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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: 
Jans 1967 Pontiac Bonneville
Foto: Sølvi

Det begynner å bli høstmørke kvelder og varsler om vinterføre på fjellover-
ganger. Tydelige tegn på at godbilen snart må i vinteropplag.

Men vi kan se tilbake på en innholdsrik sommer, hvor medlemmer har vært 
land og strand rundt. Og Facebook stadig bringer oss nye bilder. Av besøk 
mange steder. 

Klubben har også i år hatt Gaterace, selv om det bare ble ett, Right On møn-
string + treff på torget i Fredrikstad.

Race-familien Hauge har også i år utmerket seg på baner rundt i Norge og 
Sverige, fantastisk med en slik engasjert gjeng. 

Nå til helgen er det End of Season hos Magnus Motor AS, det betyr at mange 
går i vinteropplag snart. Så da kan vi se frem til dugnadsfest på Klubben og 
kanskje noen bilder av prosjekt i forskjellige garasjer. Ha en strålende høst.

Med vennlig hilsen

Terje Bjerklund
Leder

Hei folkens,
Idag har vi satt Corvetten på vinterlagring, snufs. Og snart 
er det Cadillacens tur, men vips så er det vår igjen, garan-
tert. Og i mellomtiden kan det bli en del garasjejobbing, 
forhåpentligvis. Vi har nå en overfylt garasje (som sikkert 
mange andre) og finner snart ikke fram i mellom biler/deler 
og verktøy (rasfare!). Men vi fikk ihvertfall «dratt» på oss 
noen flere bildeler til -76 (les: en halv bil) og enda dårligere 
plass i sommer. Så planen er: alle bra deler på en bil og det 
som er til overs, forhåpentligvis solgt videre og kan være 
donor til en annen bil.

Det har blitt litt dårlig med avis i sommer, har blitt litt mye 
annet, men jeg har ihvertfall fått tatt noen bilbilder.

Var på avdelingstur i Hamburg i september og der var 
det jaggu noen amerikanere som tuslet rundt, veldig fine 
eksemplarer faktisk. Noen vintage Mustang, hørte romlin-
gen, men rakk ikke å få fram mobilen, dessverre. Men jeg 
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fant et annet fint eksemplar parkert foran en kirke vi vimset 
inn i. 

Det var veldig få el-biler å se i Hamburg, naturlig nok, 
de har kullkraftverk og det blir ikke særlig miljøvennlig hvis 
du skal bruke den strømmen på el-bil. Så noen få av de 
små modellene og en kollega så ett eksemplar av Tesla.

Men bilavgiftene ligger på et litt annet nivå i Tyskland. 
Dyre Mercedes eks. AMG, BMV, Bentley, Ferrari etc var 
ute og luftet seg i trafikken. 

Og hvis du er interessert i modelbygging, Lego, vi var 
innom Lego-butikken og fant Mustang-modell til 129 Euro. 
En av mine kollegaer kjøpte Aston Martin-modellen, ikke 
dum den heller.
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Vi lå på hotel Baseler Hof, et av Hamburgs eldste hotell, og på et av møterommene var 
det en hylle med modellbiler på rekke og rad. Her er to av de. Foto: Sølvi

Stilig blikkfang, Challenger RT observert i Hamburg. Foto: Sølvi

Bugatti eller BMW med 
boat-tail?

BMW 3-serien 
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DER HVOR MAN IKKE KUNNE TRU 
AT NOEN AMCAR KUNNE BU

 Tekst & foto: Johnny Gressum
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For noen måneder siden dro en kame-
rat og jeg på fisketur til Sømnja.

Hvis du lurer på hvor i all verden er 
Sømnja, så er det ca. 4 mil syd for 
Brønnøysund.

Stedet var fantastisk flott og når vi 
oppdaget at stedet også skjulte 3 spe-
sielle amerikanere, så ble jo stedet 
ennå bedre.

Eieren av stedet var en ung hyggelig 
mann som også hadde interesse for 
amerikanere.

Da han sa at de hadde 3 stk stående 
på eiendommen, ble jeg litt i fyr og 
flamme og han tok seg tid til å vise 
oss de.

Første eier på denne Lincoln var smør-
sangeren Dean Martin, det hadde han 
bevis på, og nå befant den seg på 
Sømnja.

Bilen var 100% original, men slitt og 
bar preg av langtidslagring i fuktig og 
rå garasje.

Interiøret var slitt og musespist her og 
der, og han var usikker på om den ville 
starte selv om den fikk nytt batteri.

Det er jo en bil som hadde gjort seg 
på veien, 79 Lincoln cab møter du ikke 
rundt neste sving.
  
Stebroren til kameraten min bor i 
Brønnøysund og han er en stor Mopar 
fan.

I garasjen har han både en 70 Super 
Bee med vass 383  og en 65 Dart GT.

Vi fikk en kjøretur i Super Been som vi 
sent glemmer, kameraten min har så 
vidt fått normal hjerterytme igjen.
 

Og hvis noen lurer på om vi fikk noe 
fisk, jada.

 Cadillac limousinen som har vært med i Olsen-banden filmene.

I den ene garasjen stod det en kjent 
bil, en Cadillac limousin som har vært 
med i Olsen-banden filmene.

Den hadde noen motorfeil og var ikke 
helt kjørbar ennå, men var pen i lakk 
og interiøret. 
 
Det stod en 32 modell Chevrolet også 
i den grasjen, men da det stod så mye 
foran den, var det umulig å få tatt bilde 
av den.

Den var helt original og kjørbar.
 
I en annen garasje stod det en meget 
spesiell bil, en 79 Lincoln cab.

Da Lincoln ikke produserte cab i 79, 
så var det ikke hvem som helst som  
fikk bestille, men allikevel fikk de til å 
produsere en.

 79 Lincoln cab. sjeldent eksemplar.

 70 Super Bee

Bildebevis: fisk!  
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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

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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Dugnadsfest /  
Oktoberfest

Klubben inviterer ALLE 
medlemmene til fest  

(har du betalt medlemsavgift er 
det kvalifisert som dugnad)

19. oktober, kl 19:00
på klubben

Gratis mat og drikke til maten!

Påmelding senest 10. oktober 

Send påmeldingen til Jan G. mob. 901 09 115



10 11amcar News 2019 nr. 5 amcar News 2019 nr. 5

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

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 ...............

Mer info kommer i neste nummer, følg med!
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Corvette-treff på Quality 
Hotell, Grålum – Sarpsborg

Corvette-club Norway hadde invitert til Skandinavisk treff 30. aug. – 1. sept. og 
denne gangen rett i nabolaget vårt. Corvette-Club Norway var vertskap. Her var 
det Corvetter fra C1 til C7. Gunnar ruslet en tur bort fra kontoret og fikk tatt en 
del fine bilder. Nyt synet!

Foto: Gunnar Tekst: Sølvi



14 15amcar News 2019 nr. 5 amcar News 2019 nr. 5

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 1. oktober kl. 19:00
• Agenda
• Rydding
• Magnus Motor End of Season
• Østlandsforum 9.11.
• Dugnadsfest / Oktoberfest 19.10, kl. 19:00
• Dugnad på klubben, 12.10 kl. 10:00
• Julebord 14.12. kl. 19:00
• Motorshow 2020
• 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 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

1. Medlemsmøte kl. 19:00

 

Oktober
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

2019
Faste treff i 2019
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

September  
1 Stolpebiltreff Deli de Luca Halden/E6, Street & 

Cruising Club Halden
1 Gardermoen Revival, Gardermoen Revival
7 Doorslammers end of season, Doorslammers 

YCC

14 Frokosttreff i Lenaparken, Yttervika Rock & Amcar 
Club

13-15 Dragrace, Drag Finals, Gardemoen NDRG
28 Høst-treff, Autoslalom - NAF Eggmoen, Amcar 

Hønefoss
29 Late Summer Car meet, American Car Owners 

Club Moss
  
Oktober  
5 Magnus Motor End of Season
6 Stolpebiltreff, Deli de Luca Halden/E6, Street & 

Cruising Club Halden
  
November  
17 Julemesse, American Car Owners Club Moss
25-27  Oslo Motorshow, Lillestrøm
  
Desember  
4 Jule-cruising, Amcar Lillestrøm

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


