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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 desember-avisa er 15. januar
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Forsidebilde: 
Gudmunds 1964 Corvette Stingray
Foto: Gunnar

Juleklokkene er ferdig med å ringe, så er det bare årets 
siste feiring igjen med knall og brak, ut med det gamle og 
inn med det nye.

Nåja, mye av det gamle forblir med oss og noe av det nye 
er vel lite å ha. Det blir som vanlig å forsøke å ta vare på det 
beste av hvert, paradoksalt nok er noe av det som var nytt 
en gang og som de fleste skydde, av høy samlerverdi i dag. 
Edsel og Nash Metropolitan er vel et par av de utskjelte 
«uddabilene» som har oppnådd grei affeksjonsverdi i dag. 
Når en er ute på tur så ramler en gjerne over både dette 
og andre biler som ikke nødvendigvis trekker oppmerksom-

Da er vel jula unnagjort håper jeg, og et nytt år står for døren. 
Klubben avviklet sitt tradisjonelle julebord 17. desember. Det 
var vellykket med ca. 45 personer tilstede, og meget god mat.
Takk til alle deltagende for en hyggelig kveld.

Vi har for alvor begynt arbeide med «FREDRIKSTAD MOTOR-
SHOW 2017». Men først har vi vårt vanlige månedlige møte 
den 3. januar, før årsmøtet med valg den 7. februar.
Vel møtt på møtene på det nye året

Kjetil Hauge
Leder

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

heten før en titter nærmere på den. Som her i sommer da vi 
var ute en tur på Woodward Avenue dagen før Dreamcrui-
set, der sto den et fint Mopar produkt med 440 på siden. 
Greit nok inntil en tittet på en beskjeden liten lapp i fron-
truta: «1 of 6». En skal ha øya med seg for å ikke tråkke 
forbi sjeldenhetene som dukker opp rundt om. Med det får 
en selv gå tilbake til sin «dussinvarebil» og se om en ikke 
kan få den på veien i løpet av det kommende året. Behøver 
ikke å skrike sjeldent for at det skal være morro, kanskje 
tvertimot....

Safe cruising og god garasjekos!

Sett i farta
Svensk patinert 1965 Pontiac (?) Foto: Gunnar

Sjeldenhetene står mange ganger rett i «trynet» på deg, gjelder bare å se det... Foto: Gunnar
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På tur i «Junaiten»

Air Zoo
Det man i første hånd tenker på for USA-turen er bil + bil og bil i mente. Men det er annet og se 
på også, som Air Zoo i Kalamazoo. Etablert av Sue og Pete Parish i 1977 som Kalamazoo Avia-
tion History Museum. I 1999 tok man navnet Air Zoo, navnet kommer fra det faktum at mange 
av flyene har kallenavn som Warhawk, Gooneybird, Wildcat, Hellcat, alle fra dyreverdenen.

Først litt om museet: Fra etablerin-
gen i 1977 har museet vokst, med 
en utbygging på 11 000 m² i 2003, i 
2011 med ytterligere 4 583 m². Med 
utbyggingen ble det flyttet på og åp-
net nye avdelinger. Resultatet er en 
utstilling som bør være av interesse 
for de fleste. Sue og Pete Parish var 
selv flyvere fra WWII. Sue (Suzanne) 
Parish tjenestegjorde i «Women Air-
force Service Pilots (WASPs)  og 
hengende i taket i inngangen finner 
du et rosa P-40 Warhawk. Hennes pri-
vate fly som hun fløy i 25 år på ulike 
flyoppvisninger, helt til 1993 da hun 
nådde 70 år. Hun fant da at hun ikke 
lenger kunne klare G-kreftene, så hun 
gikk over til å fly sin Beechcraft T-34 
Mentor, et opplæringsfly benyttet i det 
Amerikanske militæret. Innover i utstill-
ingen finner du en mengde godbiter av 
fly, fra kjente, til ikke fullt så kjente til 
meget kjente utgaver. I tillegg er det en 
god del historie å lære både om den 
teknologiske utviklingen innen både 
land, luft og romfart. Personlig fant jeg 
flere fly som imponerte, men mest det 
godt kjente spionflyet Lockheed SR-
71B Blackbird. Designet og bygd på 
60-tallet for å spionere på Sovjetuni-
onen. SR-71B oppnådde en hastighet 
på Mach 3+ i en høyde på over 25 
km. Flyet er mer imponerende i «real 
life» en hva du ser på bilder av det. En 
paradoksal del av historien er at man 
fant at på grunn av høye temperaturer 
så ville man ha behov for å bygge de 

Tekst&foto: Sølvi & Gunnar

mest utsatte delene av flyet i et meget 
holdbart materiale, titan, problemet var 
bare at det var Sovjetunionen som var 
den eneste leverandøren i verden som 
kunne levere dette. For å få tak på 
det nødvendige materialet satte man 
opp en rekke med dekkselskaper som 
handlet titan for bruk i SR-71B. Om du 
skulle ta turen hit så må du passe på 
å ikke gå glipp av restaureringsavde-
lingen som ligger for seg selv opp 
mot flystripa. Ikke bare er det utstilt 
fly og rakettmotorer av ulike varianter, 
men her får du også anledningen til 
å se hva de har under restaurering. 
Noen «Fun facts» vi plukket opp unde 
besøket. Visste du for eksempel at det 
lå hangarskip i Lake Michigan under 
krigen? Med USA’s inntreden i WWII 
hadde man et stort behov for flyvere 
og mange av disse skulle tjene ste-
gjøre på hangarskip i Stillehavet. Så 
hva gjør man for å sikre trygge tren-
ingsforhold under en pågående krig, 
jo seiler noen hangarskip opp på noen 
av USA’s største innsjøer. Men under 
trening av noe flyvere så har det en 
tendens til at noe går galt underveis 
og det var det man kunne få se på res-
taureringsavdelingen. Her jobber man 
i dag med å restaurere en FM-2 Wild-
cat som etter å ha ligget 68 år på bun-
nen av Lake Michigan nå skal rest au -
reres tilbake til fordums prakt. For de 
som vil ha litt luft under «vingene» er 
det også mulig å få en runde med en 
ekte dobbeltdekker av nyere årgang. 

▼ Sue Parish sin rosa T40, samme typen fly som hun fløy for militæret under WWII

▼ B-25J Mitchell, produsert i 10 000 eks i perioden 1939 til 1945. Ble blant annet benyttet til å 
bombe Tokyo 1942, av 80 crew som var med på toktet klarte 69 å komme seg tilbake hjem.

◄ Grumman F-14A Tom-
cat, produsert i perioden 
1970 til i dag.
► Den første prototy-
pen laget for å komme 
frem til den «fremtidige» 
måne bilen og det eneste 
eksisterende eksempla-
ret.

▲ SR-71B Blackbird, et legendarisk fly fra den kalde krigens dager. Flyet har faktisk nødlandet 6 
ganger i Norge, første gangen i Bodø i 1981.

▲▲▲ Vingen på et FM-2 Wildcat under restaurering, museets restaureringsavdeling er sertifisert 
for å kunne gjøre flyene fullt ut flyvedyktige igjen.
▲▲ Flykroppen til Wildcat i restaureringsavdelingen.
▲ En helrestaurert FM-2 Wildcat utstilt på museet.

▲ Her kan du kjøpe deg en flytur i en autentisk 
dobbeltdekker, plan for neste besøk...
▼ «Take Me Home Huey» er en installasjon 
gjort med basis i et Huey armé helikopter skutt 
ned under et redningsopdrag i Vietnam i 1969 
og er en del av et program med fokus på «Post 
traumatisk stress» som hvert år koster mange 
krigsveteraner livet.
Se www.takemehomehuey.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

Fredagen tar vi på

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 2016 fikk amcar Fredrikstad inn 20 753,71 kroner fra 58 
spiller som har registret klubben som mottaker. Vær med og støtt klubben i 
2017, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! 

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 skaff er 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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amcar Fredrikstad 
Strykerveien 19
1658 Torp
kontakt@amcarfredrikstad.com
www.amcarfredrikstad.com
 

 

 

 
 

Organisasjonsnummer: 993968080
Side 1 

 

amcar Fredrikstad og samarbeide med Shell. 
 

Vi har inngått ett samarbeide med Shell om  
leveranse av drivstoff til alle medlemmer. 

Vi kan her oppnå 40 øre rabatt på pumpepris. 
I tillegg får vi 1% til Trumf kort, hvis det registreres. 

 
Hvis vi handler på følgende stasjoner: 

Svinesund Shell, Shell Solli, Shell Hafslund, 
Shell Kråkerøy, Shell Onsøy Golfbanen,  
Shell Ørebekk i Moss, Shell Storebaug. 

Gir dette 10 øre pr. liter tilbake til klubben. 
 

Søk på link: 
Emne: Link til Shell MasterCard søknad for amcar Fredrikstad 

https://ikanosoknad.no/sf-app/?webSource=FAC#/product/shell_mc/page/start 

 

 
 
 

Oppfordrer alle medlemmer til å søke. 
 

Hilsen Styret. 
 

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

Husk at 
DU SOM AMCAR-MEDLEM

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

10 %
RABATT

Rolig, vi hjelper deg.
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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

Innkalling til årsmøte for 2017
Vi har startet på et nytt år og det er igjen tid for årsmøte for å velge nye medlemmer til styret 
der disse er på valg, samt andre saker som kan være aktuelle for årsmøtet. Saker som even-
tuelt ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 22. januar.

Styret for 2016 har bestått av:

Leder: Kjetil Hauge  På valg 
Nestleder: Svein Jensen  På valg 
Sekretær: Terje Bjerklund  På valg 
Kasserer: Astrid Solgaard  På valg 
Styremedlem: Torgeir Svendsen  På valg 
Styremedlem: Erik Augensen 
Styremedlem: Jonas Eriksen 
Styremedlem: Gunnar Kittelsen Røberg  På valg 
Varamedlem: Stig Åkerlund  På valg 
Varamedlem: Roy Andersen  På valg 

Valgkomiteens innstilling for 2017
Verv Navn Status Periode
Leder: Kjetil Hauge  Gjenvalg  1 år
Nestleder: Svein Jensen Gjenvalg 2 år
Sekretær: Terje Bjerklund Gjenvalg 2 år
Kasserer: Arne Soli Ny 1 år
Styremedlem:  Gunnar Kittelsen Røberg Gjenvalg 2 år
Styremedlem: Torgeir Svendsen Gjenvalg 2 år
Varamedlem: Terje Bergvatn Ny 1 år
Varamedlem:  Roy Andersen Gjenvalg 1 år

For valgkomiteen
Jan Grøsfjeld, Johnny Gressum og Jan Ivar Magnussen

HOLD AV DAGEN FOR 

ÅRSFESTEN 2017!
11. mars - mer info. kommer !

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG KVELD PÅ KLUBBEN

5-års medlemskap: 
Markus Hauge
Remi Andre Wilhelmsen
Charlene Mari Solli
Bente Anita S. Basteviken
Stefan Andersen

10-års medlemskap: 
Egil Nilsen
Arne Soli
Arild Sverre Pedersen
Kjell Øyvind Eriksen

15-års medlemskap: 
Jørgen Johansen
Kristoffer H. Fossum

20-års medlemskap:
Marit Husbakke
Jens Roar Lunner

25-års medlemskap:
Curtis Alan Craig

35-års medlemskap: 
Janne Hauge
Astrid Solgaard

 

Påmelding til Jonas Eriksen.
Send SMS eller ring: 920 30 318
E-post: erizn87@gmail.com
Påmeldingen er bindene, frist 25. februar
Betaling til kontonummer: 6120.05.38225

Sted: På klubben

Mat: Biff Stroganof
En drikke til maten.

Program for dagen: 
Åpning av fest. 
Bespisning. Klubbens eget «kokkelaug serverer»
utmerkelser. Årsklasser, andre utmerkelser.
Dans, loddsalg og mye moro.
God gammeldags klubbfest med gamle og  
nye venner.
Det er anledning til å ta med venner og bekjente!

Utdeling av priser
Det vil bli utdeling av priser til følgende 
medlemmer:

Metso Norway AS, Borgeskogen 15, 3160 Stokke
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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad

Styret
Leder: Kjetil Hauge kjetil@aarnes.no 416 75 408
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: Erik Augensen antonau@frisurf.no 909 25 414
Styremedlem: Jonas Eriksen ericzn87@gmail.com 920 30 318
Styremedlem: Gunnar Kittelsen Røberg gunnarkr57@gmail.com 484 86 627
Varamedlem: Stig Åkerlund stigaakerlund@live.no 464 16 445
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 jenslunner@c2i.net 473 47 957
 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

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 
merkene. Plaggene og merkene er av god kvalitet og tåler 
vaskemaskin. Ta en tur ned til Svein der finner du et assor-
tert 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

Agenda for 3. januar 2017
1.  Fredrikstad Motorshow 2017
2. Årsmøte 2017
3. Medlem i fokus, Jan Ivar «Iver» Magnussen
4. Eventuelt 

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!

Etterlysning! / wanted!
Klubben behøver en frivillig til å være med i Cars on th Farm-gruppen, gjerne en ungdom som ønsker 
å sette litt preg på arrangementet.

Den som er interressert bes ta kontakt med Rune Willhelmsen på tlf. 922 91 756

Cars on the Farm er et felles arrangement med klubbene i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

B

 3. Klubbmøte
 28.  Delemarked innendørs kl 10-17
  amcar Gjøvik

Januar
2017

Få med deg fredagstreffet på klubben

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

Januar
 3. Klubbmøte
 28.  Delemarked innendørs kl 10-17,
  amcar Gjøvik

Februar
 7. Årsmøte
 7. Klubbmøte

Mars
 4. Swap Meet - innendørs + fest på kvelden,
  American Car Owners Club Moss
 7. Klubbmøte
 11. Årsfest
April 
 4. Klubbmøte
 14. Påskecruising fra Amfi Borg i Sarpsborg
 21. Rigging for Fredrikstad Motorshow
 22-23. Fredrikstad Motorshow 2017
 22. Swap Meet - Pony Parts
 22. Start of Season - Fosser Grendehus
 23. Swap meet v/Rema1000 Holmestrand
 29-1. Classic Car Show
 29. Aarnes Swap Meet
 30. Smaalenene
 30. Springbreak
 30. Natt til 1. mai Cruising + Party

Mai
 1. Pitstop CC-Gjøvik
 1. Østfoldmønstringen - Tune Handelspark
 3. amcar Cruisenight

 
Fredrikstad Motorshow: møter vil bli avhold jevn-
lig frem til «showtime» (varsles på SMS)

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.


