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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. mars
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Forsidebilde: 
Rune's place

Vi nærmer oss mars og vinteren ser ut til ikke helt å vite om 
den skal slippe eller ikke. Men med skinnende sol så kom-
mer fort vårfølelsen. Brått kommer mai ramlende over oss 
og full fart på Øra igjen, så her det bare å forberede seg til 
noen fine dager med bil og morro. Men selvsagt er der mer 

Som nyvalgt leder vil jeg få takke for tilliten, selv om valg-
kampen ikke var så hard. 

Jeg håper jeg kan tilføre noe positivt til klubben. Men det er 
veldig avhengig av resten av styret, og ikke minst dere som 
medlemmer.

Håper å se så mange som mulig på møtene framover, og 
ikke minst på årsfesten 12. mars.

Ha lyset tent i garasjene rundt omkring, det er snart cruising-
sesong.

Med vennlig hilsen
Kjetil Hauge
leder

Noen små teasere. Ikke lenge igjen til påskecrusing Amfi Borg
(og jaggu har ikke Johnny Gs kjerre sneket seg med på bildet 
til høyre)
Foto: Sølvi

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

som er på tapetet for året, påskecruising, 1. mai, Cars On 
the Farm, Kongsten-treffet vårt. Og for ikke å glemme at 
våre venner i både Halden og Moss har sine årlige arran-
gement. Så en tidlig velkommen til dette årets amcar som-
mer...

En av flere fine Chevrolet 3100, Pickup Trucks vi så på treffet i Holly, Michigan. 
Foto: Sølvi
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Bøker verdt å lese
For den som liker å lese om samfunnets utvikling innen bil og infrastruktur finnes det en del som er 
verdt å ta en titt på. Fra hovedinfartsåren til Norge, GM’s fantastiske «Road Show» med Dreamlineren 
som trekkplaster til Route 66 sine «bakgater».

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi

Riksvei 1 tapt og funnet
Alle kjenner europaveiene og spesielt 
vår hjemmelige E6 og mange har nok 
også hørt om riksvei 2. Før E6 ble et 
fakta i 1965 var det riksvei 1 man ful-
gte fra Oslo til Svinesund. Den som er 
gammel nok husker veien som strøk 
forbi hjulet ved Årungen og videre 
inn mot Oslo. Tore H. Wiik og Per Jo-
hansen har skrevet boka som tar oss 
gjennom historien om Riksvei 1 langs 
gamle stier fra Oslo til Svinesund. 
Tom Arne Evensen har laget illustra-
sjonene som tar oss tilbake til hvordan 
det kunne se ut den gangen. Den som 
leser boka vil nok nikke gjenkjennede 
til de mange landemerkene fra den 
tiden og som fortsatt står den dag i 
dag. ISBN: 9788292841242.

General Motors Parade of Pro-
gress & Futureliner returns
Var hva vi kan kalle en fremstill-
ing av hva man kunne forvente seg 
av teknologisk utvikling i fremtiden. 
Dette var et «roadshow» som reiste 
rundt i USA og viste ulike teknolo-
giske undere. Det hele startet i 1936 
og var en slik suksess at man i 1940 
utgaven stilte med 12 nye Futureliner, 
biler bygd for å reise rundt og kunne 
vise frem fremtiden. Boken tar for seg 
restaureringsprosjektet av Futureliner 
#10 og selve historien bak disse spe-
sielle kjøretøyene. For den som har 
fulgt litt med så finnes det også en 
under restaurering i Sverige. For den 
som vil vite mer om hvordan GM på 
sitt vis brakte opplysning ut til Nord 
Amerika og Futurliner så er denne en 
mulig kilde. ISBN: 9781604022513.

Route 66, Backroads
Mange drømmer om å kjøre «The 
Mother Road», men Route 66 er mer 
enn bare det som ligger langs veien. 
Dette er en guide for den som vil ha 
litt mer ut av turen. Her finnes hen-
visninger til severdigheter og opplev-
elser utenfor Route 66. Boken tar for 
seg stat for stat som R66 går gjen-
nom. 208 sider med reise forslag og 
illu strert med fine fotos fra de ulike 
stedene. ISBN: 978060328170.

▲ Det meste av Riksvei 1 lå i Østfold og 
det er rikelig med tekst og bilder fra fylket.

► En Futureliner åpnet og klar for å for-
bause og begeistre publikum

►► Hvem får ikke lyst til å svinge av fra 
Route 66 og dyppe tærne i denne flotte 
innsjøen.

▲ I mange år gikk Riksvei 1 og senere E6 
rett forbi Høk, mens i dag haster bilene stort 
sett rett forbi

▲ Publikum på GM's «Parade of Progress» 
kunne la seg imponere av alle fremtidens 
undere.

Søk på bokas ISBN-kode og du finner 
hvor bøkene kan kjøpes.



6 7amcar News nr. 3 amcar News nr. 3

Power Meet
Final party

Det er bare å innse at alt har en ende, i nær 30 år har amcar Fredrikstad og Kjell Gustavsson 
holdt fanen høyt og arrangert Power Meet på Kongsten. Et treff innrammet med historiske og 
flotte omgivelser. Etter alle disse årene var det tid å sette en sluttstrek, alderen tar oss alle 
igjen og Kjelle ønsker å trappe ned litt på sitt engagement.

Men å avslutte noe er også en god anled-
ning for en liten fest så da ble det samling 
hos Rune Wesley som sammen med med-
hjelpere stod for kveldens bespisning. 
En hyggelig kveld med en litt vemodig 
avslutning av en lang tradisjon.

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi

Noen stemnngsbilder fra en gjeng 
som hadde det fint. Praten gikk ut over 
kvelden og vi fikk servert skikkelig god 
mat.
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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

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 23. februar har 57 spillere bidratt med 2 723,- 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
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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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KLUBBEN INVITERER TIL 

ÅRSFESTEN 2016!
12. mars kl. 19:00 – kuvertpris kr 150,-

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG KVELD PÅ KLUBBEN

5-års medlemskap: 
Gudmund Bolsgård

10-års medlemskap: 
Terje Bergvatn
Gerd Wikstrøm Bergvatn
Bjørn Berg-Olstad
Terje Kristiansen

20-års medlemskap:
Tore Nygren
Roger Meyer

25-års medlemskap:
Rune Wilhelmsen

35-års medlemskap: 
Kjell Magnussen
 

 

Påmelding til Jonas Eriksen.
Send SMS eller ring: 920 30 318
E-post: ericzn87@gmail.com
Påmeldingen er bindene, frist 4. mars
Betaling til kontonummer: 6120.05.38225

Sted: På klubben

Mat: Lapskaus
En øl, gl. vin eller mineralvann til maten.

Program for dagen: 
Åpning av festen. 
Bespisning. Utdeling av årsgaver til jubilanter.
Musikk, loddsalg og mye moro.
Kom til klubbfest med gamle og nye venner, om 
du vil kan du gjerne ta med en venn.

Har du ikke lyst på mat m/tilbehør men har lyst 
være med på festen med andre medlemmer, så 
er du også hjertlig velkommen.

Utdeling av priser
Det vil bli utdeling av årspriser til følgende 
medlemmer:
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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: 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 gunnarkr@live.no 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
 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

Agenda for 1. mars 2016

1. Gaterace
2. Right On Mønstring Kongsten
3. Cars on the Farm
4. Eventuelt
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 1. Klubbmøte kl. 19:00
 5. Swap meet, ACOC Moss
 25. Påskecruising

Mars
2016

Mars
 1. Klubbmøte kl. 19:00
 5. Swap meet, ACOC Moss
 25. Påskecruising

April
 5. Klubbmøte kl. 19:00
 30. Aarnes Swap meet
  

Mai
 1. Østfold mønstringen OBS! Tune
 3. Klubbmøte kl. 19:00
 4. amcar Cruise night
 18. amcar Cruise night
 21. Gaterace Øra
 28. Car and Rock’n Roll, ACOC Moss

Juni
 3. McCruise, fredagstreff på McDonalds
 7. Klubbmøte kl. 19:00
 10. Cars on the Farm
 11. Cars on the Farm
 12. Cars on the Farm
 

Juli
 4th of July Cruise Lillestrøm
 31. Right On bil & MC mønstring Kongsten
  (Merk! ny dato for Kongsten treffet!)

August
 2. Klubbmøte kl. 19:00
 10. Grensetreff Halden
 11. Grensetreff Halden
 12. Grensetreff Halden
 13. Grensetreff Halden
 14. Grensetreff Halden
 20. Gaterace Øra
 
Mer på terminlisten for 2016 kommer i neste num-
mer, se også www.amcarfredrikstad.com

  
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

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


