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U.S. Car Club Agder

U.S. Car Club Agder er en klubb med lange 
tradisjoner, og siden 1976 har klubben samlet 
amcarentusiaster i Agder. Klubbens hovedmål 
er å tilby medlemmene spennende og sosiale 
aktiviteter der det legges vekt på å bruke bilene. 
Medlemsmøter holdes første tirsdag i måneden og 
det er faste klubbkvelder hver tirsdag kl. 19.00 
i klubbens store lokaler på Møvig. Huset er da 
åpent for alle medlemmer, og for øvrig alle som 
ennå ikke har blitt medlem og er nysgjerrige på 
hva klubben står for. 

I klubbhuset finner vi et stort verkstedlokale med 
alt av utstyr, møterom, store sofagrupper og mange 
disponible rom. Med relativt kort avstand til Danmark 
hender det at medlemmene tar turen dit for å besøke 
biltreff, og dansker finner også veien til det blide 
sørlandet.   
Mest kjent er vel klubben for sitt flotte arrangement 
Sørlandstreffet på Roligheden Camping, som AMCAR 
har besøkt ved flere anledninger. Til tross for at det 
ikke er hytter eller andre overnattingsmuligheter på 
treffplassen er dette et godt besøkt arrangement. 

Campingvogner, telt og vans fungerer utmerket til 
innkvartering. Som alltid er dette et trivelig treff, 
der alt er lagt til rette for en fin helg. Med levende 
musikk både fredag og lørdag var det duket for rock’n 
roll party. 
Det er ingen tvil om at innsatsen til klubbens 
medlemmer denne helgen resulterte i fornøyde 
treffdeltagere, og årets arrangement samlet rundt 200 
biler. Nær halvparten deltok på lørdagscruisingen som 
gikk gjennom byen til Birkeland og Lillesand til stor 
begeistring fra skuelystne.

Stiftet: 1976
Antall medlemmer: 150
Besøksadresse: Møvig
Postadresse: U.S. Car Club Agder, 
Postboks 72, 4661 Kristiansand
Klubbtelefon: 91 83 90 18
Web: http://www.uscca.net
E-mail: uscca@uscca.net
President/Formann: Per Egil Olsen
Visepresident/Nestformann: Nina Sodefjed

I Kristiansand: 
Hilberg Ove Johansen & Frank Stølan

Alf Bringsjord (i caps) med sin flotte 1929 Ford 
roadster er fast innslag på Sørlandstreffet. 

Rita Løvhaugen, er klar for cruising i familiens 
flotte 1962 Cadillac De Ville convertible. 
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Knallhard jobbing og sene nattetimer måtte til for at 19 år gamle Thomas Hansen kunne vise frem sin 
1979 Firebird Formula på Sørlandstreffet. Den observante ser at fronten er ombygd til 1978-modell.  

Premie ble det også på denne fine 1991 Chevrolet Corvette. Eier er Robert Tørstad fra Øvrebø.

Alf Henry Jørgensen fra Mandal 
besøkte Sørlandstreffet i sin fantastiske 

1950 Hudson Commodore.

Siden AMCAR besøkte US Car Club Agder under Sørlandstreffet var det vanskelig å få samlet medlemmenes 
biler for en fellesfotografering utenfor klubbhuset på Møvig, så for å se bilene anbefales et besøk på 
klubbens innholdsrike nettside. Der finner man masse bilder og informasjon om klubbens aktiviteter.

Store forhold i verkstedhallen til USCCA. Til venstre Mr. President Per Egil Olsen. Torfinn Sodefjed er klubbens kasserer.  I sofaavdelingen deles mange røverhistorier og generell bilprat…


