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LCOC Region Norway fylte 10 år den 25. 
februar 2009. På denne delen av året er 
det både mørkt, kaldt og mye snø, så selve 
feiringen ble avholdt under AMCAR Grand 
Nationals på Hunderfossen i juni 2009. 
Der hadde Lincolnklubben fått avsatt eget område for bilene, 
samt at det ble avholdt eget jubileumsarrangement på 
lørdagskvelden, hvor klubbens medlemmer feiret seg selv. 
Under jubileumsmiddagen kom AMCAR’s redaktør innom 
og holdt et fengende foredrag om både Lincoln og om 
amerikansk bil generelt i Norge. Foruten god mat og godt 
drikke var det premieutdelinger og morsomme taler, samt at 
initiativtakeren til opprettelse av Lincolnklubben i Norge, ble 
tildelt et livslangt æresmedlemskap.
Under 10-årsfeiringen møtte det opp hele 46 Lincoln’er, noe 
som er ny rekord i antall samlet på ett sted i Norge. I Norge 
er det aller størst interesse for Lincoln fra 70-tallet, så dermed 
var det også flest av disse årsmodellene under treffet. 
Lincolnklubben, som er tilsluttet både AMCAR og Lincoln 
and Continental Owners Club i USA, har vært gjennom ti 
begivenhetsrike år. Alle planlagte arrangementer har blitt 
avholdt, og medlemsmassen på cirka 300 er større enn 
alle forventninger. Hver sommer har klubben 10-12 faste 
arrangementer på mange forskjellige steder i landet. De 
fleste arrangementene legges til store treff, hvor man treffer 
likesinnede innenfor hele amcarmiljøet.
LCOC Norway har eget medlemsblad, som utgis kvartalsvis. 
Det er på 28 sider, og utgis i 100% farger. Det inneholder 
komplett medlemsoversikt med telefonnummer og e-mail 
adresser, slik at medlemmene kan ta direkte kontakt med 
hverandre. Bladet ellers gjenspeiler alle aktiviteter i klubbens 
regi. Det presenteres også 2-3 medlemsbiler i hver utgave.  

Lincoln & Continental Owners Club Norway 

Kontakt e-mail: lincoln_norway@hotmail.com 
 
Web adresse: www.lcoc.no

Lincolnklubben i Norge har rundet 10 år...

Lincoln & Continental Owners Club Norway

Fra treffområdet på lørdag.

Fra området utenfor Kroa på Hunderfossen, rett før jubileumsmiddagen.
Sentrale personer i det norske amcarmiljøet gjennom flere tiår: Åge Gustavsen (t.v) (kjører 1970 Continental 
Mark III), og Sigmund Espeland (t.h), som sammen med kona Rita eier tre Lincoln’er, en 1978 Continental 
Mark V Diamond Jubilee, en 1989 Lincoln Continental og en 1996 Lincoln Town Car.

Redaktør Terje G. Aasen og visepresident Jon Grasto i AMCAR mottar jubileumsmedaljer 
fra kveldens toastmaster Per Malme.

Knut Hokstad og hans 1966 Lincoln Continental Convertible vant Lincoln-klassen. Torkild Sæter og hans 1959 Continental Mark IV vant Mark-klassen.


