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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
Sten Gal

Siste frist for innlevering av stoff til neste avis er 15. oktober
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Forsidebilde: 
I kø for å bedømmes, Right On 2016 
Foto: Sølvi

Amcar-treffet ved Ilaveien Bosenter for rusmisbrukere ble ingen stor suk
sess når det gjaldt antall biler. Sen invitasjon kombinert med regnvær får ta 
mye av skylda for dette.

Det var totalt 6 biler som møtte opp, hvorav 4 fra vår klubb. Det som var 
positivt var at både de ansatte og beboerne syntes dette var bra, at noen i 
det hele tatt tok seg tid til å besøke dem.

Håper vi får innbydelse tidligere neste år, slik at flere kan bli med.
Både race-og cruising-sesongen er nå så godt som over. Nå gjelder det å 
være flittig i garasjen og se frem mot neste sesong.

Vi har en rydde-dugnad på klubben lørdag 7. oktober kl. 09.00. Håper så 
mange som mulig har mulighet til å stille noen timer denne dagen.

Hjelp også valgkomiteen med forslag på kandidater til styret, da valget 
nærmer seg fort.

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: 
amcarnews@amcarfredrikstad.com

En lang sommer med stabilt vær (stabilt ustabilt) nærmer 
seg slutten, men året er ikke slutt for det.
Når dette leses har vi vært gjennom dugnasfesten på klub
ben. Fikk du den ikke med deg så fortvil ikke, den 16. de
sember kjører vi på med Julebord. Selv om dato ikke er satt 
enda så blir det selvsagt også en årfest neste år. 
Selv begynner jeg og madammen å se enden på en lang 
sesong med hovedfokus på stein, har 30 m³ igjen, men vi 
skal ha noe å «kose» seg med neste år også.. 
Håper det skal bli muligheter til å spandere litt tid i garasjen 
denne vinteren og bruke fantasien på annet enn stein...

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.

Amsterdam er en av byene som fremdeles er dunkle og «ikke flashet» i for mye lys, noe som gir flotte 
stemningsbilder. Så har du ikke vært i Amsterdam, ta deg en tur. En flott by med massevis av restauran
ter, puber langs kanaler og i gatene, butikker, museer mm. Og selvfølgelig kanalene og kanalbåtene. 

► Steinleggingen er testet med 2 tonn Eldorado, ingen 
stein flyttet seg, så ansees godkjent for nå.

◄▼► På tur i Amsterdam i septem
ber «ramla» kollegaene mine og jeg 
over disse to på vandring mellom 
restaurantene. En flott 1970 Buick 
LeSabre som forsøker å «skvise» 
seg inn på en parkeringsplass og 
den avdanka norske livbåten Sta
vanger fra Statfjord A plattformen. 
Du går ikke ut av bilen på førersiden 
ustraffa, da plumper du i kanalen. 
Foto: Sølvi. 

►Buicken er «ute» på Twitter og 
Instagram #BABYBLUEBUICK
Foto: Sølvi

Stemningsbilder
fra Amsterdam 

Foto: Sølvi
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Tilbakeblikk
Street Legal, Øra 2008

Røyken fra årets Gaterace har forlengst lagt seg og med det vårt siste utendørsarrangement for 
2017. Nå er det full opplading til neste års «happenings» og muligheten til igjen vise frem vår 
hobby.

Litt jobb når det står på, men morro, og 
om alle tar i et tak blir det desto min
dre på hver. Her har vi muligheten til 
å profilere  hva vi driver med og kan
skje hanke inn litt nye medlemmer og 
muligens også få ned snittalderen en 
smule. 

Med Right On Mønstringen og Gate
racet bør vi kunne appelere til både de 
som liker det litt stille og «laidback» til 
de som elsker fart og spenning.
 
Når jeg blar gjennom mappene våre 
med bilder, er det morro å kunne se 
tilbake hvor mange år det nå har blitt 
siden vi begynte å knipse rundt på våre 
ulike arrangement. Her finner en biler 
som dukker opp igjen i dag og andre 
som vi ikke har sett på årevis, enten er 
de solgt videre eller demontert og i ferd 
med å bli restaurert. 

Annet man kan legge merke til i Street 
Legalbildene, er at vi stort sett har 
kommet, eller nesten kommet, i mål 
trass regntrusselen. Dere får nyte 
bildene og mimre med inntil kalende
ren snur og vi atter kan brette opp ar
mene og møte en ny sesong. For om 
ingen klubber gidder å arrangerere 
noe, hvor pokker skal bilentusiastene 
da dra for ikke å ende opp med bare å 
tråkke rundt i nabolaget?

 Tekst & foto: Sølvi & Gunnar

Olsens Willys har vi ikke sett på lang tid. Jon, på tide å tørke støvet av doningen og ta en tur igjen?
▲ Alder er heller ingen hindring, junior-dragster kan du begynne med i 
meeeegt ung alder, åtte år og opp til du fyller atten

▲ Gutten i røyken, Jon med full fres på Willysen

▲ Gaterace er åpent for alle lovlig registrerte bi
ler, være seg om de går på bensin, diesel eller el

▲ Gult er kult, Corvette mot Camaro ▲ Stasjonsvogn er ingen hindring, men det er nå Camaroen bak der som 
ryker mest..

▲ I dag er det stort sett slutt med å tusje på 
ruta, nå printes nummeret ut på lapp som teipes 
på ruta

▲ Noen dekker ryker faktisk mer enn andre, hadde en ikke visst bedre 
kunne man trodd at det er bråtebrann..

▲ Et publikum som liker dekkrøyk og show
▼ Kanskje ikke helt morro å bli flesket forbi av 
en aldersstegen PV

▲ Å inngå veddemål er ikke alltid lurt, han endte opp med å måtte kjøre 
med Girlpower i frontruta
▼ Dagens sammenlagtvinner

▲ Premieutdeling, damene vet å ta for seg..

▲ Noen klarer å lage mer dekkrøyk enn andre, 
nærmest en stroket Mustang på 408 cid. Denne 
går fortsatt i distriktet og dukker opp rett som det 
er på vei forbi oss på Grålum.

▼ OK, Så hvem vinner denne? Det fine med 
Street Legal er at her har alle muligheten til å 
vinne, det er ikke nødvendigvis den med den 
heftigste motoren som stikker av med seieren, 
du skal klare å holde hodet kaldt og reaksjons
tiden på topp.
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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 2016 fikk amcar Fredrikstad inn 20 753,71 kroner fra 58 
spiller som har registret klubben som mottaker. Vær med og støtt klubben i 
2017, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller! 

DELER OG UTSTYR TIL ALLE TYPER USA-BIL!!!
20% rabatt på deler til medlemmer

Gjelder ikke spesialtilbud
Authorized dealer for:

MOONEYES, WELD RACING & ALLIED WHEEL COMPANY
Northstar Trading

Stenhammerveien 1, 1604 Fredrikstad, mob. 952 322 789
www.northstar.no
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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. 
 

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

Metso Norway AS, Borgeskogen 15, 3160 Stokke
Tlf.: 33 36 10 00
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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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Ditt komplette bobilsenter:
14.000m2 med bobil
300 m2 med rekvisitabutikk
100 biler på lager
Delelager og rekvisita
Verksted og karosseri

VVi står på stand under messen med fire biler, 
Velkommen innom for litt
Bobilglede. 

amcar Fredrikstad inviterer til

julebord på klubben
Dato: 16. desember 2017, kl.19:00

Musikk:
Vår egen spesialmix

Servering:
Tradisjonell julemat

Marker dagen i kalenderen, 
nærmere opplysninger kommer i neste avis
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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad

Styret
Leder: Kjetil Hauge kjetil@aarnes.no 416 75 408
Nestleder: Svein Jensen svein.jensen@hotmail.com 901 87 457 
Sekretær: Terje Bjerklund terje.bjerklund@bilbutikk1.no 952 22 730
Kasserer: Arne Soli arne.soli@bdo.no 906 47 736
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: Terje Bergvatn  
Varamedlem: Roy Andersen roy.andersen@amcarfredrikstad.com 995 71 799

amcar news / www.amcarfredrikstad.com
Redaktør: Gunnar Kittelsen Røberg  amcarnews@amcarfredrikstad.com 484 86 627
 Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246

Gaterace Øra (Street Legal)
 Jens Lunner  473 47 957
 Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115

Husgruppe
 Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115
 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 
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 medlemsmøte 3. oktober 2017

1. Dugnadsfest, resymé
2. Ryddedugnad på klubben 7. oktober
3. Arrangement 2018?
 Right On Mønstring
 Gaterace, et eller to løp
 Iver Cruise, 10. mai
 Cars on the Farm
4. Loddslag
5. Eventuelt
6. Medlem i fokus, Walter Sund

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

B 8-10 ark 
18kr porto

 1.  Late Summer Car meet, ACOC Moss
 3. Klubbmøte
 27-29. Oslo Motorshow

Oktober
2017

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

Oktober
 1.  Late Summer Car meet, ACOC Moss
 3. Klubbmøte
 27-29. Oslo Motorshow

November
 7. Klubbmøte
 11.  Østlandsforum, ACSN Oslo

Desember
 5. Klubbmøte
 16. Julebord på klubben

2018

Januar
 2. Klubbmøte

Februar
 6. Årsmøte
  Klubbmøte

Mars
 6. Klubbmøte
 30. Påskecrusing

April
 3. Klubbmøte

Mai
 1. Østfoldmønstringen, Tune handelspark
 8. Klubbmøte

Terminlisten for 2018 blir oppdatert når ny over-
sikt foreligger fra Østfoldforum.


