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Vi besøker

American Cruisers 
Club Eidsvoll

Stiftet: 10. april 1983
Antall medlemmer: 110
Medlemsmøter: Hver tredje tirsdag i måneden kl. 1900 
i klubbens lokaler på Mølla ved Classic Auto Service, 
Minnesund.
Besøksadresse: Trondheimsveien 535, 2090 Minnesund
Postadresse: Postboks 27, 2092 Minnesund
President: Gunnar Olsen, mobil: 95172391
e-post: dalolsen@hotmail.com
Sekretær: Roar Midtskog, mobil: 91874441 
e-post: wmidtsko@online.no
Web: www.acceidsvoll.com
Arrangementer: Klubben arrangerer Spring 
Break, cruising i forbindelse med ”Vannvittige dager” 
i Eidsvoll sentrum, Farm Convention for klubbens 
medlemmer. 

På besøk: Ole M. Nybakken

I fjor sommer regnet det en dag, og det var dagen 
da AMCAR var på besøk hos American Cruisers Club 
Eidsvoll. Vel, det var litt overdrevet, men at det regnet 
da vi var på besøk, det er sikkert og visst. Til tross 
for et kolossalt regnskyll var den avtalte møteplassen 
fylt opp av et overraskende stort antall biler og 
entusiaster. Bortimot 40 forholdvis vanntette biler 
ventet på AMCAR’s fotograf som ble forsinket på grunn 
av sykkelritt og stengte veier… 
Gjengen var allerede linet opp til fotografering som 
ble utført blant de aller kjappeste i fjorårssesongen. 
Videre bar det i rekke og rad opp til den velkjente 
Mølla på Minnesund. Mølla er stedet hvor klubben har 
sine lokaler i andre etasje, og er samme sted som en 
lang rekke velrestaurerte klassikere har rullet ut fra. 
Vi snakker om Classic Auto Service, med gode ”gamle” 
Jon S. Braaten bak rattet. Jon var også en av dem 
som sto i fremste rekke da klubben ble dannet i 1983. 
Nå skal det skrives at noen biler falt fra og dro hjem 
til tørk og ikke ble med opp på Mølla for kaffe og 

kaker, men vi skjønner at godbilen fortjente en tørk 
og ekstra stell etter et saftig opphold i vått vær og 
kjøring under mye slags veiforhold. 

Historisk amcarmiljø...
Det var amcarmiljøet på Minnesund som var 
grunnlaget for American Cruisers Club Eidsvoll. Miljøet 
var godt kjent da tanken om en egen klubb begynte 
og ta form. Jon S. Braaten, Øyvind Morterud, Tore 
Sandberg og Rune van Vliet Hansen hadde utført noen 
av de første seriøse restaureringer av amerikanske 
biler i Norge. Flere med samme interesse sluttet 
seg til og begynte å gjøre seg gjeldende i den 
gryende amcarbevegelsen på syttitallet. På de første 
landsdekkende treffene og utstillingene tok biler fra 
Minnesundmiljøet grovt for seg av premiebordet. 
Høsten 1982 begynte tanken om en egen klubb 
og ta form, og det skjedde altså våren 1983. Den 
nye klubben tok navnet American Car Club Eidsvoll, 

og søkte tilslutning til ACCN (AMCAR), men valgte 
å avslutte samarbeidet i 1993, og skiftet navn til 
American Cruisers Club Eidsvoll, som klubben fortsatt 
heter. Klubben er nå tilbake som tilsluttet AMCAR. 
American Cruisers Club Eidsvoll er forholdsvis stor 
klubb med 110 medlemmer, og har vokst seg stor 
siden den spede begynnelsen i 1983. Siden den 
gang er medlemsmassen økt og klubben er en aktiv 
og synlig klubb. Blant annet deltar klubben med 
egen stand på Oslo Motor Show, og arrangerer flere 
treff og cruisinger i løpet av sesongen. Klubben 
arrangerer Spring Break, et populært treff i Eidsvoll 
sentrum i slutten av april hvert år. De har cruising 
i forbindelse med ”Vannvittige dager” i Eidsvoll 
sentrum, og tilstelningen Farm Convention for klubbens 
medlemmer. American Cruisers Club Eidsvoll er en 
klubb for alle med interesse for amerikansk bil og 
bilisme. 

Styret med sitt klubbanne
r. Foran fra vens

tre: Fred Røvik, p
resident Gunnar Olsen og Bente Norseth-

Karlsen. Bak fra 
venstre: Visepresi

dent Terje Litzhe
im, Roar Karlsen og

 kasserer Vegar H
oltet. 

Sekretær Roar Midtskog var ikke 
til stede da bilde

t ble tatt.

Masse biler i regnet en sommerdag i 2014. Litt overdrevent kan vi si at det var denne dagen det regnet i 
fjor sommer. Til tross for skybruddet var fremmøtet imponerende stort. 

Muligens finnes det en Dodge Charger i enhver klubb rundt om i landet. 
Denne ’69-modellen med 440 motor tilhører Roar Karlsen. 

Fred Røviks gule 1969 Dodge  Charger med vinger er en flott bil som er å se på 
mange treff rundt   om på østlandet i løpet av sesongen.  

1957 Ford Fairlane 500 Skyliner i klassiske femtitallsfarger - rødt og hvitt. 
Bilen tilhører klubbpresident Gunnar Olsen, og har en 312 cid V8 motor. 

Stein Morten Skogbys 1964 Pontiac Bonneville var 
et nytt bekjentskap. 

Ingen amcarklubb uten en  Corvette? Denne eies av Ove Skovseth. Lincoln og fullsize er fellesnevner for ”diger bil”, og på Eidsvoll var det 
flere av dem. Denne tilhører Tom Gusterud.

Oldsmobile Ninety Eight Convertible med 455 motor og kameleon lakk 
i sju farger prøver iherdig å skifte farger i regn og gråvær, og får det 
til i nærvær av bladets fotograf. Bilen eies av Bente Norseth Karlsen.  

Det er en myte at 
amerikanske biler 

ikke tåler vann. Terje 
Litzheim tok seg frem 
uten problemer i sin 

hvite 1979 Lincoln Mark 
V Continental på E6 i 

høljende regnvær. Bilen 
har hatt kun en eier i 

USA før Terje kjøpte den. 

Oddvar Hanstad i regnværet med sin flotte 1947 Cadillac, restaurert 
hos Jon S. Braaten på Classic Auto Service på Minnesund. 
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Klubblokalet i andre etasje i mølla hos Classic Auto Service på Minnesund. 
Det inneholder møterom, kjøkken, sofagrupper, bar, toalett og et uinnredet 

kontor. Ingen tilbud utover det. Ikke tilgang på verksted.


