
 

Benytt Biltreffkalenderen for gratis markedsføring av dine arrangementer 

AMCAR inviterer alle bilrelaterte klubber/lag og foreninger til gratis markedsføring av egne arrangementer, via 

AMCAR’s nettbaserte Biltreffkalender på http://www.amcar.no/Kalender/  

Biltreffkalenderen er åpen for alle bilrelaterte klubber/lag og foreninger - tilsluttet AMCAR eller ei!  
Hvilke arrangement kan man legge inn? Svaret er enkelt: Alle arrangementer hvor man treffes med bil hører 
hjemme på Biltreffkalenderen, hvor vi oppfordrer landets bilmiljøer til å markedsføre sine cruisinger, rebusløp, 
dags- og helgetreff, racingarrangementer, swap meet med mer.  
 
Det unike med Biltreffkalenderen er at man kan legge inn alt av relevant treff og arrangementinformasjon, i 
tilegg til bilder, plakater osv. Legger man inn gate/stedsadresse kommer dette som kartvisning (som man kan 
navigere etter via mobiltelefonen).  
 
For å få Biltreffkalenderen så innholdsrik som mulig oppfordrer vi alle til å legge sine arrangementer på 

kalenderen, som er tilgjengelig her http://www.amcar.no/Kalender/ 

 
Praktisk innloggingsinformasjon: 
Ikke tilsluttet: Når man skal bruke Biltreffkalenderen for første gang, får man beskjed via kalenderen om å 
registrere seg som bruker (dette er 100% kostnadsfritt). Etter å ha fylt ut etterspurt informasjon (med 
egendefinert passord) – videreføres man til innloggingssiden for nye arrangementer. 
Neste gang man skal bruke Biltreffkalenderen, logger man seg inn med e-postadressen og passordet man 
registrerte seg med. Etter å ha logget seg på får man oversikt og redigeringsmulighet på alle arrangementer 
som man selv har lagt inn. 
 
AMCAR medlemmer: 
Ved første gangs bruk av Bilhobbykalender eller AMCAR’s nettside må man logge seg inn som medlem med 
bruk av medlemsnummer (som brukernavn) og postnummer (som passord). Etter 1. gangs innlogging får man 
mulighet til å legge inn et personlig passord. Man må være innlogget på nettsiden for å få tilgang til 
innloggingsfunksjonen på Biltreffkalendere, som innlogget får man oversikt over egne treff, samt mulighet for 
redigering/komplettering av ny treffinformasjon, med bilder, plakater etc. 
 
Bistand: 
For ytterligere opplysninger/bistand i forbindelse med bruk av Biltreffkalenderen, samt klubb- og 

arrangementrelaterte spørsmål, treffes undertegnede på telefon 7289 6001 eller e-post: asbjorn@amcar.no 
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