
Medlemsblad for amcar Fredrikstad, stiftet 1975 Nr. 3 Mars 2017 – Årgang 38

amcar Fredrikstad

 news

www.amcarfredrikstad.com tilsluttet amcar Norge



2 3amcar News 2017 nr. 3 amcar News 2017 nr. 3

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. april
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Årsfesten ble vel gjennomført med 42 medlemmer tilstede. 
Rimelig og god mat og hyggelig stemning.
Fredrikstad Motorshow 2017 tar form. Sponsorer og delta
gende objekter er stort sett under kontroll. Nå framover er 
utfordringen å få markedsført arrangementet best mulig.
Oppfordrer derfor alle medlemmer til å spre informasjon om 
motorshowet til sin omgangskrets, både muntlig og via so
siale medier. Print gjerne også ut plakaten fra vår nettside. 
Håper også at flest mulig har bilene klare; cruising-sesongen 
er her hvert øyeblikk.

Vel møtt på møtene fremover!

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: gunnarkr57@gmail.
com

Ikke alle bilene ble modifisert eller vraket. Dette er bilen som vises i førsten av filmen innen Kato bygger «den» om til Green Hornet 
utgaven. Solgt av Mecum i 2014
Kilde: Mecum Actions

Noen ganger er det ikke lett å komme frem til hva en skal 
skrive, været er lett, men gud så kjedelig. Politikk enga
sjerer mange, men sett 10 personer i et rom og du har 10 
foskjellige meninger. I en undersøkelse presentert i dag så 
var det en stor prosent som svarte at helsespørsmål var det 
som kom til å avgjøre hvem de ville stemme på. For andre 
er det miljø, så er det transport, jobb, pensjon og slik går det 
videre. Men å skulle stemme på et part kun for den ene sak
en som intresserer er neppe særlig lurt, det må være sum
men av hva de lover og er i stand til å holde. Det er vel også 

det man sette fingeren på, hva man er i stand til å holde. Vi 
har et ganske så demokratisk system, men dessverre har 
vi et demokratisk problem når partier som be veger seg nær 
sperregrensen kan sette dagsordenen og de som styrer er 
mer interessert i taburetter enn den politiske virkeligheten. 
Vi så det under den «rødgrønne» regjeringen og nå under 
den «blåblå». Så i år håper jeg man stemmer med fornuft
en og ikke såkalt «strategisk». Vi behøver en regjering som 
kan styre og ikke bli styrt.
Safe cruising og god garasjekos!

Hollywood og andre elsker å krydre fil
mene sine med heftige biler og dertil heftig 
kjøring. Noe som begynner å stoppe seg 
selv siden filmselskapene nå begynner å 
se en svinnende tilgang på gamle klassi
kere de kan «hærpe». For å spille inn en 
film holder det ikke med bare en bil, de må 
gjerne ha tilgang til fem seks eller fler, av
hengig av stuntene. I Green Hornet, spe
sialtilpasset man hele 29 biler, de fleste 
av disse var nedstrippede stuntbiler som 
ble ødelagt i innspillingen av filmen. Kun 
et fåtal «Hero»-biler ble laget og Sony be
holdt to av disse etter innspillingene og av 
disse igjen var det kun en «ekte» Black Be
auty med det originale interiøret og 413cid 
motoren. Når man filmer sp skjer det ikke 
alltid i samme sekvensen man senere klip
per filmen, så det er gjerne en eller to biler 
som er de reperesenative og resten er for 
å gjenføre stuntene og er som ofteste rig
get slik at man kun har det på plass som 
behøves i de vinkelene bilen skal filmes. 
Men uansett, her har det gått med en del 
«Mopar»-jern til noe fortvilelse for «menig
heten». Green Hornet ble filmet i 2011 og 
The Black Beauty ble lagt ut til salg i 2013

Black Beauty, 1965 Imperial, modfisert for sin rolle i filmen
http://moparblog.com

Er gjerne brukt for mer enn en bil i en film. Her benyttet man hele 29 stk hvorav de fleste 
ble vraket. Kilde: http://collider.com

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.
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På tur i «Junaiten»

Berkley Cruisefest
tar plass fredagen før Woodward Dream Cruise og er en ren Classic Car parade og går ned 12 
Mile fra Woodward Avenue til Greenfield, og hele strekningen stenges fra kl. 18:00 frem 20:00. 
Etter bilparaden forblir deler av strekningen stengt frem til midnatt. Så selv om selve bilpa-
raden er unna på et par timer gir man seg ikke for kvelden, her er det fortsatt «håll i gång» for 
både små og store barn..
CruiseFest er et familievennlig 
arrangement gjort mulig takket 
være frivillge og ansatte i byen. 
Bilparaden er kun en del av flere 
saker som skjer i Berkley denne 
dagen og en av de som trekker 
en anseelig mengde tilskuere 
og media. Den som planlegger 
å ta seg en tur til Berkley og se 
på cruisingen gjør lurt i å være 
tidlig ute samt ta med seg camp
ingstol. Folk setter opp camp
ingstolene sine gatelangs for å 
sikre seg et godt sted å sitte for 
å følge paraden. Det er rimelig 
befriende å ha muligheten til å 
sette seg under den lange pa
raden. Fordelen er at man vet 
eksakt hvor mange biler en får 
se, siden det er begrenset til 
400 som får kjøre ned stripen. 
Skulle du være bekymret for 
cruisingen, om værgudene ikke 
vil samarbeide, så kjøres dette 
som de fleste arrangement, på 
et «Rain or Shine», basis. Da er 
det bare å gjøre som speiderne, 
være forberedt på alt og laste 
opp med campingstol, klær som 
tåler regn, paraply for beskyt
telse mot regn eller solfaktor 15 
mot sola...
God Cruisefest, 2017!

Tekst&foto: Sølvi & Gunnar

▲ Som seg «hør og bør» er ordføreren i Berkley i en av de første bilene.

▼▲ Neste i paraden er «The Grand Marshalls som skal kaste glans over paraden

Stedet og landet til tross, det kommer biler fra 
ndre deler av verden også. Stort sett Tyskland 
og UK

æ Ralf Nader til tross, det var overaskende mange Corvair i paraden
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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
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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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www.fredrikstadmotorshow.no

Kongstenhallen 22.–23. april 2017

www.amcarfredrikstad.com/motorshow

Riis Bilglass Fredrikstad
Rolvsøyveien 201 - Tlf. 69 38 38 38

Rebuskonkurranse for 
barna, premier til alle!

Åpningstider  Billettpriser
Lørdag: 10:00 – 18:00  Voksen: 200,-
Søndag: 10:00 – 18:00  Familie: 400,-
Konkurranse og underholdning Ungdom 12-16 år: 100,-
for barna   Barn u/12 i følge m/v:  Gratis,-

HARLEY-DAVIDSON® 
ØSTFOLD
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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.

GRIBSRØD GÅRD  |  ENNINGDAL – HALDEN
(Skauskrokveien 190 1765 Halden)

9-11 juni 2017
Husk å merk av disse dagene i kalenderen!

www.halden-amcar.no | www.acocmoss.com | www.amcarfredrikstad.com | www.detroitcars.no

11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!
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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  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 
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 4. april 2017
1. Fredrikstad Motorshow
2. Gardermoen, Street Legal, Terje informerer
3. Loddslag
4. Medlem i fokus, Gunnar Kittelsen Røberg
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 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

 4. Klubbmøte
 14. Påskecruising fra Amfi Borg i Sarpsborg
 21. Rigging for Fredrikstad Motorshow
 22-23. Fredrikstad Motorshow 2017
 29. Aarnes Swap Meet
 30. Smaalenene
 
Få med deg fredagstreffet på klubben

April
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

April 
 4. Klubbmøte
 14. Påskecruising fra Amfi Borg i Sarpsborg
 21. Rigging for Fredrikstad Motorshow
 22-23. Fredrikstad Motorshow 2017
 22. Swap Meet - Pony Parts
 22. Start of Season - Fosser Grendehus
 23. Swap meet v/Rema1000 Holmestrand
 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
 3. amcar Cruisenight
 7.  Oslomønstringen  
12-14.  Dragrace, Spring Nats - Gardemoen  
 13.  Charity Cruising  
 17.  amcar Cruisenight
 20.  Vårtreff Bogstad Gård  
 20.  Vildåsentreffet  
 21.  Hobbykjøretøyets dag i Hof  
 21.  Jessheimtreffet  
 25.  Bendixtreffet
 27.  Cars’n Rock’n Roll  
 28.  Blakertreffet 

 
Fredrikstad Motorshow: møter vil bli avhold jevn-
lig frem til «showtime» (varsles på SMS)


