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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. desember
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Forsidebilde: 
Ford rod, Holly, Michigan 2014.
Foto: Sølvi

De første tegn av vinter har vært her, nissen er på plass i butikken, det nær-
mer seg jul. 

Østlandsforum har kartlagt terminlista for 2020 og vi har selv noen utfordrin-
ger. Kongsten-plassen har vi ikke fått avklaring på fra kommunen, Vi har ikke 
avklart Gaterace og tidtaker og vi har ønske om Motorshow i Østfoldhallen, 
men ikke avklart hallen ennå. Så mye å ta i om dagen. 

Ellers er det snart julemøte og julebord, håper mange kan komme.

Ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Terje Bjerklund
Leder

Hei folkens,
Her er siste avis for i år med litt forskjellig. Gunnar og jeg var på presentasjonen 
av den nye Mustang Mach-E, ja, den elbilen. Vi får se om det blir min neste 
pendlerbil eller ei, er i tenkeboksen.

Vi tok ihvertfall en del bilder av vidunderet som dere kan lese om i avisa. 
Imens vi venter på vårløsning og nye opplevelser med amerikanerne håper jeg 
dere får en fin julefeiring og lader batteriene, uansett julefeiring/-ferie i varme 
eller kalde strøk. God Jul!

22 3

Observert i farta: utenfor Jula, på årets siste tur? 1973 GMC 
Custom Sprint, ikke en bil du ser så ofte.

Nederst: 1973 Mustang Convertible, opprinnelig levert med 
2 port 302Cid, sto og blomstret på parkeringen ved Garder-
moen Airport hotel. Foto: Gunnar

Observert i farta: 
Borg bryggeri på tur i sin 1928 Chevrolet
Foto: Gunnar
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Allerede dagen etter kunne nysgjerrige 
norske bilkjøpere få tatt en kikk på bilen. 
Noen vil sikkert fnyse av en elektrisk SUV 
som har fått navnet etter et amerikansk 
ikon, Mustang, mens andre igjen vil set-
te stor pris på å kunne både kjøre elek-
trisk og en bil med en lang bilhistorie. Så 
hva er det Ford har bragt til det politisk 
korrekte bilholdet? Vi får en bil med opp-
til 600 km rekkevidde (480 km etter US-
standard). Utseende er ikke mye å si på, 
med unntak av en kunne kanskje ønsket 
seg en mer fremtredende grill. En sak vi 
flirte litt av var når Ford sin mann ba oss 
legge merke til det lange panseret, eh, 
sammenlignet med hva? Utstyrslisten er 
forholdsvis kort, man kan velge mellom 
to pakker, hvor den største har alt i den 
mindre + litt til. Egentlig kunne en klart 
seg med den mindre og rimeligere pak-
ken, men selvsagt var det et par saker 
som hadde havnet i den store hvor ikke 
alt har samme interesse.

Prisene som ble oppgitt fra Ford star-
tet på 422 000,00 for basisutgaven med 
det minste batteriet i bakhjulsdrevet ver-
sjon opp til 599 000,00 for «First Editi-
on», da får man også med alt tilgjenge-
lig utstyr. 

Hva er det så man får for pengene?
Mustang Mach-E bakhjulsdrift, 
standard range, 75 kWt, 258 Hk og 450 
km: NOK 422 000,00

På Mustang Mach-E 
visning i Oslo
Søndag den 17. november slapp Ford «katta ut av sekken». Lenge har de «ertet» med 
sin nye elbil og nå var tiden inne til å la den bli sette live.

Tekst og foto: Gunnar og Sølvi

long range, 99 kWh, 285 Hk og 600 km: 
NOK 473 000,00
Teknopakke: NOK 22 000,00
B&O lydsystem; Handsfree bakluke; 
Trafikkskiltgjenkjenning; Parkeringsas-
sistent med 360° kamera
Teknopakke+: NOK 40 000,00
B&O-lydsystem; Handsfree bakluke; 
Trafikk skiltgjenkjenning; Parkeringsassi-
s tent med 360° kamera; Elektrisk just-
ering forseter inkludert korsryggstøtte; 
SENSICO seter; Minnefunksjon på seter 
og sidespeil; Elektrisk innfellbare side-
speil; Panoramatak med varmereflekte-
rende glass
Mustang Mach-E AWD, 
standard range, 75 kWt, 258 Hk og 420 
km: NOK 492 000,00

long range, 99 kWh, 337 Hk og 540 km: 
NOK 554 000,00
Teknopakke: NOK 22 000,00
B&O lydsystem; Handsfree bakluke; Tra-
fikkskiltgjenkjenning; Parkeringsassist-
ent med 360° kamera; Metallic lakk har 
et tillegg fra 7 000,00 opp til 10 500,00
Mustang Mach-E First Edition AWD, 
long range, 99 kWh, 337 Hk og 540 km: 
NOK 599 000,00
Alt ekstra utstyr inkludert.

Levering er planlagt å starte høsten 
2020.

For den som kan vente litt kommer 
det også en GT-utgave i løpet 2021, 
kanskje ikke så spennende som en GT 
med V8 og fet broom fra pottene...

▲Nøkkelen er mobiltelefonen, 
og har du gått tom for strøm eller 
skal låne bort bilen til en annen 
person? Da kan du åpne bilen med 
en «knapp» på dørstolpen, i tillegg 
kan du slå inn en firesifret kode. 
Dørhåndtak finnes ikke, dvs. bil-
dørene popper opp selv, åpner seg 
når du er ved siden av bilen. På fø-
rerdøren har du også et lite «dør-
håndtak» under «dørknappen». 
Og i frunken (med drenerings-
hull) og bagasjerommet var det 
grei plass.

▲Interiøret var ikke så verst, og det så ut til 
å være rimelig grei plass. Vi fikk dessverre ikke 
testet setene.
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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

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 2018 fikk amcar Fredrikstad inn 35 553,67 kroner fra 68 
spiller som har registret klubben som mottaker. Vær med og støtt klubben i 
2019, registrer klubben som din Grasrotmottaker, din støtte teller!
Nytt fra 2018 var at grasrotandelen ble 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

6 6
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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. 
 

99

julebord på klubben

er du klar for julebord 
den 14. desember, kl.19:00?

kryss av i kalenderen, på mobilen, i fjese-
boka eller på post it ...............

Servering av ribbe med tilbehør.
Pris per person kr 250,-

Påmelding til Jan Grøsfjeld på  
mobil 901 09 115 innen 7. desember.

Innbetaling til:
Konto 6120 05 38225 eller 

Vips til amcar fredrikstad, mrk. julebord og navn
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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. 1010

Innkalling til årsmøte for 2020
Årsmøtet avholdes 4. februar. Nedenfor er oversikt over styret i 2019 og hvilke som er på 
valg i 2020. 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre vil bli presentert i neste avis.

Valgkomiteen for 2020 består av Kjetil Hauge og Kjell Magnussen

Styret for 2019 har bestått av:
Verv Navn Status Periode
Leder: Terje Bjerklund På valg 2 år
Nestleder: Svein Jensen  -
Sekretær Gunnar Kittelsen Røberg -
Kasserer: Jan Grøsfjeld -
Styremedlem: Walter G. Sund På valg 2 år  
Styremedlem: Erik Augensen -
Styremedlem: Roy Andersen På valg 2 år  
Styremedlem: Ronny Pettersen -
Varamedlem: Johnny Gressum På valg 2 år
Varamedlem: Rune Wesly Hansen På valg 2 år
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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 gunnarkr@online.no 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.pett@online.no 901 87 947
Varamedlem: Johnny Gressum JohnnyGre@nsb.no  950 50 779
Varamedlem: Rune Wesley Hansen  454 33 598

amcar news / www.amcarfredrikstad.com
Redaktør: Sølvi Delbekk  amcarnews@amcarfredrikstad.com 917 01 838
 Gunnar KIttelsen Røberg amcarnews@amcarfredrikstad.com 484 86 627

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 3. desember kl. 19:00
• Julebord
• Info Amcar – Jon Grasto
• Valg
• Kaker og kaffe
• Bilder fra treff i sommer

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!

1512 13
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Returadresse:
amcar Fredrikstad
Strykerveien 19

1658 Torp

amcar
Fredrikstad

Dette skjer på klubben

3. Medlemsmøte  kl. 19:00
14. Julebord kl. 19:00

 

Desember
2019

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

2020
Faste treff i 2020
Amcar Cruise night, 1. og 3. onsdag hver måned mai - sep-

tember
Tyrigrava, Hver tirsdag mai ut september
Halden Cruise Night, Hver onsdag mai ut september
Cars & Early Coffe - Biltema Jessheim.  

Hver lørdag hele året  09:00-11:00
Cars & Coffe - US Cars AH - Bjørkelangen Stasjon.  

Hver torsdag hele året fra  18:00
Veteranbilen må brukes mer - Tivolitomta Sandefjord.  

Hver tirsdag mai til oktober fra  18:00
Cars & Coffe - Follo - Shell Nygårdskrysset.  

Annenhver torsdag fra mai ut september fra  18:00
Cars & Coffe - Sems grillen - Vestfold.  

Hver onsdag hele året fra  19:00
Cruising Elverum - Cirkle-K. Hver onsdag mai til  

september fra  18:00
Cars & Coffe - Elvespeilet Porsgrunn. Hver tirsdag,  

mai ut september  18-21
Cars & Coffe - Northstars Trading - Fredrikstad.  

Hver lørdag hele året  10-12

<<Fornavn>> <<Etternavn>>
<<Gateadresse>>
<<Postnummer>> <<Poststed>>


