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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. desember
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Forsidebilde: 
Jans «Pink ride»
Foto: Gunnar

Ikke alltid lett å «koke» ihop noe å skrive, spesielt ikke nå 
som bilene er parkert og temperaturen frister mest til å hive 
en kabbe i ovnen for å holde kulda ute av ryggraden. 

Kulde til tross, bilen kommer sakte men sikker sammen, 
selv om det ikke akkurat er spas å stå i garasjen og lakke 
de større delene til motorrommet. 

Gassmasken er til stor hjelp, men f... å lenge det gasser av 
delene. En får se det positive i det, ettersom delene kom-
mer på plass så er de rimelig «avgasset». 

Året går mot slutten , og Amcar Fredrikstad kan se tilbake på et 
vellykket år etter min mening.
Nå begynner vi for fullt å planlegge neste års arrangement. 
Først og fremst kommer «Fredrikstad Motorshow 2017» 22.-
23. april.
Vi trenger flest mulig medlemmer til a engasjere seg for å få til 
en fin utstilling. Det vil bli egne motorshow-møter framover.
Men nå først har vi vårt tradisjonelle jule-møte med kaffe og 
kaker.
Håper også at mange medlemmer ser seg tid til å delta på vårt 
julebord 17. desember.

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

Nå går vi med stormskritt mot lysere tider, ikke lenge igjen 
til sola snur og dagene igjen skal bli lysere og lengre selv 
om de nettopp feiret at mørketiden hadde begynt nordpå.. 
Så snart vi har feiret Jul og brent av litt fyrverkri på nyttår-
saften, kan vi igjen begynne og se frem mot lysere tider. Så 
bruk tiden i garasjen godt så vi kan få en lang og fin sesong 
neste år.

Safe cruising og god garasjekos!

Sett i farta
Ikke bare «sykt» på sykehusparkeringen Foto: Gunnar

Klubben har fått donert to «retro» salonger hvor en kan hvile en gammel kropp, eller juge litt.. Foto: Svein Jensen
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REISETIPS – SE MEMPHIS CAFÈ 
I ØSTMARK, SVERIGE

På kafè-besøk og testet ostekaken.
Rett på andre siden av grenseovergangen mellom Norge og Sverige, øst for Svullrya på Grue 
Finnskog, kommer du til et lite tettsted som heter Østmark.

▲Uteserveringen på kaféen.

▼ Enhver kafe med respekt for seg selv har jo en jukebox!

Mye godt å velge i ………………………

Dagens eier, kjempetrivelig dame!
Kjører Amazon, men sparer til 

amerikaner

Med en gang du kommer til Østmark 
igger det en koselig liten kafè på ven-
stre side.

Den bærer det klingende navnet 
«Memphis Cafè».

Navnet er ikke tilfeldig for den opprin-
nelige eieren var en stooooor Elvis-
fan.

Hun var blant hovedpersonene i en 
svensk dokumentarfilm som gikk på 
svensk tv tidligere i år «Vi som elsker 
Elvis».

Tekst&foto: Johnny Gressum

Hun har solgt kafèen, men hennes pri-
vate Elvis-samling er fremdeles der.

En annen kvinne, som også er en stor 
Elvis-fan, har overtatt og videreført 
kafèen slik den var.

Hele interiøret består av Elvis, Marilyn 
Monroe, bilder av Amcar, jukebox osv 
osv.

Utvalget av lunsjretter og kaker er også 
veldig bra, ostekaka var god !

Åpen på sommeren til og med siste 
helgen i august.
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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 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 1. desember er 58 spillere registrert med 18 481,- i støtte til klubbens 
arbeide.

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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amcar Fredrikstad inviterer til

julebord på klubben
Dato: 17. desember 2016, kl.19:00

Musikk:
Vår egen spesialmix

Servering:
Tradisjonell julemat

Priser:
kr 200,- per person

Påmelding til:
Jonas Eriksen mob. 920 30 318
(Bindende påmelding)

Betaling til:
amcar Fredrikstad,
Strykerveien 19, 1650 Torp,
mrk. Julebord
kontonr: 6120.05.38225

Påmelding kan også betales kontant på
medlemsmøte i desember.

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: 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 6. desember 2016
1.  Julebord
2. Motorshow 2017
3. Kake og kaffe
4. Medlem i fokus, Jan Grøsfjeld 
5. 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

 6. Klubbmøte med kaker og kaffe
 17 Julebord  

Desember
2016

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

Desember
 6. Klubbmøte med kaker og kaffe
 17 Julebord

Januar
 3. Klubbmøte 
 
 
 

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.


