, bobil
og mye, mye mer....

NAF avd. Fredrikstad og Omegn

NAF avd. Fredrikstad og Omegn

www.amcarfredrikstad.com/motorshow40 år

Motorshow

www.amcarfredrikstad.com/motorshow

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

Rebuskonkurranse for 
barna, premier til alle!
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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!

Motorshow gjennom tiden
Fortsettelse fra side 5

▲ Motorshow 2010, 1997 Lamborg-
hini Diablo VT Roadster. Står i dag til 
salg på Finn for den nette sum av 
kr 1 899 000,- hos TJ Auto

► Motorshow 2012, fint eksemplar av 
en 1956 DeSoto Indy Pace Car

▲ Trekkplaster for Motorshowet i 
2012. Il Tempo Gigante etter Kjell Au-
krusts historier om sykkelreparatør 
Reodor Felgen i den lille bygda Flåkly-
pa. For den som var ung på tidlig 70- 
tall var det obligatorisk å gå på kino å 
se Flåklypa Grand Prix..

▲ Motorshow 2010, som sagt ikke kun US biler som stilles ut. Her 
en BMW Isetta 300, ikke for den med klaus...

▲ Motorshow 2010, bilene står linet opp for publikum

▲ Motorshow 2010, T-birds Willys med Ford 427 SOCH-motor ▲ Motorshow 2010, Åge Gustavsen kjøpte tilbake sitt 1956 Ford 
«Ranchero»-bygge og restaurerte det tilbake til fordums prakt. 
Dette er bilen Ford aldri laget...
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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 3. april har 55 spillere bidratt med 4 253,- til klubbens arbeide.



12 13amcar News nr. 4 amcar News nr. 4

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.

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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40 år

www.amcarfredrikstad.com/motorshowÅ 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
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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: 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

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 7. april 2015

1. Motorshow
2. Aktuelle klubbsaker
3. 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

 April
 3. Påskecruising 
 7. Medlemsmøte
 17. Rigging Motorshow kl. 16:00
 18. Motorshow 2015
 19. Motorshow 2015
 21. Styremøte kl. 19:00

I tiden frem til Motorshow vil det bli holdt 
jevnlig planleggingsmøter. Det blir sendt ut 
melding om møte per SMS.

April
2015

April
 3. Påskecruising 
 7. Medlemsmøte
 17. Rigging Motorshow kl. 16:00
 18. Motorshow 2015
 19. Motorshow 2015
 21. Styremøte kl. 19:00
 

Mai
 1. Vårmønstring, Detroit Cars 
 5. Medlemsmøte kl. 19:00
 19. Styremøte kl. 19:00
 

Juni
 2. Medlemsmøte kl. 19:00
 16. Styremøte kl. 19:00
 Mer kommer når terminlisten for 2015 er 
klar

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  
e-post: kontakt@amcarfredrikstad.com


