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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 neste avis er 15. august
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Forsidebilde: 
«1951 Chevrolet Coupe»
Foto: Sølvi

Vi har nå to viktige arrangement på gang i klubben.
Først Right-On mønstringen på Kongsten 6. august.
Deretter Gaterace på Øra 19. august.

Det meste av forberedelsene er unnagjort. Nå er vi bare avhengige 
av at dere medlemmer, som vanlig, stiller opp for å få til dette like 
bra som Fredrikstad Motorshow 2017.
Det er viktig at alle som har blitt kontaktet om å være vakter og 
funksjonærer, gir tilbakemelding til Erik Augensen eller Svein Jens-
en, enten de kan stille, eller ikke.

Håper vi sees på klubbens arrangementer framover. Fortsatt god 
sommer.

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

Etter en fantstisk juli og 4 ukers sommerferie, selv om 
det å kalle det ferie er riktig eller ikke (les: legging av 
belegningsstein), så er det tilbake til den «harde» vir-
keligheten. 
I «kø» står treff og race + den daglige jobben. Og med 
en lang sommerferien, men allikevel for kort til å av-
slutte alle prosjektene, så er vel kveldene ferdig plan-
lagt for noen uker fremover, sukk!
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.

Sett i farta, Gremlin løpsbil.
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Vårens «vakreste eventyr»
Fredrikstad Motorshow

Klubben har igjen gjennomført en vellykket utstilling, med et bredt spekter av objekter og ret-
ninger. 1978 arrangerte vi vår første utstilling i Sparta Amfi og siden da har det blitt ganske så 
mange utstillinger og mange ulike objekter, noe som det står stor respekt av. Å holde en slik 
utstilling krever en del forarbeide, blant annet skal ikke bare objektene «hankes» inn.
Man må også ta høyde for at noen 
plutselig ikke kan komme og da 
behøver man reserver. Som alltid 
løste «bilgutta» dette elegant med 
improvisasjon og raske beslut-
ninger. Så hva satser vi på å vise 
et motorinterresert publikum, det 
enkleste svaret må være, «litt av 
hvert». 
Her kunne man se en meget fin 
utgave av en lokal buss som ikke 
bare er lokal med tanke på ruten 
den gikk. Nei også lokalt produ-
sert og sluttlig restaurert samme 
stedet den opprinnelig ble bygd. 
Man gir det kanskje ikke mange 
tanker i dag, men fakta er at Norge 
har lange tradisjoner med å bygge 
busser tilpasset det lokale marke-
det. Litt fra båtverdenen kunne man 
også beundre, for det er ikke til å 
nekte for at en velholdt trebåt med 
klassiske linjer, er noe for seg selv. 
Så var det biler og sykler, noen av 
disse ganske skjeldene perler fra 
en svunnen tid. Hva med en 1930 
Ford Pickup originalt solgt i Norge 
med stålplan og originalt «varme-
aparat» eller Frank «the Enforcer» 
Nitti 1938 Cadillac? 
Man kan si hva man vil, men det 
finnes nesten det utroligste «gjemt» 
rundt i norske garasjer og hos oss 
får lokalbefolkningen en mulighet 
til å studere litt bilhistorie gjennom 

 Tekst & foto: Sølvi & Gunnar

1938 Cadillac Fleetwood Series 75 9-seter Limousine, eid av Al Capones arvtager Frank Nitti fra 
1938 til 1943. Bilen er kun produsert i 420 eksemplarer.

▲ 1985 Excalibur series V, produksjonstallet for 85 var 97 enheter 
totalt.

▲ 1966 Ford F-10 «komplett» med båt

▲ Med V8, kompressor og veltebur er ikke den-
ne Rolls Roycen direkte daglig kost.

▲ 2012 Mustang Shelby GT500 ▲ 1930 Ford Modell A, solgt ny i Norge med original pickupkasse i stål. I 
Norge ble disse normalt levert med kasse i tre.

▲ 1961 Volvo P-21124 eller Duett var, i sin tid,  
en populær i både Norge og Sverige

▼ Et utvalg av ulike løpsbiler

▲ Firebird III og Firebird II

▼ «Work in progress» fra Halden

▲ Motorhobbyen kan by på så mangt, her en Oliver 70 Standard, intro-
dusert i 1935 og produsert frem til 1948. Kom i tre versjoner, Row-Crop, 
Standrad og low-profile

▲ 1960 Riva Super Florida, Italiener med ame-
rikansk klingende navn
▼ 1959 VW «boble» i militær utgave

▲ 1995 Chevrolet Van 30 Starcraft, er ikke 5-6 seter nok kan du satse 
på en Van, her får du garantert med hele familien..
▼ Norge har en rik tradisjon med karosseribygging, 1936 Chevrolet 
buss, bygd ved Råde karosserifabrikk

▲► Bilen til Synnøve ferdig restaurert med 
norsk ørn på panseret.
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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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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. 

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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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 1. august 2017

1. Right On Mønstring
2. Gaterace
3. Vipps v. Gunnar
4. Tak container
5. Rydding klubblokale
6. Rudskogen 3. september
7. Eventuelt
8. Loddsalg
9. Medlem i fokus, Johnny Gressum

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

 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

August
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

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
 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


