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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. september
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Forsidebilde: 
«Ketils Jubileumsmodell, 2017 Camaro 
Fifty» 
Foto: Sølvi

Da var plutselig alle klubbens tre hovedarrangement i år vel gjen-
nomført.
Right-on mønstringen samlet vel en del færre deltagere enn vi had-
de håpet på, muligens på grunn av dårlige værmeldinger. 
Gjennomføringen gikk imidlertid fint, og det var mange fine biler og 
stemningen var meget god.
Gaterace Øra ble også meget godt avviklet. Takket være bl. a. Ri-
card Bugge Andersen og hans «lille gul» ‘67 Mustang, kom det bra 
med publikum denne gangen.
Løpet ble effektivt gjennomført med 40 biler, 4 kvalrunder og elimi-
nering kjørt ferdig på ca. 3 timer. Suverent. 
Både Right-on mønstringen og Øra ser ut til å gi bra tilskudd til 
klubbkassa. En stor takk til dere i klubben som igjen gjorde disse 
stevnene til suksess. 
Tirsdag 29. august er vi invitert til «amcar-treff» ved Ilaveien Bosent-
er for rusmisbrukere. Der får vi servert gratis grillpølser og vafler. 
Kanskje vi og våre biler kan bidra til å lyse opp litt av hverdagen for 
noen belastede mennesker. Felleskjøring for klubben kl.17.30.
Lørdag 2. september kjøres det fra klubben til Aarnes’ Cruise-In, 
og Søndag 3. september kjører vi felles til Rudskogen Motorfesti-
val, der det også blir bl.a. blir baneracing, superbike, flyoppvisning, 
drag race-oppvisning og «amcar-treff». Vi kommer gratis inn. 
Møt opp på disse felleskjøringer med finbilene deres. Vi sees!

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

Funderer på å bytte navn til Sten, Sten Gal. Denne 
sommeren har stort sett gått i sten, belegningsten, 
pukk og grus. Tør ikke tenke på hvor mange tonn vi 
har flyttet opp av og ned i bakken. «Trøsten» er at en 
kjenner en lever med vondt både her og der, ha ha. 
Ikke blitt mye bilkjøring, men en forsøker å snike seg 
til en tur ved enhver anledning. Så får en satse på å 
bruke desto mer tid i garasjen denne vinteren. Kom-
mer noen treff og cruise-in som en får satse på å få 
vært med på og la sten være sten..

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.

Sett i farta, hender en må på butikken og plukke opp litt fór. Her er en til som var på butikken, 1967 
Dodge Dart GT
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Detroit Cars vårmønstring
1. mai COOP Tune

Med sommeren på hell kan det passe med et lite tilbakeblikk til en pen solskinnsdag i mai. 
Tradisjonen tro, siden 1983, arrangerte Detroit Cars sin årlige vårmønstring.
Påskecruisingen er jo årets første, 
men det er ikke alltid det passer inn 
med ferdigstillelse av prosjekt eller 
dato. Skjærer det seg er det fint å 
kunne starte sesongen med en tur 
til Coop Tune og se hva som har 
funnet veien ut fra vinterdvalen. 
Årets mønstring bød på strålende 
solskinn og generelt bra treffvær. 
Årets treff må betegnes som stinn 
brakke hvor det ikke hele tiden var 
helt greit å få plass till alle som tok 
en tur, men med litt tålmodighet 
løste plasseringen seg.

 Tekst & foto: Sølvi & Gunnar

Stasjonvogner har fått seg en rennesanse de siste årene. Biler som før ble sett på som donorbiler 
er dermed blitt sjelden vare. Og fint er det verl at det ikke bare er toppløs eller totoppere å se på. ▲ Det var mulig å beskue flere fine stasjonsvogner, 1959 Chevrolet Im-

pala Wagon
▲ Som med Right On treffet er vårmønstringen åpent for alle entusiast 
kjøretøy. Her en 1957 Morris Minor, på 70-tallet var det ikke uvanlig å se  
disse med fire voksne dansker og full pergass på taket på tur over fjellet.

▲ 1957 Belair 4-dørs sedan med 265 Cid V8

▲ Slik er vi vant til å se nyere amerikanere, med V8 og svenske plater ▲ Men med EcoBoost L4 på 317hk er det blitt bedre muligheter å få seg 
en ny Mustang på norske plater også. 2015 Mustang med 2,3l L4

▲ En fin Pickup er heller ikke å forakte. 

▲ En virkelig nydelig customert 1955 Chevy. 
Her har far og sønner stått for på å lage en vir-
kelig perle.

▲ Bricklin SV-1, produsert fra 1974 til sent 1975, det ble produsert under 
3000 biler i løpet av disse årene. Husker jeg ikke feil var dette en 1975 
modell, og da med en Ford Windsor 351 cid.

▲ 1967 Pontiac Firebird 400 med doble panser-
scope og turteller på panseret.
▼ 1966 Ford Cortina 1500, en gang dusinvare, 
nå mest sett på et treff eller to..

▲ 1927 Fiat 503

▼ Pickup med personbilfølelse, 1959 Ford Ranchero.

▲ Morsom 1956 Ford F-100

▲ I 1976 kom Cadillac med sin «absolutt siste» 
convertible og som en stor gimmic leverte de 
200 nummererte og identiske Eldorado Conver-
tible Bicentennial. Når GM så i 1984 reintrodu-
serte sin Eldorado Convertible var det mange 
som hadde investert i den siste convertiblen 
som ble rimelig for.....net. 1984 Eldorado Biaritz 
convertible.

▲ I mange år gikk det på Greåker historier om 
biler som var gjemtbort og lagret i mange år. 
Tar jeg ikke mye feil er dette en av de bilene. 
Manuf aturhandler Aasen på Greåker var den 
som hadde bilene historien fortalt om. Tre stykk 
biler hadde han gjemt unna, den ene av disse 
var denne 1955 Ford Fairlane Victoria med 272 
Y-blokk.
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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. 
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Inviterer alle medlemmene på dugnadsfest

30. september, kl 19:00
på klubben

Gratis mat og drikke til maten
Musikk ved Tre rustne herrer

Påmelding senest 23. september
Send påmeldingen til Svein på

901 87 457
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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. 

VI HAR SOMMERÅPENT
SOMMERTID BETYR SELVSAGT ÅPNE DØRER! Vi skal også prøve å avvikle ferie, men to 
tredeler av gjengen skal likevel være på plass gjennom sommeren, så du bør både kunne få 
snakke med en av våre erfarne kundemottagere og få tilsendt delene slik du pleier. Det betyr 
at du får hjelp på direkten hvis noe uforutsett skulle inntreffe med perlen eller sliteren.  For det 
er jo slik at det som ikke skulle skje, som regel skjer når det passer som aller dårligst. Har 
du for eksempel opplevd at gassgrillen går tom for gass når du ikke lager mat? Eller at bilen 
pakker sammen når den står i garasjen? 
 Derfor burde det være godt å vite at Norges største delelager for amerikanske biler er 
åpent seks dager i uka også gjennom sommeren. Som du sikkert kjenner til, har vi det aller 
meste av slite- og sevice-deler til de aller fleste amerikanske bilmodeller fra 1950 og fram til i 
dag. Det betyr at du kan få delene rett på disken med det samme eller "i posten" dagen etter 
hvis det skulle knipe! Ting kunne definitivt vært verre. Har du lyst å handle om natta, kan du 
gå inn på aarnes.no. Vår netthandel er selvsagt åpen hele døgnet. Da går delene av gårde 
med posten dagen etter.  
 Sensommer betyr masse aktiviteter og du kan treffe oss på Right On Mønstring i Fredrik-
stad, Grensetreffet i Halden med eget lunsjcruise til vårt anlegg i Sarpsborg, Aarnes Cruise 
In og Oslo Motor Show. Du kan også stikke bortom oss i depotet på Gardermoen Drag 
Challenge for vi kommer til å stille "mannsterke" også der. Da er det bare å ønske oss alle 
en god og problemfri sommer, og skulle uhellet være ute, så er vi aldri lenger unna enn den 
nærmeste telefon eller internettforbindelse. For netthandelen på aarnes.no er alltid åpen! 

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 2. SEPTEMBER

AARNES har i alle de år som 
firmaet har eksistert, alltid 
satset på annerkjente kvalitets-
leverandører. MOOG er en 
av disse. MOOG er ekspert 
på forstillingsdeler som bære-
armer, opphengskuler, ende-
ledd, styreledd, hjelpesnekker,
foringer etc. 
 Firmaet har også kommet 
fram med mange nyvinninger 
som de ublygt hevder er løs-
ninger til originaldeler som 
dessverre ikke holder mål. 
Deres M2 Technology tar det 
hele et steg videre, og utstrakt 
testing blant annet på brutale 
NASCAR løp har bevist at 
kvaliteten er den beste.   

M O O G
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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  
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 
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 5. september 2017

1. Right On Mønstring
2. Gaterace
3. Utlodding
4. Oppsummering, Aarnes cruise og Rudskogen
5. Rydding klubblokale
6. Eventuelt
7. 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 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 8-10 ark 
18kr porto

 29.08. Amcartreff på Ilaveien bosenter
 2. Aarnes Cruise in
 2-3. Rudskogen Motorfestival
 5. Klubbmøte
 10. Oslo Grombil & Mc
 16. Doorslammer’s End of Season  
 16-17. Dragrace, Drag Finals, Gardemoen  NDRG
 17. Cruising i Oslo, ACSN
 23. End of Season - Fosser Grendehus

September
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
Fønix, hver onsdag fra mai til september
Tyrigrava, hver tirsdag fra mai til september

September
 2. Aarnes Cruise in
 5. Klubbmøte
 10. Oslo Grombil & Mc
 16. Doorslammer’s End of Season  
 16-17. Dragrace, Drag Finals, Gardemoen  NDRG
 17. Cruising i Oslo, ACSN
 23. End of Season - Fosser Grendehus

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

November
 7. Klubbmøte
 11.  Østlandsforum, ACSN Oslo

Desember
 5. Klubbmøte


