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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

Mvh
Sølvi

Siste frist for innlevering av stoff til neste avis er 20. oktober
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Forsidebilde: 
Dags Corvette.
Foto: Gunnar

Etter en fantastisk sommer og en veldig morsom helg med Gaterace og 
Right On-mønstring, kan vi nå senke skuldrene og ta med oss godbilene ut 
på vakre sensommer turer.
Ønsker å takke alle som har jobben og stått på med treff og race i klubben i 
sommer. 
Moro med så mange positive og engasjerte medlemmer.
Dette fortjener vel en dugnadsfest?

Følg med utover på klubbmøter, så skal vi se om ikke vi kan få med oss 
medlemmene på litt klubbaktiviteter utover høsten.

Med vennlig hilsen

Terje Bjerklund
Leder

Hei folkens,
Det har vært litt tynt med avis i det siste, men undertegnede 
har ikke gått i hi. Har vært litt mye jobb og andre ting som 
har kommet først. Men det blir «skjerpings» og det kommer 
artikler utover høst/vinter fra gaterace/Right On-treffet, 4. 
juli cruiset i Lillestrøm mm. Nå har vi blant annet en artikkel 
fra Johnny G. tur til Slitu, Gaterace Øra i mai og noen fine 
biler jeg tok «i farta» på jobb i Bergen og Tromsø.

I mai var jeg i Bergen og etter endt møte stod en kollega og jeg på Fiskebrygga og 
skulle ta en taxi, og da kommer denne glidende i sommerværet. Jeg rakk akkurat å 
ta opp mobilen og fikk tatt et par bilder. Bergen forbindes jo med mye regn men den-
ne dagen var det varmerekord, helt nydelig cruisingvær. En flott Pontiac Grand Ville, 
1973-modell. Foto: Sølvi
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Foto: Sølvi

Og hvis dere har noen bilder fra treff/turer dere har lyst til 
å dele med medlemmene er det bare å sende de på mail 
til amcarnews@amcarfredrikstad.com. Husk at ikke alle er 
på fb :0)

12–13. september var jeg i Tromsø på 
jobb og overnattet på Scandic Ishavsho-
tellet nede ved brygga (flott hotell forres-
ten, kan anbefales). 

Denne stilige Chevrolet Camaro SS, 
2010-modellen var parkert utenfor hotel-
let. Den var godt synlig i i den «grå  mas-
sen» av biler med nøytrale «kjedelige» 
farger. Skikkelig energibombe!
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TREFF SLITU
(MYSEN) 2018

Årets treff på OBS, Slitu (Mysen) foregikk i strålende sol, fineste været jeg har 
opplevd på de årene jeg har vært der.

 Tekst & foto:
 Johnny Gressum

Det var nok en av årsakene til at det 
var så å si helt fullt på den store par-
keringsplassen på Obs sitt område, og 
de fra arrangør-klubben jeg snakket 
med trodde at det var «all time high» 
med antall biler og folk innenfor om-
rådet.

De gikk tom for det meste i kiosken ut-
over dagen, så det kom nok flere enn 
de hadde regnet med.

Her er noen bilder som dere kan kose 
dere med, og til dere som ikke har 
vært der før, ta en tur dit i 2019. 

En -59 Chevrolet eid av ei ung jente 
fikk en ungdomspris. Hennes søster, 
som har en flott -62 Impala, fikk også 
ungdomsprisen.

Veldig bra tiltak som andre klubber 
også bør adoptere.

Den bilen fikk jeg dessverre ikke tatt 
bilde av, da telefon var tom for strøm….

Det var en Corvette som vant publi-
kumsprisen, så var det det med strøm 
da …

◄ Flotte biler, flott vær, kan man ha det 
bedre?

 -64 Impala er noe jeg alltid liker å se, 
kan være pga. at jeg hadde en i nesten 
6 år .

Du ser ikke dobbelt, det var 2 x Lille-gul der.

 -57 Chevrolet vil være en populær 
bil i all fremtid, tidløs!

Austin Mini Pickup, artig bil, dette 
var et av de få sekundene det ikke var 
masse folk rundt den.

Denne nydelige -60 Impalaen kom 
blant topp 3 av juryen.

-57 Chevy stasjonsvogn, også blant 
topp 3.

Også denne fine Forden kom i topp 
3 gruppen.

Denne -59 Chevroleten er eid av ei 
ung jente, og hun fikk en ungdoms-
pris fra arrangørklubben for sin innsats 
innenfor bilhobbyen.
Bilen er i god teknisk stand og hadde et 
strøkent motorrom.
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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 2017 fikk amcar Fredrikstad inn 21 780,99 kroner fra 60 
spiller som har registret klubben som mottaker. Vær med og støtt klubben i 
2018, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller!
Nytt for i år er at grasrotandelen er økt fra 5 til 7%

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

66
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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. 
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Inviterer ALLE medlemmene på «dugnadsfest»

13. oktober, kl 18:00 på klubben

Gratis mat og drikke til maten!

Påmelding senest 5. oktober 
Send påmeldingen til Terje 952 22 730

julebord på klubben
15. desember 2018, kl.19:00

Hold av dato. 

Mer info kommer senere!
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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. 10

GATERACE ØRA
26. MAI 2018

26. mai var det igjen Gaterace på Øra. Alltid like spennende med værgudene som 
vi ikke får gjort noe med, om vi blåser eller regner bort eller blir svidd. Og «parfy-
men» fra Øra setter en liten spiss på arrangementet, kremt! Men det funker alltid 
bra. Det er et intimt arrangement og både deltakere, tilskuerne og vi som arran-
gerer er fornøyd. 

 Tekst & foto:
Sølvi  og Gunnr

KIosken vår er alltid godt besøkt under arragementet og kiosk-
personalet står på.

 Klargjøring. En liten 
pause før neste økt.

 Nedenfor en del av 
bilene som kjørte!

Fortsetter side 13.10 11
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NÅ KAN DU 
ENDELIG 

ABONNERE 
PÅ RIGHT ON

GÅ IKKE GLIPP AV EN ENESTE UTGAVE!
Nå kan du abonnere på ditt favorittmagasin, Right On. 
Du får det levert, plastpakket, rett hjem i postkassa. 

Vi tilbyr deg åtte utgaver for 695,- kroner. 
Det betyr at du sparer nesten en hundrings og slipper å lete etter «bladhylla på 

butikken» som har Norges Værste Motormagasin. 

Send fullt navn og adresse til 
abonnement@righton.no

så sender vi deg en faktura. 
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Alt under kontroll! Det er lov å kjøre med ha som helt så sant det blir godkjent teknisk.

Lille-gul laget show på Gateracet.

Alt under kontroll!

Teknisk kontroll av kjøretøyene i depo.

Gaterace Øra 6. mai, forts.
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Hvem gjør hva i amcar Fredrikstad

Styret
Leder: Terje Bjerklund terje.bjerklund@bilbutikk1.no 952 22 730
Nestleder: Svein Jensen svein.jensen@hotmail.com 901 87 457 
Sekretær: Gunnar Kittelsen Røberg gunnarkr57@gmail.com 484 86 627
Kasserer: Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115
Styremedlem: Walter G. Sund walter.sund@fredfiber.net 907 44 660
Styremedlem: Erik Augensen antonau@frisurf.no 909 25 414
Styremedlem: Roy Andersen roy.andersen@amcarfredrikstad.com 995 71 799
Styremedlem: Ronny Pettersen ro.peh@online.no 901 87 947
Varamedlem: Kjetil Hauge kjetil@aarnes.no 416 75 408
Varamedlem: Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115

amcar news / www.amcarfredrikstad.com
Redaktør: Sølvi Delbekk  amcarnews@amcarfredrikstad.com 917 01 838
 Johnny Lund admin@amcarfredrikstad.com 918 00 246

Gaterace Øra (Street Legal)
 Jan Grøsfjeld mopar@amcarfredrikstad.com 901 09 115
 Terje Bjerklund terje.bjerklund@bilbutikk1.no 952 22 730

Husgruppe
 Ragnar Solgaard  976 45 770

Utleie av lokalet
 Roy Andersen roy.andersen@amcarfredrikstad.com 995 71 799

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 2. oktober 2018

1: Dugnadsfest / julebord
2: Status varmepumpe
3: Østlandsforum – datoer for 2019
4: Eventuelt  / Jon Grasto

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!

1514 15
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

 2. Klubbmøte 19:00
 13. «Dugnadsfest» 18:00

 

Oktober 
2018

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

2018

Faste treff:
amcar Cruisenight, 1. og 3. onsdag i måneden
Tyrigrava, hver tirsdag
Fisketorget Halden, hver onsdag
Cars, Cakes & Coffee  –  Første lørdag i måneden. For info 
se www.aarnes.no

Oktober
 2. Klubbmøte 19:00
 13. «Dugnadsfest» 18:00 
26-28. Oslo motorshow

November
 6. Klubbmøte
 10. Østlandsforum 2018

Desember
 4. Klubbmøte 19:00
 15. Julebord 19:00

2019
Januar
 8. Klubbmøte

Februar
 5. Årsmøte 19:00
 5. Klubbmøte

Mars
 5. Klubbmøte
 XX. Årsfest
 

  

<<Fornavn>> <<Etternavn>>
<<Adresse>>
<<Postnummer>> <<Poststed>>


