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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. juni
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Forsidebilde: 
«Lillegul» fra «Børning»
Foto: Gunnar

En kan med hånden på hjertet rolig erkjenne at tiden går 
sååå alt for fort. Ikke før har en klaget på at sommeren ikke 
kommer så er den nesten over. Men fortvil ikke, det er fort-
satt noen dager igjen av juli og hele august. Jaggu tror jeg 
vi skal ta med september også, måneden som ikke helt vet 
hva den er, sen sommer med fortsatt cruisevær eller begyn-
nelsen på høsten og innetid. Har glimret med vårt fravær i 
sommer, prioriteringer kalles det, litt for mange prosjekter 
som skal være ferdig og litt for lite tid til dem alle. Dog stolt 
av meg selv, har klart å rydde ganske bra i garasjen og til og 
med fått forberedt litt på Cadillacen som står der og venter 

Det nærmer seg raskt vår første Right-On Mønstring. Husk å promotere 
treffet til alle dere møter som har bil- og mc- interesse.

Så sees vi på Kongsten 31. juli. Og forhåpentligvis også på Gardermoen 
Raceway 4. - 7. august da det er åpningsrace på det nye baneanleggget.

Fortsatt god sommer 

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

på «action». Blir å ta litt innimellom de andre presserende 
prosjektene, hus og hjem krever også sitt og jo mer som 
kan krysses av den listen jo større er muligheten for en ga-
rasjetur eller to..
Fremfor oss står årets to siste arrangement, vår første Right 
On Mønstring og årets siste Gaterace på Øra. vi får skryt av 
Gateracet og nå satser vi på at også Right On Mønstringen 
blir stedet å treffes for alle distriktets motorintresserte og 
skuelystne.

Safe cruising!

Hvilken rolle spiller kjørekomfort og forbruk om det ikke er morro? Bedre kan det vel ikke sies. Foto: Gunnar
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MØNSTRING

31. JULI FREDRIKSTAD
KONGSTEN FORT

ARRANGØR: AMCAR FREDRIKSTAD

BIL & MC 

RIGHT ON BIL & MC MØNSTRING er åpen for alle typer entusiastkjøretøy. 
Bil eller MC, gammelt eller nytt, originalt eller ombygd, europeisk, amerikansk, asiatisk, 
gatebiler, amcars, sportsbiler, veteraner, cruisers, hot rods, 4x4, café racers, fulldressers 

eller choppers. Du kommer med bilen eller motorsykkelen du trives aller best med. 
Bli med og vis hva Østlandet har å by på. 

Premiering av de fineste kjøretøyene. Så, kom og bli med eller kom og se! 
Porten åpner 11.00, Premieutdeling 15.30. 

www.amcarfredrikstad.com/motorshow

Program:
Innsjekk deltagere:  kl. 13:00 – 15:00
Teknisk kontroll: kl. 13:00
Førermøte: kl. 15:30
Løpsstart: kl. 16:00
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Svidd gummi, blinkende lys og potente motorer, det er igjen en ny sesong med Gaterace på Øra! Med bra løps-
vær og entusiastiske detagere og publikum ble dette en meget fin dag. Her er alle velkommene til å delta eller 
se på, jo mer entusiasme jo mer morro for alle. Med også godt engasjert Richard Bugge Andersen som både 
speaker og deltager fikk det hele en fin ramme.

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi

Som beskrevet tidligere, Gateracet er 
en del av Street Legal Østlandscup 
og er åpent for ALLE med sertifikat, 
gategodkjent bil og teknisk godkjent 
av våre kontrollører. Her gjøres det 
ikke forskjell på noen, kjører du best 
og vinner så spiller det ingen rolle om 
du er kvinne, mann, Beemer, Japse 
eller US kjører. Kjører du for fort ryker 
du også ut okke som. Med andre ord 
dønn åpent og rettferdig. Med bildene 
fra vårt løp i mai kan du sette deg ned 
og krysse av dagene til neste løp den 
20. august, da bærer det løs og det 
blir nye sjanser for dere som var med 
sist og deg som ikke fikk bestemt deg 
for å være med eller ikke. Så «løp» 
og meld deg på for det finnes en øvre 
grense for hvor mange biler som kan 
meldes på og når den er nådd er det 
fullt.

▲Fullt trøkk i sekreteriatet
Teknisk i full gang med å sjekke at alt er som det skal.
 Så hva har vi under panseret her, alt sitter fast og godt?
Lillegul klar til dyst
 «OBOS Mustang» i klassiske løsfarger, litt løs i hekken kanskje....
 Skal løpet avvikles smidig gjelder det å stenkontroll på oppliningen

www.amcarfredrikstad.com/motorshow

Program:
Innsjekk deltagere:  kl. 13:00 – 15:00
Teknisk kontroll: kl. 13:00
Førermøte: kl. 15:30
Løpsstart: kl. 16:00

▲▲Denna doningen har vært med på mer enn et løp...
 Par i boble nedover stripa
▲ Her er det alle mot alle, Ford mot Toyota
 Chevy mot Audi, spiller ingen rolle hva du stiller med, kjørt får du.
▼ Har du et par dekk til overs kan du sikker får svidd av en del gummi, Bugge tar'n ut, eller kanskje vi skal si gutten i røyken?
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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 26. juli er 55 spillere registrert med 11 820,- 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  
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 2. august 2016
1.  Right On oppsummering
2. Gaterace planlegging
3. Loddsalg
4. Medlem i fokus, Ketil Olsen

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!
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 2. Klubbmøte kl. 19:00
 3. amcar Cruise Night
 5-7. Grand opening Drag Chaleng, Gardemoen
 10-14. Grensetreff Halden
 13. Mustang treff, Halden
 13. Camaro treff, Halden
 10-14. Hot August Night
 20. Gaterace Øra  

august
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

August
 2. Klubbmøte kl. 19:00
 3. amcar Cruise Night
 5-7. Grand opening Drag Challenge, 
  Gardemoen
 10-14. Grensetreff Halden
 13. Mustang treff, Halden
 13. Camaro treff, Halden
 13. Mustangtreff, Ytre Kongsgård Trondheim
 10-14. Hot August Night
 20. Gaterace Øra
 20. Bordertown treffet, Eda parken
 21. Pick-up Meet # 2, Tokerud Gård Ås
 21. Hobbykjøretøyenes dag, Sandefjord
 28. Mjøstreffet, Gjøvik

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
 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


