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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. oktober
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Forsidebilde: 
Ol Fire engine, downtown Milford
Foto: Gunnar

Ja så var en ny avis klar, noget sent meeen. Mellom ferie 
sykdom og annet så er det dessverre noe som må nedprio
riteres. Trøsten får være bedre sent enn aldri. 

Denne sommer har ingen ting blitt helt som planlagt, ferien 
startet med å bli strandet på Newark flyplass i nesten tre 
dager. Som om det ikke var nok klarte de også å rote vekk 
bagasjen, så de fire første dagene gikk i «dass». Eneste 
positive var at vi ble kjent med mange hyggelige folk som 
også skulle til Detroit som også satt fast på flyplassen. Men 
ferien ble ikke så værst med bil og annen kultur... Noe av 

Vi har nå gjennomført det siste av våre 3 hovedarrangement for i år.

Gateracet på Øra 21. august led dessverre av dårlig vær, men først og 
fremst av dårlige værmeldinger. 

Færre deltagere og publikum enn i mai. Men det ser ut til at det gir et lite 
overskudd i klubbkassa tross alt.

Løpet ble gjennomført på en utmerket måte på tross av at det begynte å 
regne etter hvert.

En stor takk til dere som gjorde en innsats for å få dette til.

Håper vi sees på klubbmøtet 4. oktober.
 

Med vennlig hilsen
Kjetil Hauge
leder

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

det kommer igjen i avisa utover året og neste år. Om dere 
synes det er greit å lese om hva vi har funnet så er det 
sikker mange som også ville likt å lese om hva DERE har 
ramlet over, så igjen, de som er rundt og har fått trykket 
på utløseren er hjertelig velkomne til å bidra i avisa. Send 
inn bilder og en råtekst så fikser vi resten, intet behov for å 
være litterær eller stø i rettskriving.

Safe cruising!

Sett i farta
Oldsmobile 442 på vei hjem med Bastøferga Foto: Gunnar

Høstfest / dugnadsfest
Sted: Klubben
Når: lørdag 1. oktober
Klokka: 18:00–
Mat: Hamburger
Drikke: Øl eller annet 

Lørdag 1. oktober klemmer vi til med en liten fest på klubben. 
Vi fyrer grillen ute og «svir» av noen burgere. Klubben står for 
burgerne og to øl til å svelge ned med.

Fyr opp godbilen, så tar vi et lite treff  samtidig. 
Benytt sjansen til å ta en liten luftetur innen bilen går i opplag 
for sesongen.

http://grillingwithrich.com/ 
Nettside med amerikanske oppskrifter på 
grillmat
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CAMARO
COPO

Ford har sin Cobra Jet og Boss 302, Mopar har sin Mopar Challenger Drag Pack med enten 426 
Hemi eller 354 Hemi. På SEMA 2011 presenterte GM sin Camaro Copo (COPO etter Central Of-
fice Production Order som GM-forhandlerne benyttet notorisk på 60-tallet for å bestille «High 
performance» biler du ikke kunne finne noe annet sted. Responsen på SEMA Camaroen ble så 
overveldende at GM besluttet å bygge 69 COPO Camaroer for 2012. 69 for å minnes det opp-
rinnelige antallet ZL-1 COPO Camaroer som ble produsert i 1969.

Bil nummer 68, som presenteres her 
er en av to convertibler som ble pro
dusert, #69 var den andre. Bilen er ut
styrt med en 2,9l Super Charged 327 
som skal gi den 500Hp, noe som bør 
de 1474 kg et godt push. Gearingen 
håndteres av en totrinns automat 
og Hurst «Quarter Stick» gearvelger. 
Dekkbredde fremme er 114, mens den 
er 229 bak. GM har fortsatt med sin 
COPO serie for race entusiastene, 
men forvent ikke at den er billig. En 
Challenger med Mopar Drag Pack 
ligger på rundt $ 99 000, en Mustang 
Boss 302 drar seg rundt $ 90 000 
og Camaro COPO ligger rundt i det 
samme området. For 2016 kan man 
velge mellom en 6,2 l forgasser motor 
med 410 Hp, en 427, også forgasser
motor, med 470 Hp og til slutt en «Su
per Charged» 350 med 580 Hp. Alle 
koblet opp mot en tretrinns automat 
med Hurst «Quarter Stick». Nyt bildene 
vi tok på GM’s stand under Woodward 
Dream Cruiset. Alle bildene er tatt av 
oss med unntak av interiørbildene 
som vi har lånt av lsxmag.com

▲Ved første blikk er det ikke gitt at man ser at dette ikke er en «oppstylet» gatebil. Kjøper du denne 
så får du ingen «title», det finnes ingen VIN-plate og bilen kan aldri registreres for normal kjøring. 
Faktisk er det slik at om du kjører denne på gaten så kan du, i følge Mopar sin brosjyre for deres 
«Drag Pack», risikere en grei bot på opptil $32k.

▼ Dekkene og bryteren på bakfangeren er av de få sakene som avslører at dette ikke er vanlig 
hvermansen bil
 Forsøkte å få et bilde ned under det stengte panseret, ikke mye som synes, men nok til at en ser 
at det er «noe mer» her.

▲▼ COPO på sidene antyder at dette ikke er 
noe ordinært. De brede bakdekkene og de sma
le framhjulene bekrefter at dette er «noe annet» 

lsxmag.comlsxmag.com

lsxmag.com
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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 27. september er 58 spillere registrert med 15 064, 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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NÅ ER IKKE DETTE NOE realityprogram på TV, så riktig svar er selvsagt at ingen skal vekk! 
Vi leverer nemlig deler til alle årganger, alle merker og alle modeller av amerikansk bil. Vi 
skal ikke skryte på oss at vi har alt på lager til enhver tid, men med rundt 40.000 deleposte-
ringer liggende i hyllene, og med det aller meste av slite- og servicedeler til de fleste merker 
fra 1950 og fram til i dag, er vi temmelig sikkert størst i Norge. Og har vi det ikke på lager, 
bestiller vi det fra våre mange kvalitetsleverandører, eller leter rundt i verden til vi finner det 
du søker. For merkelig nok; det aller meste finnes fortsatt en eller annen plass.  
 Slik har vårt firma jobbet siden 1954. I 62 år har vi gjort vårt beste for å hjelpe eiere av 
amerikanske biler med deler til perlen eller den daglige sliteren. Rambler eller Cadillac. Cor-
vette eller Fairlane. Van eller pickup. 30-taller eller årets modell. 
 Det handler om genuin interesse, entusiasme, lidenskap og hengivenhet. Mange av oss 
har jobbet med dette hele vårt voksne liv, og før det skrudde vi – og det gjør de fleste av 
oss fortsatt. Vi kjører amerikansk bil, vi racer amerikansk bil, vi skrur amerikansk bil, vi nyter 
amerikansk bil akkurat slik du gjør. Det handler om å være på laget. Med lidenskapen og 
entusiasmen kommer også nødvendig kunnskap og kompetanse, og vi tviler på at du finner 
mer av den sorten noe annet sted i Norge. 
 Vi har gjennom åra bygget opp et stort leverandørnett av de beste produsenter og distri-
butører i USA. Vi vil at du skal bli fornøyd, og da er det bare kvalitet som teller. Å spare en 
femmer kan fort koste tusener. Derfor går vi heller for kvalitet. Det går nemlig aldri av moten. 
Vi har flysendinger minst en gang i uka, så hvis det er travelt, kan vi oftest løse utfordringen. 
 Som entusiaster kjører mange av oss dragracing og vi er også rundt på treff og andre 
arrangement for å møte kunder og medentusiaster. Derfor arrangerer vi også Aarnes Swap 
Meet og Cruise In slik at dere kan besøke oss i en herlig atmosfære. Vi holder åpent 08.00-
17.00 mandag til fredag og vi stenger heller ikke lørdag; da er vi tilgjengelig 09.00-
14.45. Ellers på døgnet er du hjertlig velkommen til å "plage oss" på www.aarnes.no    

I ENTUSIASTERS TJENESTE SIDEN 1954

TLF: 69 97 19 00, FAX: 69 97 19 01, BOKS 14, 1740 BORGENHAUGEN, www.aarnes.no

AARNES CRUISE INAARNES CRUISE IN
LØRDAG 3. SEPTEMBER

HVILKEN SKAL VEKK? 

PERFORMANCE PARTS 
dekker et vidt spekter av 
deler. Fra nærmest standard 
til det villeste penger kan 
kjøpe. Vi har kontakter i alle 
leire og lagerfører og skaffer 
deler fra de velkjente og 
veletablerte som Speed Pro, 
Edelbrock, Holley, Accell, 
Mallory, Competition Cams, 
Mr. Gasket, FelPro, MSD 
samt alle mindre spesial-
firmaer som leverer de 
ypperste kvalitetsprodukter til 
de mest ekstreme race-
motorer. Våre kundemot-
takere kan hjelpe deg.  

PERFORMANCE 
P A R T S

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  
Tskjorte 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

Agenda for 4. oktober 2016
1.  Motorshow 2017
2. Status strøm 1. etasje
3. Gaterace/Street Legal 2017
4. End of season
5. Regnskap, enkel oversikt
6. Medlem i fokus, Svein Jensen

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 epost 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!
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 3. Aarnes Cruise in, 
 6. Klubbmøte
 7. amcar Cruise Night
 10-11. Drag Finals Gardermoen
 17. Høstmarked Ekeberg
 25.  Late Summer Car Meet, Moss
  

september
2016

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

September
 3. Aarnes Cruise in, 
 3. Treff Finstadbru, Aurskog
 4. Bendix-treffet
 6. Klubbmøte
 7. amcar Cruise Night
 10-11. Drag Finals Gardermoen
 11. Oslo grombil og MC
 17. Høstmarked Ekeberg
 18. Cruising i Oslo
 24. End of Season, Aurskog-Høland
 24. Doorslammers End of Season, Kirkenær
 25.  Late Summer Car Meet, Moss
 25. Høstmønstring bil og MC, Hønefoss

Oktober
 1.  Høstfest/dugnadsfest
 4. Klubbmøte
 28-30. Oslo Motorshow

November
 1. Klubbmøte
 12. Østlandsforum

Desember
 6. Klubbmøte
 TBD. Julebord 
 

 
 

Faste treff i 2016
 1. Fredagstreff McDonalds Rolvsøy
   Hver fredag fra 8. april til september
 2. Tyrigrava, hver tirsdag fra mai-september
 3. Fønix, hver onsdag fra mai-september


