Østlandsforum lørdag 10.november 2012
Referat
Det var til stede 51 representanter fra 23 klubber og i tillegg stilte AMCAR (American Car Club of
Norway) med én representant.

AMCAR Sandefjord
Klubben teller for øyeblikket 83 medlemmer. Arrangerte Hobbykjøretøyenes Dag 28.mai hvor det var
310 kjøretøyer innenfor porten i løpet av dagen og Hobbykjøretøyenes Høsttreff 26.august hvor det
var 171 kjøretøyer innom. Har ellers arrangert AMCAR Cruise Night i egen regi og i samarbeid med
andre klubber i Vestfold og Grenland og vært med på Tirsdagstreffet som foregår hver tirsdag i
Sandefjord sentrum med oppmøte på parkeringsplassen nedenfor drosjene rett ved
Hvalfangstmonumentet. Vi har ikke så ofte medlemsmøter men har prøvd å få til noen hvor vi har
hatt firmaer på besøk. Klubben er med på Grasrotandelen og har egen profil/side på Facebook.

American Drivers Sandefjord
Medlemstall = 196 fordelt på 155 voksne og 41 juniorer ( under 18 år ). 65 nye medlemmer i 2012.
Leier lokaler av Stokke kommune – på Torp gamle militære flystasjon.
Arrangementer i 2012:
Natt til 1. mai med cruising, burnoutkonkurranse og drifting, Morten Vestly band og Plumbo spilte.
Gratiskonsert. Nærmere 3500 publikum. Torp Summer Meet i juli300 besøkende – rekord. Siste
lørdag i august – Phoenix Get Together – ADS er medarrangør og står for alt utstyr. Første lørdag i
september – Dekk1 dagen – ADS er medarrangør og står for alt utstyr. Hatt delemarked,
loppemarked, julemarked. Foruten fredagspils og spontane festligheter har det vært årsfest,
Valentinefest, Halloweenfest, påskematparty, 17. mai feiring, St.Hans fest og julebord. Temakvelder
med foredragsholder, Flipperturnering, filmkvelder og bildekvelder. Amcar Cruisenight. Har hvert år i
februar besøk av Sarpsborgklubben, noe som er veldig hyggelig.
ADS er en aktiv klubb som arrangerer mye internt og er med på mye eksternt. Har samarbeid med
Kriminalomsorgen, Engvn Eldresenter i Stokke og Frivillighetssentralen i Sandefjord. Lokale leies ut til
private arrangement.
Egen Juniorgruppa med 41 medlemmer i alderen opptil 18 år. Juniorgruppa driver primært med
musikk og motor. Eget bilprosjekt som startes med i 2013. Gruppa er aktive og arrangerer mye for
både de minste og de eldste i løpet av året. Både disco, konkurranser, barnas dag etc.
ADS er forhandler av Lucas Oil produkter og har en egen butikk på klubbområdet, der det foruten
oljeprodukter også selges medlemmenes private ting, alt fra bildeler til stæsj av ymse slag, både nytt
og brukt.
Styret består av 7 personer med 3 varamedlemmer. Komiteer ellers er festkomité, Actionkomité og
Gårds/Huskomité. ADS bruker eksternt regnskapsbyrå. ADS mottar Grasrotmidler og er i tillegg
lotteriverdige og mottar derfor midler fra bingospill fra samarbeidspartner.
ADS hovedsponsorer er Edh Utleie, Dekk1, Phoenix US Cars, og Oasen Mix.

Klubben har åpent hver onsdag og søndag. ADS tradisjonelle drive in kino ble avlyst i år pga for
mange arrangementer, men vil sannsynligvis bli arrangert igjen i 2013. ADS har sittet i
samarbeidsforum med flere Vestfoldklubber og Amcar Grenland.

American Car Owners Club Moss
Vi har ca 100 medlemmer. Klubben er fortsatt oppe og går med mange ildsjeler. Vi har
medlemsmøter og styremøter første fredagen i måneden, bortsett fra om sommeren. Hadde Swap
Meet 25. februar dette var vellykket. Cars and Rock’n Roll 16 juni. Dette var også vellykket. Prøvde en
ny vri der i år med DJ istedenfor band. Late Summer Car Meet var 29. september og var en
knallsuksess. Vi hadde et lite arrangement i kirkeparken i Moss den 19. mai i samarbeid med Moss
Swingklubb. Den samme dagen hadde vi pensjonistkjøring fra Ryggeheimen. Disse ble kjørt til parken
hvor de fikk servert kake og kaffe. Dette ble dekket av NRK Østfold. Vi har etter sommersesongen
startet med klubbkvelder hver tirsdag fra kl 17.00 til 21.00 hvor det er aktiviteter både i lokalene
våres og i garasjen.

AMCAR Fredrikstad
AMCAR Fredrikstad har i 2012 hatt +/- 261 medlemmer. Det er nå avholdt 19 styremøter og 10
medlemsmøter. I tillegg har vi hatt diverse møter i forbindelse med forberedelser til Motorshow,
Power Meet og Gate Race Ø.R.A.
14.-15.april arrangerte vi Motorshow i Kongstenhallen. Fint arrangement med bra kvalitet på
utstillingsobjektene. Gode tilbakemeldinger fra publikum og utstillere.
8.-10.juni var vi med å arrangere Cars on The Farm, sammen med klubbene fra Sarpsborg og Halden.
Kul samling for klubbene i Østfold, med god musikk og mye sosialt samvær.
5.august arrangerte vi Power Meet på Kongsten i Fredrikstad. Fint vær og mange fine biler.
25.august hadde vi Gate Race Ø.R.A. 40 biler passerte teknisk og kjørte innledende runder. Vi fikk
kjørt full runde med finaler. Nytt i år var at det ble kveldskjøring på grunn av Rudskogen
arrangement. To jenter i finalen i Bad Boys, bare positive tilbakemeldinger.
29.september var det felles arrangement hos Magnus Motor AS med End of Season. 14 biler fikk ny
olje, slag av vafler og pølser i regnværet.
Hver fredag fra 1.mai og ut oktober har vi hatt felles samling på torget i Fredrikstad sentrum utenfor
lokalene til Fredrikstad Blad. Fint å få vist oss frem i sentrum, mange tilbakemeldinger fra mennesker
i sentrum.
Ellers har vi hatt felleskjøringer til OBS! 1.mai, Lillestrøm 4.juli, Aarnes Cruise In og Halden. Vi har
også arrangert AMCAR Cruise Night annenhver onsdag.

Detroit Cars
Vi er 30 år i år og 14 av de som var med og startet klubben er fortsatt med. Vi har 200 medlemmer,
30 juniormedlemmer og representerer 3 generasjoner.
Vi har hatt eget klubbhus de 10 siste årene. Er registrert gjennom grasrotandelen.
Vi har 11 medlemsmøter, 11 styremøter og 11 utgaver av avisa og egen webside. Klubbhuset har
åpent hus hver fredag, onsdager er det ulike dugnads arbeider og lørdagskaffe første onsdag i
måneden i vinterhalvåret.
Aktiviteter utenom faste møter er julebord, medlemsfest, busstur, kjøretur med brukerne på
Nygårdhaugen dagsenter, div. treff i Norge, Sverige og Danmark. Og vi jobber nå med å starte en
juniorgruppe.

Offentlige aktiviteter i lokal regi, Påskecruising langfredag, 1. mai Østfoldmønstringen OBS, 2. helgen
i juni Cars on the Farm, Enningdalen samarbeid med Sarpsborg, Halden og Fredrikstad, deltagelse i
Bilens dag i september, 5 onsdags cruisinger fra Sarpsborg torg,. Andre aktiviteter i Sarpsborg by er
Nasjonal motordag, Glade maidager, 17. mai kortesje, Sarpsborg marken. I år har vi også deltatt på
Rudskogen Motor festival.

AMCAR Follo
Klubben teller 185 medlemmer og har i 2012 sesongen hatt tilbud om ca. 60 ulike aktiviteter for
medlemmene med relativt bra oppmøte. Medlemmene har pr 4. november 297 biler fordelt på 21
merker produsert i årene fra 1923 til 2005 med gjennomsnittsalder på 37,8 år. Klubbens nettsider er
meget godt besøkt med 23829 unike besøkende siste 12 måneder, det blir et snitt på 65 personer
hver dag. Nettstatistikken viser besøkende fra 16 land hvor norske besøkende naturligvis er størst
med ca. 63 %, USA besøkende utgjør hele 18,8 %, så følger Sverige, Nederland, Tyskland, Russland,
Ukraina, Italia, Spania, Sveits, Finland, Belgia, Kina og Canada på rekke og rad! Tyrigrava - som kjent
ble driften av kroa avviklet 30. september. Stedet har vært klubbens og mange av medlemmenes
samlingssted like lenge som de over 20 år med Petter’n og Gerd som kroverter.
Engasjementet for opprettholdelse og bevaring av stedet var stort, ja i overkant stort etter manges
mening da sammenhengen mellom eierskap og drift var vanskelig å forstå for mange. Som klubb
kastet vi oss ikke på de ulike kampanjer, protestaksjoner eller underskriftskampanjer. Styret ble holdt
orientert av Petter’n. Når det ble offentlig kjent hvem kjøper var har vi opprettet kontakt med
Oppegård Kommunesom kjøper via mer formelle kanaler enn Facebook og protest.no! Vi har nå
dialog med ordfører, rådmann og kommunens eiendomssjef, og vi føler oss trygge på at Tyrigrava
igjen vil være i drift som kro og samlingssted for motorfolket fra april/mai 2013. Amcar Follo har
ordnet seg med midlertidige lokaler og opprettholderfast klubbkveld hver tirsdag. Klubben har ikke
egen eide lokaler. Garasjeplasser til ca. 20 biler og lager leies på gård hvor det også vil bli mulig med
verksted fra 2013. Vi er Grasrotmottaker og har for øvrig godesponsorer og ordnet økonomi.

AMCAR Grenland
AMCAR Grenland har ca 180 medlemmer med en del nye som har kommet til. Vi arrangerer AMCAR
Cruise Nights med premiering av ”Cruiser of the Month”. Klubben samarbeider med lokale MC
klubber om et Street Run der inntektene går til et veldedig formål og kjører samarbeide med
klubbene i Vestfold med samarbeidsmøter hos de respektive klubbene. Siste Cruise Night gikk til
Pensjèn Retro Cafe og Bar i Lunde. Nybygd US-cafe!
Klubben samarbeider også med den nystartede foreningen GMU (Grenland Motorunion). GNMU
arrangerte helgearrangementet ”Hestekrefter” på Vallemyrane leir hvor AMCAR Grenland stilte med
mannskap under hele arrangementet. AMCAR Grenland har meldt seg inn i GMU
Klubben er med på Grasrotandelen i Norsk Tipping hvor det er en ca inntekt på kr 10 000,- pr år.
Samtidig søker også klubben om tilskudd fra Sparebank 1, hvorpå de har sponset klubben med 5 000
kroner.
Klubben er aktiv med oppdateringer på nettsiden www. Accgrenland.com samt at det er en
informasjonsside på Facebook for AMCAR Grenland hvor klubben i tillegg legger ut beskjeder og
informasjon alik at andre klubber osv blir informert og invitert til det som skjer.
To klubbmøter i måneden, første onsdag og siste torsdag. 8 – 10 styremøter i året. Hver fredag i
sommer har det vært samling på Franklin torvet v/ Down Town.

Klubben har også arrangert dansehelg på klubblokalet hvor det har vært gratis dansekurs avholdt av
proffe dansere.
Natt til 1.mai ble feiret i samarbeid med klubbene i Vestfold.
4.mai deltok klubben på arrangementet ”Grease” på Parkbiografen i Skien hvor vi stilte ut biler.
3.juni arrangerte klubben Grenlandstreffet i samarbeid med Right On, som i år var enda større enn
foregående år.
Vi har utlodning og quiz på medlemsmøtene samt at det innimellom er presentasjon av firmaer. I år
hadde vi også besøk av Tony Napoli fra American Speed Centers i USA. De sender biler/deler til
Europa. Seriøst firma.
Klubben arrangerte også sponset busstur til Oslo Motor Show på Lillestrøm. Gratis grillkveld på
høsten for alle medlemmer. Julebord med diverse underholdning i desember. Klubblokalet leies ut
billig til medlemmene til private fester/arrangement. Årsmøte m/ valg i januar, og sponset
avslutningsmiddag for styret på restaurant som en takk for årets innsats.

Grenland MotorUnion
Grenland MotorUnion er et samarbeid av medlemmer fra bil og motorklubber i Grenlands området.
Grenland MotorUnion består foreløpig av medlemmer fra: Sportsbillosjen, Amcar Grenland,
Grenland Veteranvogn Klubb og Grenland Sportsvogn Klubb. Disse klubbene representerer en
medlemsmasse på ca 770 medlemmer. Første styremøte i GMU var 28. februar 2012, som anses som
stiftelsesdato. GMU bidro sammen med en arbeidsgruppe fra 10 ulike motorklubber i

Grenland til at Hestekrefter 2012 på Vallemyrane leir ble en suksess. Arrangementet strakk
seg over tre dager, helgen 27-29 april. I løpet av helgen var det en stor arbeidsinnsats fra
arrangementsgruppen på 63 frivillige. Markedet lørdag samlet 12 proffstander og 25 private
salgsstander. Søndagens utstillinger samlet ca. 50 motorsykler og rundt 300 biler.
Inngangsbilletter, matservering og billettsalg til konserten med The Teddybears bidro til at
arrangementet gikk med overskudd. Arrangementet hadde god omtale i medier og sosiale
kanaler. GMU utviklet egen hjemmeside og Facebook gruppe for arrangementet.
Norsk Mustang Club
Vi er ca. 1000 hovedmedlemmer og 250 familiemedlemmer.
Swap Meet på Tyrigrava i april ble bra med godt oppmøte. Ca. 100 biler.
Vårtreffet i mai på Tyrigrava ble et godt treff med godt oppmøte, men det kunne ha vært flere.
Værmeldingene viste at det skulle bli dårlig vær, så det kan ta litt av skylden. Men til tross for dette,
begynte det ikke å regne før treffet nærmet seg slutten.
Mustang Speed Week på Elverum, juli
Litt synd med dårlig vær, da det førte til at flere avbestilte. Dette ble ikke noe problem, siden hotellet
ikke hadde noe problem med å fylle opp de ledige rommene.
Fredag:
Det kunne ha vært flere biler som meldte seg på kjøring. Allikevel, vellykket og morsomt.
Lørdag:
Synd at været ble som det ble, og at kjøringen ble avlyst. Vi fikk allikevel til at de som aldri hadde
prøvd å kjøre Street Legal før, kunne få prøve å kjøre 60 fot. De som deltok på dette hadde det veldig
morsomt, og ble nok litt bitt av basillen. Så de er nok garantert påmeldt neste år.

Til tross for været, ble det allikevel bedømming. Vi fikk lov til å låne hangaren til dette, så man slapp å
stå i regnet under bedømming. Veldig bra.
Søndag:
Hjemreise.
Vi kan uansett takke for nok en hyggelig og vellykket helg på Elverum.
Halden i august:
Ca. 165 biler under treffet, hvorav ca. 40 fra Sverige! Knallvær, og det ble gjort en kjempejobb av de
som var der i fra styret.

American Driver Club Blaker
Vi ble stiftet i 1984 og er ca 44 medlemmer. Klubben fikk slutten av 2011 tilbud fra et av
medlemmene i klubben om å ominnrede stallen på gården til klubblokale. Styret valgte å innkalle til
et ekstraordinært medlemsmøte for å informere medlemmene om dette og det ble foretatt en
avstemning.
Vi begynte å rive ved juletider og lokalet var så å si ferdig til treffet i slutten av mai. Det er lagt ned
en enorm dugnadsinnsats på lokalet.
Vi har også en bar i lokalet som har en litt spesiell plate, den er saget ut fra ei grov buske, ca 70 cm
bredde og ca 4 tommer tykk. Kan høvles noen ganger uten at den knekker.
Vi arrangerte Blaker treffet 27.mai og det kom inn ca 200 biler, men vi måtte dessverre avvise ca 50
biler fordi det var fullt, disse ble henvist til parkeringen på andre siden av veien. Men det ble opplyst
over høytaleranlegget et det også sto fine biler på parkeringen.
Vi hadde den første sammenkomsten på klubblokalet etter treffet.
Hadde en fellestur til Hunderfossen treffet hvor 10 biler fra klubben dro i samlet flokk, og har ellers
hatt en del fellesavreiser til forskjellige treff og cruisinger rundt omkring i landet og Power Big Meet i
Västerås, Sverige.
Vi arrangerte en høstfest med live band i oktober, ca 70 stykker og det var ikke trangt. (Den første i
eget lokale).
Klubben har julebord for medlemmene med følge.
Vi har egen hjemmeside og er på Facebook.

American Cruiser Club Eidsvoll
Ca 80 medl. Medlemsmøter på den tredje tirsdagen hver mnd. Årsmøte i februar med mat og fest
etterpå.
Har arrangert 4 treff.
29. April. Spring Break med over 200 biler, sol og godt vær.
1.mai. Pit Stop for de som kjører Mjøsa Rundt, men de så ut til å ha glemt oss da ingen dukket opp.
Men ca 70 lokale biler tok turen innom. Blir ikke satt opp som noe arrangement neste år.
6. Juni, Markert Nasjonal Motordag med et treff med ca 85 biler innom ved Gamle Nebbenes
Kafeteria.
14. August. Kjøretøyutstilling ved gamle Nebbenes vis a vis Eidsvollbygningen. Ikke treff ved
Eidsvollbygningen 2014 heller pga. forberedelser til jubileum 2014.
Samt at det ble en på sparket cruising i forbindelse med Vannvittige Dager i Eidsvoll sentrum. Dette
blir nå en årlig cruising da handelsstanden ville ha dette som et årlig innslag.

AMCAR Brumunddal
Klubben teller 40 medlemmer. AMCAR Brumunddal fikk i fjor vinter beskjed om at vi skulle ut av
bygget der vi leier fordi bygget skulle selges. Dette gjorde sitt til at vi har vært veldig stille og rolige
denne sommeren. Vi hadde åpent hus 1.mai for Mjøsa Rundt folket. Vanlige Cruise Nights, lite bil
som møtte opp. Ellers har vi bare vært rundt på treff.

AMCAR Gjøvik
Vi har ca 160 medlemmer.
Klubben arrangerer årlig 2 treff. Første helga i juni med Hunderfossen Big Meet. Dette treffet ble en
kjørlig helg med overkant av 200 biler Vi er allerede i gang med Hunderfossen Big Meet 2013 der vi
jobber med litt nytt og mer familievennlig og litt forbedring. spesielt rundt vakthold.
Vi har også CC treffet siste helga i august. Denne dagen ble det dessverre litt mye regn og vi endte
opp med nesten 100 biler.
I 2012 har vi også hatt kioskdrift ved CC Gjøvik som et tilbud til MC og biler som starter/ender turen
på Gjøvik etter en runde rundt Mjøsa. Noe som igjen har styrket klubbens økonomi.
Klubben har møte siste tirsdag hver måned der vi også prøver å ha innslag om bilrelaterte temaer. I
år har vi hatt tema automatkasse, manuellkasse, klubbmedlems USA tur med tilhørende treff swap
meet der, klubbens historie av en av stifterne av klubben og film.
Klubben har også fått opp en bar der vi arrangerer pub kvelder med jukebox ca en gang i mnd
utenom treff sesongen. Dette har bidratt til bedre samhold og trivsel medlemmene imellom.
Julebordet har vi også i klubben. Der har vi fått en egen bukke komité som starter dagen litt før. De
pynter, vasker og setter frem stoler rundt bukken å det er plass til alle som ønsker.
Vi har også hatt høstfest med live musikk fra klubbens medlemmer.
Ut over dette prøver vi å vedlikeholde klubbens lokaler samt oppgradere lokalene for å skape trivsel.

West Side Cruisers
West Side Cruisers ble stiftet i juni 1981. I år har vi hatt vårmønstring med ca 150 biler, temakvelder,
cruisinger, tur til Lista Amcar Club under American Festival i juni. Cruising på Nasjonal Motordag. Har
arrangert dragrace i samarbeid med AMCAR Follo. Vi har også arrangert vinter grilling med innbudte
gjester. Vi har også julebord.

AMCAR Jessheim
Amcar Jessheim består av ca 40 medlemmer. Leier et skrulokale i klubbens navn, men prøver også å
samles på McDonald`s hver onsdag for det sosiale. I løpet av 2012 har Amcar Jessheim deltatt på
markedsdag i regi av Ullensaker Kommune, med en stand og et par biler. Vi har hatt vår årlige kjøring
i borgertoget 17.mai med ca 10 biler. Vi har arrangert Jessheimtreffet hos flymuseet på Gardermoen
20.mai med ca 120 biler. Hadde en fellessamling med ACC Eidsvoll 6.juli - Nasjonal motor dag med
felleskjøring til Strømmen med ca 20 biler. Ellers hatt noen felleskjøringer til litt diverse treff. Avslutta
sesongen med klubbdag med litt lek og moro for alle aldre.

Amcarklubben Horten
Vi skal ha 1 treff i 2013. Hortenstreffet blir den 7-9 juni .
Vi skal også ha en julemesse i 2013, den blir arr. 23-24 november. Da blir den arr for 3 gang, og det er
ett veldig hyggelig arrangement!
Dette året skal vi arrangere julemesse 17-18 november, og alle er velkomne dit! Trenger også ett par
selgere til, så bare si fra hvis du har ting å selge egnet for julemesse!

Klubben vår er liten, med 40 voksne og en skokk med barn.
Vi har eget lokale på Skoppum, og har klubb kvelder /fester på fredager. Da har vi åpent fra 21.00 til
02.00. Vi har også åpent på søndager fra 18.00 til 22.00 eller lengre hvis noen ønsker dette.
Medlems møter og styremøter har vi når noen ønsker det, eller har ting de vil ta opp.
På klubben kan vi møtes og spille biljard, høre på musikk og spise/ drikke eller bare ha sosialt
samvær.
Nå har vi også fått installert internett (trådløst) og kjøpt tv, så her kan vi se bil filmer og mye annet!
Alle andre klubber er alltid hjertelige velkomne til å stikke innom oss!

American Car Drivers Club Vestfold
En av Norges eldste klubber startet 1974. Har ca 70 medlemmer og eget klubbhus/gatekjøkken på
Sem i Vestfold.
Låner ut lokalet til noen klubber deriblant HMK og en VW klubb som har møter hos oss vi har også en
liten" onsdagsklubb" der gamle ikke medlemmer og medlemmer møtes over en kaffekopp.
Vi har tatt over treff etter Hof og Omegn Amcar Club. Vi skal ha treff 26.mai 2013 i Hof i Vestfold.
Øl kvelder 3. fredagen i måneden ellers prøver vi å være med på treff og cruisinger i Vestfold og
andre deler av landet.

Norsk Dragracing Gardermoen
NDRG har arrangert 3 stevner på Gardermoen Raceway i 2012
- Spring Nat`s: Test`n Tune
- Sunoco Drag Challenge: NDRG Cup Jr, NM Jr, EDRS
- NDRG Drag Finals: NDRG Cup, NM bil og NM finaler bike.
Vi måtte dessverre avlyse Summer Nat`s grunnet for få påmeldte.
Deltagelsen har gått merkbart ned i år.
Denne trenden har også vist seg i Norden forøvrig.
Men for Norge sin del så er det selvsagt veldig uheldig at det ene året kjøres kun Gardermoen, mens
det neste år kjøres både Gardermoen, Valle, Frøya og Fyresdal.
Dette har nok vist seg å være veldig frustrerende for de aktive, men vi håper på mere stabile
sesonger fremover.
Spring Nats var vi uheldige med snø på lørdag formiddag, men vi kom i gang på ettermiddag og
søndagen var grei.
Drag Challenge og Drag Finals gjennomførte vi på en glimrende måte, litt plaget av regn, men samlet
masse kjøring.
NDRG har omstrukturert en del, krympet inn styret og dannet komiteer som har begynt å ta form.
Vi har et stykke igjen men satser på at dette skal fungere bra etter hvert.
Samarbeidet med Speed Group rundt EDRS begynner å ta form og fungerer bra.
Vi har i år satset mer på internett markedsføring og vi har nå Bannere på bl.a. Broom som
promoterer NDRG og sporten.
Det har vært hektisk aktivitet mellom NDRG og NBF i år.
NDRG har levert 7 forslag om regelforandringer.
Flere av forslagene er relatert til en høyt ønsket rekruttering fra street legal og gatebil miljøet.

Vi foreslår b.la. at det skal være mulig å kjøre ordinær dragrace i de laveste klassene på engangslisens
og uten vognlisens, og håper virkelig at vi får gjennomslag for dette.
I samarbeid med Gjensidigestiftelsen har NDRG kjøpt inn 2 st juniordragstere og 2st juniorbike for
utleie.
Dette har vært stort for den yngre garden og vi har hatt mange barn på lisenskurs.
Bedre promotering og organisering rundt dette må til, men opplegget ser ut til å kunne bli en stor
suksess.
Vi har også satt i gang prosjektering med å få nytt banedekke.
Men selvsagt så måtte det komme enda en runde om en eventuell 3dje rullebane, så det er fortsatt
skjær i sjøen for å få søkt midler.
I 2013 har vi planlagt 4 stevner igjen, men dessverre ikke noe EM.
Vi håper selvsagt å slippe avlysninger til neste år, men har i planen at en videre fremtid med 3 årlige
stevner kan være mest gunstig dersom alle de andre arrangørene i Norge opprettholder sitt nivå.

AMCAR Hønefoss
Antall medlemmer i klubben er ca. 50 pr i dag.
Medlemsmøter avholdes den første torsdagen i hver mnd., men i 2012 har dette vært noe redusert.
Det har til nå blitt avholdt 6 styremøter.
Amcar Hønefoss har egne lokaler som inneholder mekkeplasser og lagerplasser. Møtelokalet er i en
sidebygning, men skal på sikt flyttes til hovedbygget. Vi begynte på dugnad med ny taktekking i 2006,
da ble ene siden utført. Høsten 2012 har andre delen av taket fått ny taktekking, denne jobben ble
satt bort til en entreprenør.
Vi har arrangert Cruise Nights første onsdag fra mai til september og noen sammenkomster mellom
dette. Vi har også felleskjøring til div treff som f. eks. Bendixtreffet og Lillestrøm 4. Juli.
Treffene som er blitt arrangert i 2012 av Amcar Hønefoss er vårmønstringa i slutten av april,
familietreffet på Røsholmstranda og høsttreffet i september. Motorhistorisk klubb i Hønefoss har
også invitert oss på arrangement. Julebord ble avholdt i slutten av november. Vi har også avholdt
utstilling på Hadeland Glassverk i forbindelse med feiring av årsjubileum av Glassverket, dette var en
invitasjon fra dem.

AMCAR Lillestrøm
Medlemsantall: Ca. 220 medlemmer med stort og smått. Klubben har møtested på Kulturpuben,
Lillestrøm hver siste torsdag i måneden. Klubben får sine inntekter fra medlemskontingent og
Grasrotandelen.
Aktiviteter i 2012:
Årsfest, 18 februar.
Vårtreff, på Nebbursvollen bad i Lillestrøm 13 mai.
National Motordag, 6 juni med cruising til Oslo på Rådhuskaia.
4th of July Night Cruise, 24 året på rad. Oppmøte ved Norges Varemesse og senere med cruising i
Lillestrøms gater. Ca. 3500 biler innom.
Øyeren Rundt, 2 september. Grilling ved Solbergfoss.
Oslo Motorshow, 26-28 oktober på Norges Varemesse.
Juleexpo – hobbymesse, 30 november-2 desember på Norges Varemesse.

Winther Night Cruise, 5 desember, oppmøte Strømmen kl.19.00, cruising til Lillestrøm hvor vi møtes
på Kultupuben, salg av gløgg/kaffe og muffins.
Utover dette arrangerte vi i 2012 onsdags cruising den første og tredje onsdagen i måneden fra mai
til september. Vi har i 2012 også reserverte bord på Restauranten Jekyll & Hyde i Lillestrøm hver
onsdagskveld i vinterhalvåret for ”stikke innom” til en hyggelig prat kveld.
Klubben har gått til innkjøp av en amerikansk isbil, Ford Z-van 1962 modell. Skal bruke den som kiosk
og infostand på 4.juli cruisingen.

AMCAR Elverum og Omegn
Amcar Elverum og Omegn ble startet opp igjen i 2010. Klubben hadde da ligget nede siden sent på
80-tallet. og det er nå mer enn 70 betalende medlemmer og vi har stor aktivitet. Det som det jobbes
mest med om dagen er å prøve å fremskaffe et egnet klubblokale, men det er vanskelig, Så foreløpig
leier vi et hus av kommunen som blir brukt til styremøter og medlems møter. Medlemsmøtene
avholdes hver 2. onsdag i mnd fra oktober til april, da også med åpen kafé for salg av kaffe og kaker.
Sommersesongen starter opp med Mjøsa rundt 1. mai, for deretter å cruise hver onsdag, Frem til
midten av september med unntak av 4 ukers fellesferiefri..
Denne sesongen har vi totalt arrangert
5. Garasjetreff
2. Temakvelder. hvor vi var med å ta en Eu-kontroll hos Elverum bil og dekk, og så var vi på Sperre
støperi og lærte hvordan en bildel blir til.
1. Grillfest for voksne
2 grillkvelder for store og små.
4. Besøk/omvisningskvelder
Og så skal vi ha julebord nå i november.
Vi har hatt 18 cruisinger, for alle onsdagene har vi også hatt felles cruising.
I de 18. inngår også Amcar Cruise Nights
Felleskjøring til treff og arrangementer som for eksempel…
1 mai Mjøsa rundt, og Lillestrøm 4. juli.
Vi markerte Nasjonal Motor dag ved å cruise til Flisa med flagg på bilene.
Ellers har vi en meget oppegående hjemmeside som det er lagt inn noen bilder fra sesongens cruising
turer samt annet informativt stoff for medlemmene.

Farmen Hot Rod
FARMEN HOT ROD er en eksklusiv klubb for folk med godt humør, reiselyst og stor interesse for Hot
Rods. Intensjonen er å vektlegge kameratskap og den sosiale hyggen rundt det å eie og bruke en slik
bil.
FARMEN HOT ROD sine medlemmer er eier av en amerikansk bil, ombygd eller under ombygning som
er produsert før 1956.
FARMEN HOT ROD er pr. i dag ca. 20 medlemmer
FARMEN HOT ROD har ila. 2012 deltatt på diverse treff. Av disse kan nevnes: A-Bombers, Race på
Kalabanen, Veterankjøretøyenes dag på Obs Sandefjord og Street Rod Nats i Haugesund mm.
FARMEN HOT ROD har ila. 2012 avholdt 10 medlemsmøter.

FARMEN HOT ROD har ila. 2012 arrangert et treff, FARMEN’s HOT ROD WEEK-END hos ADS på Torp.
Det var ikke den store oppslutningen men de som møtte opp fikk en fin dag med ferdighetskjøring og
forfriskninger etterpå.
FARMEN HOT ROD vil i 2013 arrangere Street Rod Nats i regi av NSRA.

American Cars of Southern Norway
ACSN avholder Oslomønstringen i mai, Cruising i Oslo i midten av juni, samt ”Grombil & Mc” i
september. (Sistnevnte er for alle bil og MC merker, ikke bare amerikansk.)
ACSN har også deltatt på Oslo Motorshow de 2 siste årene.
Vedrørende Oslomønstringen og Grombil så har de vært samme helg som NVK`s marked, da vi begge
benytter Ekeberg camping. De på fredag-lørdag, og våre arr på søndag.
Klubben har egne nettsider samt er på Facebook.
ACSN har benyttet Tyrigrava og Mortens kro til klubbmøter og julebord. For tiden blir det Mortens
kro, da Tyrigrava for tiden ikke er i drift.
Vi disponerer også et gammelt kinolokale i Oslo som er som klipt ut av 50 tallet. Her har vi
filmkvelder og planlegger også å ha konserter her.
Klubben har for tiden ca 60 medlemmer.
I 2013 er klubben 40 år, og vi planlegger nå hvordan det skal markeres.

AMCAR (American Car Club of Norway)
Det jobbes med å utvikle en app for smarttelefon hvor man kan tegne medlemskap i AMCAR direkte
på telefonen.
Det jobbes for å få til muligheten for nordmenn som kjøper bil i USA å kunne tegne forsikring for å
kunne kjøre bilen i USA.
Det jobbes for å få til en besiktningsordning i USA hvor man kan få hjelp av et testfirma i USA hvis
man skal kjøpe bil usett på Ebay.
AMCAR kommer til gå ut mer offensivt i 2013 i forbindelse med stortingsvalget for å få flere
medlemmer slik at man har større påvirkningskraft mot politikerne når deg gjelder å få til mer
fornuftige bilavgifter. De vil derfor trappe ned besøkene på arrangementene rundt om i land. Det
kommer til å bli lagt vekt på å rekruttere yngre medlemmer og spesielt ungdom.
Det er viktig at Nasjonal Motordag arrangeres på det lokale stedet hvor klubben holder til. Ikke at alle
samles på en stor plass. Men man må gjøre litt arbeid i forkant.
Det ble kommentert at AMCAR Klubbforum legges på samme tid som Bilsport Grensetreff i Halden.
Det er vanskelig for både AMCAR Trondheim og Street and Cruising Club Halden å flytte disse
arrangementene slik at de ikke krasjer.
AMCAR har deltatt tre ganger på Oslo Motorshow. Det er gir AMCAR fin mulig til å treffe medlemmer
og å profilere seg ut mot øvrige publikum. Det er kostbart å delta og AMCAR har et budsjett på
250 000,-.
AMCAR er engasjert i bilsport og er en av fem klubber som utgjør Norges Bilsportforbund.

Det etterlyses flere arrangører for Street Legal på Østlandet slik at man få en full cup på Østlandet.
AMCAR Brumunddal og AMCAR Fredrikstad har meldt inn 2 arrangementer men det trengs en
arrangør til på Østlandet slik man får en fullverdig Street Legal Østlands Cup.
Arrangerte Bilhobbykonferanse under Oslo Motorshow i år 60 personer fordelt på 30 klubber deltok.
AMCAR er med i NFSOK (Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy) for å få til enklere regler
for de som bygger opp og bygger om kjøretøy. Her deltar de i møter med Vegdirektoratet hvor de
diskuterer aktuelle problemstillinger rundt dette. Skal man bygge opp eller bygge om kjøretøy må
man ta kontakt med Biltilsynet før man starter prosjektet, ikke komme i etterkant. Da kan man
oppleve at kjøretøyet ikke blir godkjent. Ha også en god dialog med Biltilsynet under hele
byggeprosessen slik at de hele tiden blir informert om hva som skal gjøres med kjøretøyet. Spør først
og skru etterpå.
AMCAR jobber fortsatt med å utvikle ny nettside hvor alle kan legge arrangementer enten man er
AMCAR-tilsluttet eller ikke. Blir også gjort tilgjengelig for smarttelefon/Iphone.
AMCAR har i AMCAR MAGAZINE satset mer på norske biler og mindre amerikanske. Det var et ønske
fra klubbene om at det presenteres enda mer norske biler og ikke bare dyre biler. men også
bruksbiler.
Det blir nå utviklet en elektronisk utgave av AMCAR MAGAZINE hvor det bl.a. blir presentert mange
flere bilder fra klubbpresentasjoner enn i papirutgaven.

I tillegg fikk vi denne hilsenen fra Chevrolet Club of Norway
Chevrolet Club of Norway har dessverre ikke i år mulighet til å sende ansvarlige
representanter til Forumet, vi sender derfor en hilsen med denne e-posten. Først litt om året
som snart er forbi, for oss startet året ganske turbulent da det viste seg vanskelig for
Valgkomiteen å få villige folk til å melde seg til styreverv. Etter hvert greide man å løse dette
problemet, men først 13. juni fikk man valgt et fulltallig styre og dermed var 1. halvår nesten
over. Men vi hadde allikevel fått arrangert vår Marked på Ekeberg i mai, med meget bra
oppslutning. På høsten har vi deltatt i Amcars stand på Rudskogen, ikke helt som planlagt,
men vi var der med 4 biler og deltagerne var godt fornøyd med arrangementet. Videre har vi
gjennomført Høstmarked på Ekeberg, lørdag 15 og deltatt i Grombil arrangementet på
Ekeberg med 18 utstilte biler søndag 16.september. Vi har også i år for først gang hatt egen
stand på Oslo Motor Show, standen ble godt besøkt og forøvrig skal vi oppsummere det hele
på styremøte førstkommende mandag.
For året 2013 ser det foreløpig slik ut:
Vårmarked på Ekeberg 5.mai.
Vårmønstring, også det på Ekeberg med egen stand
Nasjonal Motordag i juni
Mulig deltagelse i Frognerparken i juli (4juli)
Høstmarked på Ekeberg i september
Egen stand på Oslo Motor Show i oktober
Vi vil gjerne ha et godt samarbeid med alle klubber i forumet.

Jeg ber deg om å overbringe våre beste hilser til deltagere og arrangement, og håper at vi
kan sees ved neste Østlandsforum og jeg hilser derfor fra Chevrolet Club of Norway,
Cato Kjosmoen
Til slutt!
Det ble bestemt at Østlandsforum for fremtiden alltid skal arrangeres i uke 45.
AMCAR Grenland arrangerer Østlandsforum i 2013, AMCAR Gjøvik i 2014 og AMCAR Follo i
2015.

Sandefjord 10.november 2012
Bjørn Gunnar Hatlevik (sign)
referent

