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AMCAR Sunndalsøra

På klubbesøk:  Frank Stølan og Asbjørn Johansen

Klubbfakta AMCAR Sunndalsøra
Stiftet: 15. oktober 1976 
Antall medlemmer: 76
Besøksadresse: Industriveien 37
Postadresse: Box 210, 6601 Sunndalsøra 
Klubbtelefon: 71 69 00 84 (mandag og 
torsdag kl. 16-20). 
E-mail: suamcar@online.no 
Web: www.amcar-sunndal.net 
Formann: Magne Sæther. Tlf: 950 61 637 
Nestleder: Geir Inge Bjerkan. Tlf: 936 55 560

På besøk hos AMCAR Sunndalsøra, en varm ”sommerdag” 
i mars. Sunndalsøra er viden kjent for sine herlige 
værfenomen, hvor luften ofte varmes opp til californiske 
temperaturer i det trange dalføret. Da AMCAR besøkte 
klubben hadde flere medlemmer allerede klippet 
plenene sine både en og to ganger. Med vinterdekk 
på representasjonsbilen, blir man fort litt misunnelig 
når klubbmedlemmene kommer kjørende med Viper 
GTS og andre frekke hobbybiler. AMCAR’s klubbmøte 
på Sunndalsøra samlet et 30-talls medlemmer i alle 
aldersgrupper. Det som slår oss er at klubbmedlemmene 
er utrolig sammensveiset til tross for aldersforskjell og 
særinteresser.
Under klubbmøtet på Sunndalsøra ringer vi opp 
en av klubbens stiftere, Nils Graskopf, for å få litt 
faktaopplysninger vedrørende oppstart av ACC Sunndalsøra. 
Nils husket oppstarten som det skulle ha vært i fjor, kun litt 
usikker på om stiftelsesdatoen var den 15. eller 17. oktober 
1976. Av protokollen forstår vi det slik at klubben ble 
stiftet den 15. oktober 1976, med et påfølgende styremøte 
to dager senere. I startfasen var TV-rommet på Riisen Kro 
klubbens samlingssted, før eget klubblokale ble en realitet. 

Flott klubbhus...
I regionen er klubben mest kjent for sitt bilopphuggeri, 
der flere har hentet deler til sine prosjekter. AMCAR’s 
representant Asbjørn Johansen kan selv fortelle om en 

tur til huggeriet for 29 år siden, for innkjøp av en 727 
automatkasse med tilhørende trykknappsgearing. 
Klubben har drevet godkjent biloppsamlingsplass siden 
slutten på 1970-tallet. Først på Furu, og siden 1990 
i nybygde lokaler i Industriveien. Dagens klubblokale 
er på cirka 800 kvm, fordelt over to plan. 100 kvm 
leies ut til Sunndal Motorklubb i regi av Norsk Hydro. 
Byggets andre etasje med møterom er nylig utvidet 
med tilstøtende finstue. Her finner vi både bar, salong 
og biljardavdeling. Som primus motor må vi fremheve 
klubbens formann Magne Sæther, som har vært tilstede 
på samtlige dugnadskvelder. Da klubbmøtet med AMCAR 
skulle avholdes var det selvfølgelig finstua som ble tatt i 
bruk, med servering av nystekte vafler og sjokoladekake 
med mer.

Aktiv klubb...
Som fast arrangement må vi nevne klubbens tradisjonsrike 
vårmønstring hver 1. mai, som holdes på klubbhuset 
i ren Transformers stil; verksted blir utstillingshall og 
parkeringsplass blir utstillingsområde. Ekstra praktisk 
blir det når klubben kan by på 200 kvm stor kantine 
for alle besøkende. I tillegg til vårmønstring har klubben 
satset på AMCAR Cruise Night, med turer til nærliggende 
klubber i Molde-distriktet og svippturer til Oppdal. Klubben 
vurderer videre å blåse liv i det tradisjonsrike helgetreffet i 
Sunndalen, som sist ble avholdt i 2007.

Strøkent! Ikke mye å sette fingeren på i dette motorrommet. Andreas Solli har brukt 
uttallige timer på sin 1973 Ford Mustang Mach I.

Mange av oss drømmer om det, men Per Moen har gjort noe med det. 
1997 Dodge Viper GTS er bare knalltøft.

Aktivt klubbmiljø...
En lyttende forsamling i storstua hos AMCAR Sunndalsøra. Damene i klubben 

disket opp med vafler, sjokoladekaker og annet snadder.
Frank Olav Meisingset med co-pilot har en 1969 Chevrolet Camaro SS som leketøy. 

Ikke godt å vite hvem som gliser bredest når denne tar av...

Mona Wirum med sin 1980 Pontiac Firebird Trans Am. Mona og tvillingsøster Marte har vokst opp med amerikansk 
bil og deltatt på mangt et amcartreff, og løpt rundt i arrangørleiren under dragrace stevner på Gardermoen.

Formann Magne Sæther flankert av sine damer, Aud og 1976 Dodge Aspen SE coupe.

Tross mars måned med snø langt ned i fjellsidene, 
var det rene vårstemningen på Sunndalsøra, og 

mange hadde tatt ut hobbybilene sine.


