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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 februar-avisa er 20. februar
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Forsidebilde: 
Power Meet 2015, the end of an era

Så fikk vi både snø og en haug med kalde grader, men 
en skal ikke klage, det var bare en normal vinter. Fikk ikke 
musa kuldesjokk og trakk inn i bilen, med de følgende det 
kan få, så skal en være glad og fornøyd (katt er tingen). Har 
du tid til å pusle i hagen så er den andre gode nyheten at 
brunsnila ikke er glad i kulde, så håpet er der om en hyg-
gelig sommer med færre sleipe brune i gresset. Og har en 
ikke tid til hagen så regner jeg med at det er tiden en tar i 

Husk årsmøte 
2. februar, kl. 19:00

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

garasjen eller rullende rundt i gliset. Men inntil da så spår 
de ennå mer kulde så en får hutte seg igjennom og se frem 
til varmere tider.
Keep on cruising.

Woodward Dream Cruise 2014
Hovedbegivenhet varer kun en dag, tredje lørdag i august. Men uka før så er det full 
fart rundt omkring i de ulike «byene» langs ruten. Chrysler corp. pleier å rigge sin 
stand på parkeringen i krysset Woodward ave og West 13 mile Rd. GM sprer seg litt 
mer utover. Dette året fant man GM Performance litt opp i gata fra Mopar, og i parken 
i mellom en haug med nyyydelig bil. Mens Ford var mye lengre ned i gata nærmere 
grensa til Detroit: Foto: Sølvi

ÅRSFEST 12. MARS
Sett av datoen i kalenderen.

Mer info om påmelding kommer i neste avis og 
på nettsiden.
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▲ Er en på tur så er en på tur

▼ Mercury Cyclone (skulle likt en Spoiler selv)

▲ Skinner sola så er det ned med taket og opp med kraven

▼ Poniac Firebird med «fugel`n» på plass

▲ En gjeng fra amcar Fredrikstad i samlet flokk ▲ Gammal bil på tur, 37 skal en tru.

Påske cruising

Samling på Amfi'n før crusingen. 
58 Chevy er ikke å forakte

▲ 1958 Chevrolet Apache i en ny tilværelse
▼ Her står de og venter mens eierne er rundt og koser seg

▲ Som alltid strømmer det på med biler til påsketuren
▼ 1965 Impala

▼ En laaaaaang rekke med bil på vei over Skjebergsletta, ikke hver dag det er pakket med amcars her.

▼ En eldre «herremann», 1954 Plymouth på tur ▼ I samlet flokk opp Kirkegata

Nytt år og snart påske igjen, dere har vel reservert langfredagen for en tur i det «grønne»? Fjorårets 
cruising bød på pent og friskt vær. Med bra klær så går det bra selv med taket nede.

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi
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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

Innkalling til årsmøte for 2016
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. 

Styret for 2015 har bestått av:

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

Valgkomiteens innstilling 2016
Verv Navn Status Periode
Leder Kjetil Hauge Ny 1 år
Kasserer Astrid Solgaard Gjenvalg 1 år
Styremedlem Jonas Eriksen Gjenvalg 2 år
Styremedlem Erik Augensen Ny 2 år

Varamedlem Roy Andersen Gjenvalg 1 år
Varamedlem Stig Åkerlund Ny 1 år 

For valgkomiteen
Krister Norenberg

Old school custom. Foto: Sølvi



8 9amcar News nr. 2 amcar News nr. 2

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 2015 fikk amcar Fredrikstad inn 17 940,- kroner fra 59 
spiller som har registret klubben som mottaker. Vær med å støtt klubben i 
2016, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! 
Per 28. januar har 58 spillere bidratt med 1367,- 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.
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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.

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
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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

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 2. februar 2016

1. Aktuelle klubbsaker
2. Eventuelt

Agenda for årsmøte 2. februar 2016, kl. 19:00
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.

Med vennlig hilsen
Svein Jensen
amcar Fredrikstad
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 2. Årsmøte kl. 19:00
 2. Klubbmøte etter årsmøtet
 
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

Februar
2015

Februar
 2. Klubbmøte kl. 19:00
 
Terminliste for 2016 kommer så snart endelig 
utgave fra Østlandforum foreligger.


