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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 april-avisa er 15. mai
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Fredrikstad Motorshow 2017 er gjennomført, og jeg mener vi 
fikk til en flott utstilling. 
Jeg har fått meget positive tilbakemeldinger og mye skryt fra 
både utstillere og publikum. 
Vi ser ut til å sitte igjen med et bra overskudd til klubbkassa 
også. Mer om det på klubbmøtet 2. mai. Tusen takk til alle 
dere som bidro til å gjøre dette til en suksess.
Håper mange blir med på felleskjøringer og møter fremover 
våren.

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@amcar-
fredrikstad.com

Nå har en vel varslet starten på sesongen flere ganger 
allerede, men selv med tykt vikingblod i årene så er 
det til tider noe vel friskt å kjøre uten tak. Bare for å 
ta langfredag, bilen var støvsugd, tørket over og pol-
ert. Inn og tok på noe mer egnede klær, les varme, 
og rygget ut bilen, DA kom det noe hvitt fra himmelen 
og landet i håret. Kaldt er greit, men utsikter til vinter-
føre er ikke greit, det var opp med porten og inn med 
bilen og tilbake i varmen. Konklusjon, på tide å få på 

veien en bil med ståltak og boostet varmeapparat (og 
vinterdekk?). Ikke det at en ikke kan legge på taket 
og kjøre i regnet/snø, bare det at noen av våre kjære 
oldtimere kom originalt med dårlig tetning fra fabrik-
ken. Noen kan nok fås rimelig tette med en masse 
jobb og studering på hvor i alle dager vannet kommer 
inn, mens andre, vel de er best egnet en godværsdag 
eller med ekstra «tørk» i posen..
Safe cruising og god garasjekos!

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.

Cruise Nights

Arrangementsdatoer i 2017:
3. mai - 24. mai - 7. juni - 21. juni - 19. juli - 2. august 
- 16. august - 6. september - 20. september. 
NB! Første arrangementet i juli utgår pga. klubbenes markering av 4th. of July 
- USA’s nasjonaldag.

Cruise Nights arrangeres av AMCAR-tilsluttede klubber over hele 
landet med to Cruise Nights i måneden, fra mai t.o.m. september. 

Egen Facebook gruppe: ”Cruise Nights Norway” 
• Arrangørklubber og deltakere kan poste bilder/innlegg. 
• Kåring av månedens bilde/innlegg.
• Oversikt over lokale oppmøtester.

Oppmøtetidspunkt: kl. 19.00 
- samme tidspunkt og oppmøtedager over hele landet.
Oppmøtested: Alle byer og områder med 
lokalklubber tilsluttet AMCAR.

2017
Bli med på Cruise Nights! 
– Live out your passion for American & Classic Cars!
I år inviterer vi hele den norske bilhobbyen inn i våre Cruise Nights 
– uavhengig av bilmerker og opphavsland.
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På tur i «Junaiten»

GM Heritage Center
er GMs eget museum og er dessverre ikke åpent for «almuen». Eneste måten å få komme på 
besøk er om du kan henge deg på spesielt arrangerte gruppeomvisninger, omvisninger eller 
leie stedet for spesielle anledninger. Vi har hittil ikke klart å komme inn selv, men kompisen Pat 
fikk muligheten for litt siden.
GM Hertiage Center har en 
omfattende samling av sjeldne 
GM kjøretøy, det være seg den 
«siste» Cadillac Eldorado Con-
vertible eller ulike konseptbiler. 
Her har man muligheten til å 
«sikle» over uoppnåelige biler, 
skapt av GM opp gjennom tiden. 
Selv om selve utstillingen ikke 
er tilgjengelig så kan man få 
muligheten til å se ulike objekter 
fra utstillingen i forbindelse med 
ulike show eller tilstellninger, slik 
som GMs stand på Woodward 
Dream Cruise, for å nevne en. 
Om man ikke kan få nyte bilene, 
så har man muligheten til å ta 
seg en tur inn på deres nettsid-
er. Der kan man bla. finne noe 
underlag for bilen sin, sjekk ut: 
www.gmheritagecenter.com, el-
ler pass på neste gang du er i 
USA og ser GM har noe på gang 
i nærområdet. GMHCanlegget 
er på 7 525 m² og har mer enn 
165 biler utstilt hvor hver eneste 
bil skal illustrere ulike områder 
som design, tekniske løsninger 
eller andre merkbare områder 
fra GM konsernet. Totalt består 
samlingen av mer enn 600 
kjøretøy hvor man stadig tileg-
ner seg nye kjøretøy for å vise 
GMs historie fra mer enn 100 år 
tilbake.

 Foto: Patrick Lee  Tekst: Gunnar

Cadillac 500 CID eller 8,2 liter holder rekorden som vedrens største serieproduserte V8 motor mon-
ter i en serieprodusert bil. Grunnmodellen er den samme som Cadillac 472 og senere 425 CID

▲ 1960 Chevrolet Brasil Pickup

▲ 1954 Cadillac Series 62  Race Car Replica

▲ 2004 Chevrolet Nomad Concept

▲ 1953Cadillac LeMans Concept

► 1911 Oldsmobile Limited

▼ Utdrag av samlingen ▲ Firebird III og Firebird II

▼ 1950 Cadillac Series 61  Race Car Replica
▼ 1955 NASCAR Chevrolet #92 ▼ 1951 Buick LeSabre Concept Car

▲ 2011 Cadillac Ciel Concept Car, kan gå den....

▼ 1931Cadillac V16

◄ Noen av GMs racebiler

► Lyst på litt «garasjekunst», disse kan 
bestilles fra GM Heritage Center (men til 
en pris...) 
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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! 

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. 
 

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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MØNSTRING

6. AUGUST 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. 
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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 
Fredrikstadlogo. 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 2. mai 2017

1. Fredrikstad Motorshow, evaluering
2. Iver Cruise
3. Loddslag
4. Medlem i fokus, Dag Stenbekk
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!
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

B 810 ark 
18kr porto

 1. Østfoldmønstringen - Tune Handelspark
 2.  Klubbmøte
 3. amcar Cruisenight
 7.  Oslomønstringen  
12-14.  Dragrace, Spring Nats - Gardemoen  
 13.  Charity Cruising  
 17.  amcar Cruisenight
  25.  Bendixtreffet
 27.  Cars’n Rock’n Roll  

Mai
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

Faste treff 2017:
amcar Cruisenight, første og tredje onsdag i mnd

April 
 29-1. Classic Car Show
 29. Aarnes Swap Meet
 30. Smaalenene
 30. Springbreak
 30. Natt til 1. mai Cruising + Party

Mai
 1. Pitstop CC-Gjøvik
 1. Østfoldmønstringen - Tune Handelspark
 2. Klubbmøte
 7.  Oslomønstringen  
12-14.  Dragrace, Spring Nats - Gardemoen  
 13.  Charity Cruising  
 20.  Vårtreff Bogstad Gård  
 20.  Vildåsentreffet  
 21.  Hobbykjøretøyets dag i Hof  
 21.  Jessheimtreffet  
 25.  Bendixtreffet
 27.  Cars’n Rock’n Roll  
 28.  Blakertreffet

Juni
 2-4. Borretreffet  
 3. Street Legal Frya Motor Show  
 5. Springmeet Follo
 6. Klubbmøte  
 6. Nasjonal Motordag
juni forts. 

 10. Street Legal NM, Gardermoen 
  (ikke bekreftet) NDRG
 8-11. Cars on the Farm
 10-11. Dragrace, Summer Nats
  (ikke begreftet) NDRG
 11. Cruising i Oslo
 17. amcarmeet + Swap meet - Elverum  Amcar
 23-25. Treff Trevatn Vel Park 
 24. Doorslammer’s Classic Motor Show

Juli
 1. Doorslammer’s Solør Mart’n  
 4. 4. July Lillestrøm 
 6-9. Mustang Speed Week - Elverum
 14-16. Torp Summer Meet
 27-30. Dragrace, Drag Challenge, Gardermoen

August
 1. Klubbmøte
 6. Right On Mønstring 
 9 -13. Bilsport Classic Grensetreff
 12. Camaro treff Halden (med forbehold) 
 12. Mustang Grensetreff Fredriksten
 19. Gaterace ØRA
 20. Pickup treff på Tokerud gård
 27. Mjøstreffet CC-Gjøvik

September
 2. Aarnes Cruise in
 10. Oslo Grombil & Mc
 16. Doorslammer’s End of Season  
 16-17. Dragrace, Drag Finals, Gardemoen  NDRG


