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                                                                                           SIDE 2

 

 

       PRESIDENT   MESSAGE!

 

  

  

Året er omme og det er tid for selvransakelse. Hva gikk bra, hva gikk dårlig og hva fikk vi ikke utført til tross for planlegging?

Alle bør tenke litt konstruktivt, komme med ideer, men for all del – vær med å utfør dem.

Vi driver på frivillig basis for å verne om vår amerikanske bil, som før nevnt er det i politikernes og byråkratenes verden helt sikkert noen som 
ønsker å få oss inn i A-4 format med lover, regler og avgifter. 

STØTT OPP OG VÆR AKTIV MOT NEVNTE PERSONER!

Men tilbake til vår egen drift. Det kunne vært flere som kunne vært med på det jamne, man må ikke være i styret for å være støttespiller. Mange 
flere kan bidra. Det er sikkert masse kreativitet blant oss. JOIN THE COMPANY! 

Ting tar dessverre tid, også innen styret. Sammenlignet med andre i vårt land er vi ikke lenger en liten ubetydelig forening. I takt med størrelse og 
gjøremål kommer sendrektigheten krypende. Skyve ting foran seg er ofte resultatet, da er målet enda lenger unna. Til de helt passive kan vi minne 
om hva som faktisk skjer på et år, 

OG DET STÅR MENNESKER BAK ALT!
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●     Avisen kommer ut 11 ganger. 
●     Lokalet er klart med et velfylt kjøkken til 11 møter. 
●     Lørdags kaffe på klubbhuset ditto ganger besørges. 
●     Østfoldmønstringen arrangeres. 
●     Faste cruising kvelder gjennom sommeren, inklusive Påske cruising med påfølgende fest, den er blitt stor. 
●     Vi kjører folk fra Nygårdshaugen. 
●     Det gjennomføres turer til helgetreff, bl.a. til Varberg – Wings and Wheels. 

Pluss ting som kommer på, samt alt det jeg glemte.

Det er faktisk en del som skal gjøres for at det skal skje!

Men det er rom for mer, spesielt for den yngre garde. 

WE MISS THE YOUNGSTERS.

For dem er det mange muligheter igjennom vårt apparat og klubbhus, men da må de komme å banen. Ta kontakt med Egil Berby (69 11 84 15/69 
13 21 66) eller Gjermund Jansen (99264922) for en uformell prat.

 

Flere saker som på en måte er i gang har stoppet opp, disse må en arbeide videre med. Ikke alt er like morsomt, slik er livet, men det må gjøres 
allikevel. Når man arbeider med saker, vil mange glemme at det – ballen – man skal ta og ikke spilleren. Det er alltid noen bak saken. Være litt 
ydmyk og lytte litt det har stor verdi blant våre medmennesker. Fremdeles bør det være rom for solidaritet og ansvar, omsatt i handling.  Jule og 
nyttårs høytiden pusterom er over. Alle bør vi derved i gang igjen med gjøremål som VERNER OM VÅR BIL OG HOBBY.

 

KEEP THE BIG WHEEL ROLLING!     

 

                                                                                    SIDE 3
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                                                    MEDLEMSMØTE

 

 

 

 

DET  INVITERES  TIL  MØTE  PÅ  KLUBBHUSET  I  
EDV.  STRANDSVEI!

 

ONSDAG 11. JANUAR. Kl. 18.30.

 

Ca. kl. 19.00.

 

STYRET LEGGER FRAM:

 

1.     Ny giv for bil og medlemsregister, – bil register inn på WEB sider med bilder.

2.     Bedre markedsføring av D.C. og Cruzinews, – C. N. som avis på WEB siden i tillegg til papir.
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3.     Sekretær og kasserer tar over diverse registre, dessverre gir Ingar Karlsen seg etter mange års innsats.

4.     Innsamling av navn og mobil nr, – aktivitets nyheter på SMS. Bedring av og om hva som skjer.

5.     Bruken av projektor utstyr på klubbhuset, – flere brukere ønskes.

6.     Flere støttespillere som kan få gratis annonse.

7.     Åpen post.

 

Det rettes en stor TAKK til Ingar Karlsen for innsatsen som frivillig støttespiller og ”datamann” igjennom mange 
år.

                                               

Vi tar en sosial pause, med utlodning .

 

Alle ønskes Velkommen !
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                                                                                        SIDE 4

 

    MEDLEMSMØTE    14 -12 - 05
TILSTEDE: 23 medlemmer + 3juniorer

 

Egil Bergby ønsket velkommen og ledet møtet.

 

Siste sjanse til å levere inn nomineringslister, få som har levert det er ønske om flere.

 

Hjemmesiden er under utarbeidelse noen biler er lagt ut.

Vi har investert i mye nytt utstyr det er bra, Gjermund har vært primus motor for nytt anlegg og projektor.

 

Økonomi er stabil og bra

Åpen post

               Utdeling av diplomer til nye juniormedlemmer: Sebastian Gerhardt og Kent Magnus Brattli

               5 år Terje Holm var til stede, de andre får sine tilsendt.

                        

Olje: Hva skal gjøres?

Utgift på klubbavis skal vi prøve E.mail / legge avisa ut på nett? Legge inn et løst ark i avisa med svar for oppdateringer.
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Formann ønsker God Jul og Godt Nytt År.

Det ble satt fram kake til medlemmene og vi hadde utlodning.

 

                                                     PER

                                                                                                                    

 

 

                                                                                    SIDE 5
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STYREMØTE 20.12.2005
Tilstede: Egil B, Gjermund, Kjell Ingar, Peder, Christin, Tom Einar, Stein T og Per

 

Kommentarer til siste Cruzinews 

             

 

Kommentarer siste klubbmøte

            Siste klubbmøte var julemøte, 3 juniorer og 23 seniorer, ikke så veldig mange med tanke på   at det var gratis kake, kaffe og gløgg.

            Lage en filmkveld en gang pr. mnd Gjermund skal se på det.

            

Økonomiske bevegelser

            Julebordet gikk ca i 0, bra ballanse.

           Til tross for mye nye investeringer er økonomien stabil og god.

 

Rapport fra gruppene

1.      mai, kioskvogner, Kjell Ingar skal sjekke speidervogn, kontakt Diplom Is.

Lage bruksanvisning på projektor og lyd.

 

Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift
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Vi lager nytt skilt til Borregaardsbakken, av det som er igjen av plata vi brukte til døra,           Per og Egil ordner dette.

Annonse til husannonse(utleie av klubbhus) er ferdig

 

 

 

Evaluering av igangsatte saker

 

Løst ark om bilregistrering ang. oppdatering av bilregisteret.

Prøve å gjøre om i forbindelse med medlemskontingent om mobilnummer til medlemmene.

 

Post

 

Østlandsforumreferat redigeres for avisa, Per tar seg av det.

Sende ut 5 og 10 års som ikke er avhentet.

 

Saker i fra styremedlemmer

 

Pistolklubben har spurt om å få låne lokalet fredag 27/01-05. Vi tok avstemming og vi leier     ut fordi de har vært behjelpelige ved Høstcruisingen.
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PER
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Referat                                                                                               

                 ØSTLANDSFORUM
SAMARBEIDSMØTE FOR ALLE AMCAR- OG MERKEKLUBBER

 

Sted:   Radisson SAS Lillehammer,  lørdag 12. november 2005

 

ACC Lillehammer stod som verter for årets forum. Klubben er i sitt 29. år, 122 medlemmer. Av disse er 107 også tilsluttet Amcar. Klubben arrangerer noe i egen 
regi, mens Hunderfossen Amcar Super Weekend har vært det største løftet, sammen med Brumunddal og Gjøvik. Aktive medlemmer har vært med på både 
cruisenights, lokale- og landstreff. Klubbhuset brukes aktivt ved for eksempel cruisingene.
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Valg av møteleder og referent. 

Tom Pettersen tok på seg vervet som møteleder, med hjelp av  Terje Mork til å ordne terminlista.

 

Referat fra møtet på Jessheim 13. nov 04. Ingen kommentarer.

 

Oppsummering av 2005-sesongen, treff og arrangement. En kort inforunde fra klubbene, hvor det i stikkord ble nevnt:

 

Gjøvik ACC: med sine 156 medlemmer og  klubblokale med 16 bilplasser, får driftsmidler med dekkskiftedag på CC, samt deltar på arrangørsiden på 
Hunderfossen. Dugnadsgjengen blir tatt vare på med pizza og hamburgerkvelder i lokalet. Mjøstreffet på høsten samler 250 biler. Mjøsa Rundt 1. mai er 
sesongåpning i klubbsammenheng. Går inn i sitt 30 år, som skal feires i 2006.

Detroit Cars, Sarpsborg: har nå 140 medlemmer, hvorav 50 er juniorer. Kontingent 300,-. Påskecruisingen langfredag er blitt meget populær, 140 deltagere. 
Østfoldmønstringen 1. mai trekker 400 biler og 2000 besøkende. Av klubbaktiviteter ellers; første lørdagen i måneden er det formiddagskaffe på klubbhuset, en 
torsdag er det dugnadskveld, og 4 Old Boys samlinger hos Trondsen. Frokost på klubbhuset etter barnetoget 17. mai, og gir ut Cruizinews (11 nummer). 
Medlemmene kjører en tur med funksjonshemmede og spanderer middag. 

Midnight Cruisers: Møtes hver måned og arrangerer cruisenight hele året. Drar sammen med Blaker 4.juli-cruiset med +2000 biler. Klubbøkonomi er avhengig av 
T-skjorte salget på cruisenight. Fått til et godt samarbeid med handelsstanden. 25 medlemmer / 150,- kontingent.

ACC Eidsvoll har 34 medlemmer, og har medlemsmøte hver måned i lokaler hos Jon Braaten, og sørger for et årsmøte med fest. Kontingent 250,-.

USCC Jessheim samles på McDonald på onsdager, hvor andre klubber også møtes. Foruten å stille opp sammen med handelsstand og på musikkfestival, er det 
Jessheimtreffet på flysamlingen på Gardermoen som er hovedarrangement. 120 biler sist år. Bruker opp energien på DR arrangement.

                                                                                      SIDE 9

NDRG / GRW: Norsk dragracing Gardermoen og Gardermoen RaceWay v/ Frode Hansen, der førstnevnte klubb er delen med lisensene og er arrangørklubb. 
Sistnevnte innehar leieavtalen på området og eier utstyret. NDRG har foretatt en kraftig omstrukturering, for å stå som selvstendig arrangør. Info om dette i 
RightOn nr. 1-2005. 6 arrangement i 2005, og 3 har regnet bort. EM gikk ca. 400.000 i minus og har krevd mye forhandlinger. Arrangøren ser at handikapstart er 
mer publikumsvennlig, i stedet for index og bremsing før mål..

ACBC Brumunddal: Street Legal i sentrum, hvor det kom 2400 tilskuere, er blitt en stor suksess. Arrangerer cruisingkvelder med bra oppmøte, og har lagt ned 
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stor innsats i Hunderfossen-treffet. Har besluttet å satse på egne arrangement neste år, for det sliter på de faste medlemmene å stille opp på så mye. Flere av 
klubbens medlemmer tok en tur til Mantorp sammen.

ACC Hønefoss: klubbhuset i Hen mølle er mye brukt, med klubbkvelder hver torsdag, og 8 mekkeplasser og en korttidsplass, i tillegg til 12 lagringsplasser. 108 
medlemmer / Kr. 250,- kontingent.  Treffet på Røssholmstranda er godt innarbeidet, og ellers satser klubben på Cruisenights og Street Legal, i tillegg til 
grillfester. Vil markere sitt 25 års jubileum neste år.

ACC Sandefjord: 95 medlemmer betaler 260,- i kontingent, meget positiv utvikling i år, og har dratt i gang klubbavisen igjen med 4 utgaver. Har også startet en 
ungdomsklubb hver torsdag for ungdom i alder 15-20 år. Nye investeringer på klubbhuset med kontor, PC’er, og varmepumpe som sparer strøm. Satser på 
cruisenights, helgetreff og høsttreff.

ACC Tønsberg: 5 års jubileum i år, har 47 medlemmer  / 175,- enkeltmedlem – 250,- familie.  Swapmeet over 2 dager ble en suksess. Bilens Dag regnet nesten 
bort, men oppvisning på flystripa var populært. Klubben satser på mange sosiale arrangement og ivrer for et samarbeid klubbene imellom, og har vært på 
ordensvaktkurs i samarbeid med politiet. 

 

USCC Holmestrand er det nye navnet på Rebell Vanners. Klubben har åpent for alle typer amcar. De 20 medlemmene har eget klubblokale og betaler 300,- i 
kontingent. Ingen egne arrangement i år, men godt samarbeid med handelsstand og andre amcarklubber i Vestfold.

Norsk Mustang Klubb: begynner sesongen med festhelg på Dagali i februar. Neste år blir dette samtidig årsmøte for klubben som  teller 872 hovedmedlemmer og 
314 familiemedlemmer.  Vårtreffet på Tyrigrava populært, 76 Mustanger i regnværet. Ellers er Speed Week positivt mottatt med138 deltagere på Elverum i 
sommer. Klubben tok turen til Danmark for 4. gang, 14 biler stilte. Høstreffene ble arrangert i Trondheim med 50 biler og et i Halden med ca 100 biler. Klubbens 
blad utgis nå i A4 format. Hjemmesiden har ca 55.000 treff årlig!

ACDC Vestfold: klubben er inne i sitt 32. virkeår. 70 medlemmer / 150,- kontingent. Klubbmøter 1. torsdag i måneden på gatekjøkkenet sitt på Sem. Spanderer 
Jønkøpingtur på alle medlemmene mot en egenandel på 300,-.  Tradisjonelle aktiviteter 1. mai og treff på Kjerrafossen – som skal flyttes til lenger utpå 
sommeren.

Car Club Vestfold er en ny klubb, stiftet i april 04. Satser på å være en demokratisk klubb for alle typer bilinteresse. Har 55 medlemmer og egne lokaler på 
Jarlsberg Travbane. Medlemskap 250,- / 300,- familie. Åpningskvelder hver onsdag, med stort lekerom i tilknytning til lokalet. Annenhver fredag/lørdag kommer 
skjenkebevillingen i bruk. Mekkeplass med løftebukk er tilgjengelig for andre også. Arrangerte sammen med Horten-klubben amerikansk loppemarked og barnas 
dag på Tusenfryd i august.

All Season Amcar, Vestfold. Også en nystartet klubb, med kun 6 voksne medlemmer og 4 juniorer – som har 24 biler! Garasjemøte hver måned, rullerer mellom 
medlemmene. Er med på å drive motorklubb for barn og unge. Kravet til medlemskap er at du kjører amerikansk hele året, koster 50,- måned. 

 

S&CC Halden: største lokalklubben og mest aktiv med sine 320 medlemmer / 320,- kontigent. Treffes hver onsdag ved Fønix. Arrangerer klubbfester, 
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gjennomfører en stor bilutstilling annen hvert år. Har også en avdeling i Levanger, som har fått seg nytt lokale i år.

Populært innslag er pensjonistturen med ca 90 eldre, der klubben spanderer kaffe og kaker. Kjører også tur med 50 HVPU ungdommer. Lørdagskafè i 
vinterhalvåret.                        Største arrangementet i egen regi er Bilsport Grensetreff på festningen med 900 biler  og 4000 besøkende, og drar Street Legal 
sammen med Fredrikstadklubben.

Treffsamarbeidet for Hunderfossen: Det er de tre klubbene Lillehammer, Brumunddal og Gjøvik som arrangerte treffet sammen. Med  status Super Weekend 
sammen med AMCAR, ble det også Street Legal i Lillehammer. Dårlig vær førte til litt mindre oppslutning enn forrige år, men 350 biler var innom treffplassen. 
En deltager som gikk på toglinja ble påkjørt og drept, noe som førte til avlysning av festen lørdag. 

Solør Amcarklubb: har nå 57 medlemmer / 300,- kontingent. De samles på bankplassen hver onsdag i kjøresesongen, ellers er det fredagskvelder på klubbhuset i 
vintersesongen. Mekkelokalet i nedlagt sagbruk har plass til 35-40 biler og kan varmes opp. De arrangerer cruising / utstilling første helga i juli, i forbindelse med 
Solør-Mart’n. Ellers er det Rock’n Ride i august på Flisa.

USCEC Fredrikstad: teller 250 medlemmer  / 400,- kontingent. Har søndagskafè hver uke, og medlemsmøte første tirsdag i måneden. Arrangerer swap meet, 
cruising-kvelder, tur med yrkesskolen VK 1 med bedriftsbesøk , og tur til Lysekil Sankthansaften. Utstilling i Østfoldhallen annen hvert år. Høstens Power Meet 
Norway trakk 650 biler. Klubben feiret sine 30 år i 2005.

Amcarklubben Horten: har 85 medlemmer, 36 av dem er under 18 år. De leier lokale og har åpent fredag og søndag. Samles om temakvelder 1 gang pr måned. 
Arrangert swapmeet sammen med Car Club Vestfold. Klubben jobber for et samarbeid med de andre klubbene, og driver noe dugnadsarbeid.

                                                                                       SIDE 11

 

 

AMCAR: Ole Dalbye Kristensen stilte med fersk info. Det er nå 13.500 medlemmer og 69 tilsluttede klubber. Klubben reforhandler  avtalen med If for å få en 
bedre avtale.

Mye engasjement går med til arbeid med myndighetene; avgifter, ombygging, lysforskrifter, m.m. Nevner også Opplysningsrådet for vegtrafikken, juridisk 
bistand, Shell-avtale, og medlemstilbud ellers. Det å hjelpe medlemmer i tekniske saker er en viktig service og gir mange utfordringer. Tidkrevende og et veldig 
stort behov for assistanse.

AMCAR har vært tilstede på flere større arrangement og ønsker å være synlige. De bidrar også direkte med støtte og PR. Det nye tidtagningsanlegget forenkler 
gjennomføring av stevner.

Klubben har innviet sitt nye oppgraderte amcarsenter i år, og alle medlemmer er velkommen til å besøke administrasjonen når de er i Trondheim. Diner’n på 
toppen er populær.
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Neste år velger AMCAR å satse på oppgradering av nettsider for å gi bedre service, hvor det også er planlagt egne sider for medlemmer. Det er videre ønskelig å 
satse på et større arrangement på Østlandet 1. juli, en kombinasjon av ”show – shine – festival” som vil få stor oppmerksomhet. Samtidig vil det bli en ”end of 
season” aktivitet med bil 6.-8. oktober, hvor årets prisutdeling, kurser etc. skal samles.

 

Street Legal vokser fortsatt, og det arrangeres landsdelscuper. Det tvinger seg frem noen regelendringer; dekkbegrensning, eksos ut bak bakre aksel, lysutstyr skal 
fungere (også bremselys), samt en oppgradering av sikkerhetsregler kommer. Med så mange arrangement må det innskjerpes rutiner med søknader til NBF. Og 
husk;  sjekk om tidtagningsanlegget er ledig med Asbjørn.

Under åpen post ble det som vanlig noe diskusjon rundt forsikring, dato-kollisjoner og pris på leie av utstyr. 

Terminliste 2006. Ole minnet om at klubbene selv må sørge for å legge inn dette dersom det skal på nettside og trykk i Amcar.

 

Samarbeidstreffet på Hunderfossen

Østlandsforum har vært ”generalforsamling” for Treffsamarbeidet. 25 klubber har innbetalt andeler for å gi lokalklubber en mulighet til å tørre å satse på dette 
viktige arrangementet, som har fungert siden 1976.

Lillehammerklubben opplyste at de neste år må stå som arrangør alene, etter at Brumunddal og Gjøvik ville trekke seg.

Samtidig fremmet ACC Lillehammer følgende forslag:

1.      Underskuddsgaranti. Søknad om underskuddsgaranti på Kr. 40.000

2.      Tilbakebetale andeler. Innbetalte andeler; de klubbene som ønsker skal ha tilbakebetalt sine andeler

3.      Østlandsforum. Kostnader som oppstår rundt arrangementet og som ikke dekkes av påmeldte klubber  skal dekkes av Østlandsforum

Dette førte til en diskusjon om hvordan økonomien i Treffsamarbeidet skal forvaltes og hvordan Østlandsforum skal drives. 

                                                                                 SIDE 12
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Treffsamarbeidet har ikke mulighet for å gi underskuddsgaranti og samtidig betale tilbake andeler til klubbene. Fondet som er samlet inn er å betrakte som 
risikokapital og er forbeholdt arrangørklubbene. Når Lillehammer nå velger å satse på treffet alene uten andre samarbeidspartnere, ble det stilt spørsmål om de 
kunne disponere fondet. Kun 10 av klubbene som hadde innbetalt andeler var til stede, og noen avgjørelse kan ikke tas før de andre også er varslet og får sjansen 
til å si sin mening. Diskusjonen endte med at vi måtte komme med et forslag som alle impliserte fikk ta stilling til, slik at neste generalforsamling kunne ta en 
avgjørelse.  Forslaget blir:

 

A.     Betale tilbake opprinnelige andeler til klubbene (Kr. 53.500,-) Restbeløp beholdes av dagens arrangør (ca. Kr. 17.000,-)

B.     Hele beløpet betales tilbake til klubbene.

C.     Hele beløpet går til arrangør, da dette er penger som er samlet inn for å holde liv i treffet på Hunderfossen. Det forventes et regnskap som kan legges 
frem etter hver treff, og en klausul om at dersom treffarrangør velger å legge ned treffet skal restbeløpet gis til for eksempel trafikkskadde ved Sunnaas 
Sykehus.

 

Forslaget sendes til alle klubber som har innbetalt andeler. Ønskelig med en tilbakemelding fra hver klubb om hva de går for. Det vil bli tatt en avgjørelse på 
neste Østlandsforum blant de aktuelle klubber som deltar.

 

Opplysninger etter møtet: Gjøvik ACC sier de ikke har trukket seg fra treffsamarbeidet. Det har ikke vært noe tema på styremøte og må bygge på en 
misforståelse. Det er nå kommunikasjon mellom Lillehammer og Gjøvik vedrørende neste års treff.

                                                                                SIDE 13

 

 

Østlandsforum.

Østlandsforum har ingen egen økonomi. Arrangementet går på rundgang blant klubbene, og har vært administrert av Tom Pettersen. Han foreslo at klubbene selv 
kunne ta over og sørge for innkalling og drift, men det kom tydelig frem at det var et ønske om å beholde Tom P som møteleder/sekretær. Det er treffsamarbeidet 
som har dekket utgifter til reise og opphold så langt. 

For å skille ut Østlandsforum som en egen enhet uavhengig av Treffsamarbeidet for Hunderfossen, ble det stilt forslag om at klubbene betalte inn en sum som 
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skal dekke utgiftene til møterepresentasjon for møteleder/sekretær. 

Forslag: hver klubb som ønsker å opprettholde Østlandsforum betaler inn et engangsbeløp på Kr. 500,- for å sikre drift frem til 2010 (5 år), og ordningen tas opp 
til evaluering da. Med 20 betalende klubber skulle det kunne bli 10.000,-. Ber om en tilbakemelding nå, men besluttes endelig på neste Østlandsforum.

 

Sosialt.

Møtet ble avsluttet med en vellykket tilstelning på hotellet, med julebord og besøk i diverse barer. 

Kulturelt innslag: Søndag dro ca 20 personer ned til Kjøretøymuseet i Lillehammer sentrum og fikk oppleve norsk bilhistorie med blant annet Troll og Mustad-
produserte biler.

 

Neste forum planlegges i Sarpsborg 10.-11. november 2006, da Detroit Cars er oppfordret til å stille som vert. 

Referater og Invitasjoner sendes kun på mail, så sørg for å holde dere oppdatert med riktige mailadresser.

 

Kontaktperson: Tom Pettersen: tompett@online.no, tlf 92 05 53 95

                                                                                         SIDE 14

 

 

TERMINLISTE 2006
 

2006

 

FEBRUAR

2.- 4.         Årsmøte/fest                             Dagali                                   Norsk Mustang Club
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MARS

11.-12       Swap Meet                              Jarlsberg Travbane               Car Club Vestfold

APRIL

1.-2.         Swapmeet                                Messehall A Tønsberg           ACC Tønsberg

8.-9.         Motorshow 2006                     Kongstenhallen                      USCEC Fredrikstad 

14.           Langfredagscrusing                   Sarpsborg                             Detroit Cars

23.           Vårmønstring                            Hønefoss                               ACC Hønefoss

29.-1.       Motorfestival                            Hellerudsletta                         Bilsport

29.?         Vårslepp                                  Meny Jarlsberg                      ACDC Vestfold

30.           Cruising                                    Jarlsberg Flyplass                  ACCT, ACCS, ACDC, Horten,

                                                                                                            USCD Holmestrand

MAI

1.             Østfoldmønstringen                   Obs!, Thune                          Detroit Cars

1.             Mjøsa rundt                              Fra Gjøvik                             Gjøvik ACC

1.             Kaffe- Grillrast                         Brumunddal                           ACBC Brumunddal

3.             CruiseNight                              

 

6.-7.         Spring Nats                              Gardermoen                          NDRG

 7.            Oslomønstringen                       Ekeberg Camping                  ACSN
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13.           Vårslæpp                                 Street Legal                           ACBC Brumunddal

13.           Spring Meet                             Nykirke, Horten                    All Season Amcar

 

20.           Vårtreff                                    Tyrigrava                               Norsk Mustang Club

21.           Jessheimtreffet                          Flysamlingen Gmoen              USCC Jessheim

21.           Hobbykjøretøyets dag              Hof                                       Hof og omegn amcarclub

25.           Vårtreff                                    Minnesund Auto Service        Chevrolet Registeret

25.           Bendixtreffet                             Lunner                                   Hadeland ACC

27.           Street Legal                                                                           ACC Hønefoss

28.           Blakertreffet                             Motangen                              ADC Blaker  

 

JUNI

2.-4.         Weekendtreff                           Hunderfossen                        ACC Lillehammer

2.-4.         Borretreffet                               Borre                                    Horten AmcarClub

3.              En dag på stripa                        Gardermoen                          NDRG / GRW

5.              Hobbykjøretøyets dag              OBS! Foksrød                      ACC Sandefjord       

 

9.-11.        Summer Nats, Nordisk             Gardermoen                          NDRG

17.            Formula Off-Road                    Vormsund                             NAF Motorsport

16.-18.      Familietreff                               Kjerrafossen                          ACDC Vestfold
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18.            Cruising                                    Oslo                                      ASCN

 

23.             St.Hans feiring                          Hen mølle                              ACC Hønefoss          

24.-25.      Race and Rock                         Gardermoen                          NDRG / Hawks Mc

                  RightOn Gatefestival

 30.-2.       Sandefjordtreffet                                                                    ACC Sandefjord       

 

                                                                                            SIDE 15

 
 
 

JULI

                                                                                      

1.            AMCAR show/shine/street       Østlandet                               AMCAR

1.            Cruising / Utstilling                    Flisa                                      Solør Amcarclubb

4.            NightCruise                              Lillestrøm                              Midnight Cruisers 

                                                                                                            & ADC Blaker

7.-9..       Mustang Speed Week              Elverum                                 Norsk Mustang Club

               

21.-23.    Summer Meet                           Røssholmstranda                   ACC Hønefoss
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AUGUST

4.-6.        Drag Challenge EM?                Gardermoen                          NDRG 

6.            Power Meet (Arb.dato)            Kongsten Festning                 Fredrikstad

 

12.          Høsttreff                                   Halden                                  Norsk Mustang Club

13.          Bilsport Classic Grensetreff       Fredriksten Festning              S&CC Halden

 

19.          Arbeidsdato                             Lillehammer                           ACC Lillehammer

20           Hobbykjøretøyets dag              Sandefjordsmarkedet             ACC Sandefjord

20.          Street Legal.                             Ø.R.A                                   USCEC Fredrikstad/Halden

26.          Dagstreff med fest                                                                  Car Club Vestfold

26.          Rock’n Ride                             Flisa                                      Solør AmcarClub

26.-27.    RightOn Street Finals                Gardermoen                          NDRG          

27.          Høsttreff /Swapmeet                 Horten                                   ACC Horten

27.          Mjøstreff & Swapmeet             CC Mart’n Gjøvik                 Gjøvik ACC

 

SEPTEMBER

2             Rock’n Run Rebus                   Lillehammer                           ACC Lillehammer
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10.          Oslo Grombil & MC 2006       Ekeberg Camping                  ACSN

16.          Formula OFFRoad                   Vormsund                             NAF Motorsport

16.-17.    Swap Meet/ Loppemarked       Jarlsberg Travbane                Car Club Vestfold

23.          Høstfest                                    ACCT, Sem                          ACC Tønsberg

 

OKTOBER

27.9-1.10.                                               Fall Carlisle                           Carlisle, PA - USA

3.10-7.10                                                Hershey                                 Hershey, PA -USA

 

NOVEMBER

10.          Østlandsforum (Arb.dato)         Sarpsborg                            Detroit Cars                          

                                                                                     

                                                                                SIDE 16

 

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (27 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (28 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

                                                                                        SIDE 17

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (29 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (30 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

                                                                                            SIDE 18

 

 

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (31 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

                                                                                        SIDE 19

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (32 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (33 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

 

                                                                                            SIDE 20

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (34 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (35 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

                                                                                SIDE 21

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (36 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

                                                                                        SIDE 22

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (37 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (38 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

 

                                                                                    SIDE 23

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (39 of 40)16.01.2009 23:13:59



Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar

                                                                                SIDE 24

http://www.detroitcars.net/avis/AVIS%20JANUAR%202006.htm (40 of 40)16.01.2009 23:13:59


	detroitcars.net
	Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar


