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It’s 2 AM. 

You Can’t Sleep.  

You Just Bought A Corvette.

Time To Shop  
www.mamotorworks.com/corvette

24 hours a day, 7 days a week,  

order any part for your Corvette at 

www.mamotorworks.com/corvette.

At Mid America Motorworks, we’re as passionate 

about Corvettes as you are. Because we’re experts 

at shipping internationally, we make it easy for you 

to “Pursue your passion here” any time, day or 

night. 

FREE CORVETTE PARTS AND ACCESSORIES CATALOG
Call: 001.217.540.4271 or visit www.mamotorworks.com/corvette

Email: mail@mamotorworks.com

#1 Mid America Place, P.O. Box 1368, Dept. CJ7, Effingham, IL 62401
©2007 Mid America Motorworks, Inc. All rights reserved.
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Nytt år, nye muligheter og nytt blad. Det er status etter 2 
måneder ut i 2009. Jeg har allerede sett første utkast til 
Corvette Journalen og det ser meget lovende ut. LOS Grafisk 
lager bladet for CCN for første gang, og jeg tror CJ blir flottere 
enn noen gang. Men innholdet, tekst og bilder, er det fortsatt vi 
medlemmer som må bidra med, så det er opp til dere om å 
komme med bidrag. 
I CJ denne gangen kan dere lese om Gunhild og Morten og 
deres fantastiske reiseskildring med Corvetten på tur til de 
greske øyer. Vi kommer litt under huden på president Erik og 
hans C-5. Begge storyene er eksempler på entusiaster som 
bruker Corvetten og hobbyen til glede for seg selv og andre. 
Ellers er det påmelding til sommerens vakreste eventyr på Gol, 
landstreffet, og referat fra årsmøtet på Jevnaker. Og for litt 
eldre medlemmer av CCN, så husker vi ”Damenes side” som 
Monica forsøker å blåse nytt liv i, så vi håper at damene tar den 
utfordringen og fortsetter staffet pinnen. En del annonsører er 
ikke lenger med i CJ, men det er hyggelig å ha tilbake Corvette 
Store som annonsør i bladet, og CCN medlemmer, bruk våre 
samarbeids partnere.

2009 kan det bli det beste og mest aktive året for CCN. Lokal 
avdelingene har flere ting på gang og CCN sentralt skal arran-
gere landstreffet på Gol og Nordisk treff i Sarpsborg. Det er 
bare å gjøre klar Corvetten for sesongen og stille opp på lokale 
og de store treffene. Og i disse dårlige tidene er det hyggelig å 
kunne koble av med noe gøy og lystbetont, å kjøre rundt i en ny 
eller gammel Corvette. Om ikke annet er oljeprisen bare 42 dol-
lar fatet, selv om ikke Kristin lar det komme oss til gode.    

Send stoff til nilsofr@online.no

Årsmøte i CCN Midt Norge
Lørdag 31. Januar kl 1800 ble årsmøtet i CCN Midt Norge 
avholdt i Amcar Trondheims lokaler på Ranheim.  Ca. 20 med-
lemmer møtte.  Leder Bjørn leste opp styrets beretning.  Det 
var avholdt 10 styremøter, og de fleste av disse hadde med 
landstreffet å gjøre.  Styreleder var svært fornøyd med lands-
treffet, og han hadde også fått gode tilbakemeldinger fra 
mange deltakere fra det ganske land.  
Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.  Valg ble ikke gjen-
nomført da det ikke var kommet forslag på nye kandidater.  Kun 
undertegnede hadde sagt seg villig til å være klubbens kontakt-
person mot Corvette Journalen.  Nestleder Jorg Tobiassen 
ønsket å trekke seg fra styret, og styreleder takket ham av, og 
overrakte en gave fra klubben.  Klubbens styre for 2009 blir 
derfor: Bjørn Berg, leder. Heidi Røhmen, kasserer. Elin 
Furuhaug, sekretær, Reidar Hosen, Sten Ånnegård og Roar 
Selvnes, repotasjeansvarlig.
Kl. 1930 var det invitert til årsfest for klubbens medlemmer med 
følge. Vi var drøyt 30 stk til bords. Det er veldig positivt at følge 
blir invitert, og at mange hadde lyst til å være med. Det ble 
annonsert med enkel servering, og da så jeg for meg gryterett.  
Sekretær og kokke Elin har nok en annen definisjon på enkel 
servering.  En meget god oksestek, med dertil egnet tilbehør ble 
servert.  Middagen ble avsluttet med dessert og kaffe avec.  
Festen fortsatte ut i de små timer, og jeg tror de fleste syntes 
de hadde hatt en trivelig kveld.

Roar

REDAKTØRENS SIDE
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Vi er nå allerede godt i gang med et nytt Corvette år i 
klubben. Vårt Årsmøte er nylig avviklet med regn-
skaper, balanse, og budsjett for 2009. Jeg vil nå si at 
klubben har nådd de store høyder i både medlems-
antall, og økonomisk stilling. Vi i styret er stolte av at 
klubben nå har en meget solid økonomisk trygghet, 
som gjør at vi kan se framtiden på dette område trygt 
i møte. Styret har vært bevist på nøktern pengebruk, 
og vi har jobbet etter retningslinjen om at alt i klub-
ben bør være dugnadsbasert. Dette har gått bra fram 
til denne dato, men presset på og måtte fravike dette 
blir større for hver dag som går. Den største utford-
ringen som ligger foran oss er Corvette Journalen 
(heretter C.J.). Etter mange år hvor enkelt medlem-
mer har gjort redaktør jobben, ser det nå ut til av vi 
nå må gå ut for å kjøpe noen slike tjenester i fram-
tiden. Dette synes jeg personlig er trist, og jeg føler 
også vi får et dilemma overfor andre som bidrar gra-
tis både sentralt og lokalt i CCN. Det er litt betenkelig 
at vi ikke kan få noen til å melde seg til å skrive inn-
legg, og reportasjer til vårt kjære og fine klubblad. 
Skal bladet ha sjel og faglig godt innhold, vil det være 
naturlig at medlemmene selv produserer dette. 
Derfor hadde vi håpet at det satt noen skriveglade og 
entusiastiske medlemmer, blant våre 730 medlem-
mer, som kunne bidra med dette. Det er fortsatt ikke 
for sent å være bidragsyter både sentralt og lokalt, 
MELD DEG GJERNE til meg, eller andre i CCNs 
styre.

Vi i styret vil også i år jobbe med å få til flere sam-
arbeidspartnere, som kan bidra med gode tilbud på 
varer og tjenester til våre medlemmer. Når det skal 
gjøres slike valg har vi som målsetting at slike leve-
randører, må være seriøse og ryddige overfor våre 
medlemmer. Det bør også kunne dokumenteres at 
de tilbud som blir gitt, er meget konkurransedyktige 
i markedet. Vi har av til fått tilbud med skyhøye pro-
sentsatser, men ved nærmere ettersyn har det vist 
seg ikke holde mål i pris (nettoprisen er viktigst, ikke 
rabattsatsen). Vi legger også til grunn i forhandlinger 
at prisen kan avtales med leverandør, slik at kjøpe-
ren vet hva som skal betales ved levering. Det bør 
også være en forutsetning at leverandør kan levere til 
alle kanter av landet, men at frakttillegg vil være 
naturlig i enkelte tilfeller(kan som oftest også avta-
les). Vi mener både for klubben og medlemmene, at 
rabattene skal trekkes direkte på fakturaen. 
Eventuelle kreditter med leverandører må være en 
sak kun mellom kjøper og leverandør (CCN vil ikke 
være noen garantist i avtaler). Hvis noen har gode 
tips om leverandører og samarbeidspartnere, tar vi 
gjerne i mot tips på dette.

Vi skriver vel mars måned, når dette bladet kommer 
ut, og da begynner en ny sesong å nærme seg for oss 

alle. Det er med stor forventning vi kan se fram til 
vårmønstringer og treff igjen, og å møte gode Corvette 
venner og deres biler. Vi satser på at dette år vil 
bringe mange gode minner, med Landstreffet i Gol 
og Nordisk treff i Sarpsborg bl.a. Dere vil se inne i 
bladet info om Landstreffet og påmeldingsskjema til 
dette. Jeg håper vi igjen vil sette nye rekorder i del-
tagelse på treffet, så MELD DERE PÅ raskest mulig. 
Til dere som ikke har deltatt på klubbens Landstreff 
tidligere, og nye medlemmer, sett av denne helgen å 
bli bedre kjent både med klubben og andre likesin-
nede. Landstreffet blir som oftest begunstiget med 
fint sommervær, så vi krysser fingrene for dette også 
i år. Når det gjelder nordisk treff i august, vil det 
komme fyldig info og påmelding til dette på nettsi-
dene, og i neste C.J. 

Vi satser som vanlig på at CCN skal være største 
merkeklubb på Ekeberg sletta, nå på 
VÅRMØNSTRINGEN i mai. CCN vil rigge opp sitt telt 
og personell der, samt at det vil være salg av klubb-
effektene våre naturligvis. Dette tar vi også sikte på å 
ha på sportsvognsklubbens treff på Øvrevoll, uken 
etter. Når det gjelder resten av landet ber jeg dere se 
på klubbens aktivitetskalender, og de lokale nettsi-
der om Vårmønstringer nær deg. Jeg vet at vi i år 
kommer til å få se flere flotte ”nye” Corvetter alle-
rede på Vårrmønstringene. Dette gjelder biler fra 
flere årsklasser i restaurerte originale utgaver, og 
selvsagt også biler med sterke modifiseringer. 

Jeg vil tilslutt benytte sjansen til å ønske alle de nye 
medlemmene i klubben velkommen, og håper de vil 
finne glede og nye Corvette venner på våre treff og 
fellesopplegg. Dere må gjerne ta kontakt om ting 
dere ønsker vi kan gjøre bedre, og er det ting dere 
gjerne vil bidra med i klubben, tar vi dette gjerne i 
mot. Det er også på sin plass å takke Lars Wyller(vice 
presid.) og Nils O. Frønæs (alltid tilstedeværende 
varamann) for deres innsats i CCN og jobb i styret. 
Jeg vil også ønske de to nyvalgte representanter 
Hans Jørgen Herje og Bjørn Steinar Lien velkommen 
i styret, og takke for at de stilte seg til innsats for 
CCN.

Til medlemmene i CCN vil oppfordre dere om å stille 
opp på de aktiviteter og møter som blir lagt opp. 
Dette gjelder både sentralt og lokalt, bare det å delta 
gir mening og lønn for strevet, for de som rigger til 
slike ting. Vi trenger all den hjelp og innsats som 
dere kan bidra med, jo flere vi er jo mer moro får vi 
alle. Med stor innsats i CCN i 2009, vil vi nok få et 
godt nytt framgangsrikt CORVETTE år. 

Hilsen Erik

FRA FØRERSETET . . .
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TELEFON 09009

Det var en tung og trist beskjed jeg og resten av sty-
ret fikk, rett etter forrige Corvette Journal var tryk-
ket. Tidligere styremedlem, og mangeårige CCN 
medlem Frank Engebretsen hadde gått bort. Vi viste 
at Franks sykdom hadde forverret seg, og at han var 
alvorlig syk. Vi hadde allikevel håpet at han skulle 
være blant oss enda en stund. Hans sykdom og hel-
seutvikling gjorde at han trakk seg fra sitt styreverv, 
ved forrige Årsmøte i klubben. Frank feiret sin 60 års 
dag i fjor sommer, sammen med familie og hans 
store vennekrets.

Frank var for oss som lærte å kjenne ham, en kjer-
nekar som alltid var positiv, og som stilte opp når 
noen trengte en hjelpende hånd. Jeg vet også at han 
satte veldig stor pris på CCN, og personene han 
hadde kontakt med i klubben. Det kjæreste for Frank 
var hans nærmeste familie, men Corvette klubben 
var hans nest største kjærlighet, uttrykte familien. 
Det vil for oss som lærte Frank å kjenne, bli et stort 
savn at han nå ikke er blant oss på treffene og turene 
våre. Han deltok siste gang med stor iver og anstren-

gelse, på nordisk treff i Danmark i fjor. Dette hadde 
han gledet seg til og sett fram til, og han og hans 
kjære ”Chris”, fikk oppleve denne turen sammen 
med Corvette familien sin. Vi vil selvsagt savne Frank 
og hans gjestfrihet, og hans arrangementer under 
cruisingen på Lillestrøm i senere år. Ett stort og godt 
hjerte har sluttet å slå, men alle gode minnene etter 
Frank vil fortsatt leve videre hos dem som lærte han 
å kjenne.

Våre tanker går selvsagt også til Franks aller nær-
meste familie, som har mistet en kjær mann og far, 
så altfor tidlig. Jeg vil på vegne av CCN lyse fred over 
Frank Engebretsens minne.

Erik

PS: På vegne av Franks kone Christine Engebretsen 
og familien, ble jeg bedt om å overbringe en takk for 
all den støtte og medfølelse som er gitt familien, og 
for gavene til kreftsaken ved begravelsen.

MINNEORD 

Dra fordeler med rabatter og felles frakt. 
Ta kontakt for å få tilsendt katalog og/eller bestille deler til Corvetten.                     

Tlf.: 92 06 06 77 / 22 28 27 55 Fax: 22 74 12 92 E-post: chrfett@c2i.net
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Velkommen til CCNs Landstreff på PERS Resort på GOL
(4.)- 5.-6.-7. juni 2009 
Landstreffet i 2009 vil arrangeres på PERS Resort på 
GOL, som ligger i naturskjønne Hallingdal midt i sør 
Norge(i Buskerud fylke). Hotellet er et stort og veldrevet 
familie hotell med lange og gode tradisjoner, og med 
fasiliteter som passer utmerket til vårt Landstreff. Det 
har flere ganger vært arrangert norske og internas-
jonale biltreff her  bl.a.: Porschetreff, Mercedestreff 
og Gatebiltreff, disse har vært veldig fornøyd med ste-
det.  Pers Hotell har ca. 1100 sengeplasser, fordelt på 
hotell, motell og leiligheter. Hotellet har ca. 22000 m2 
boflate, med stort innbygget garasjeanlegg som blir 
reservert Corvettene denne helgen. Hotellet ligger idyl-
lisk til i Gol sentrum, med kort avkjøring fra hovedveien 
(RV 7) mellom øst og vest Norge. I Gol sentrum vil du/
dere finne stort sett det meste av butikker, og få dekket 
andre service behov som bank, post, og bensinstasjon. 
Alle disse ting ligger i gangavstand fra hotellet. Pers har 
også eget TROPICANA badeland med badeanlegg både 
ute og inne, i dette vi treff deltagerne få 50 % avslag på 
inngangsprisen under oppholdet. Hotellets SPA anlegg 
i hotellet vil også være tilgjengelig for treffdeltagerne, 
her bør du helst bestille time i forkant av treffet, og ho-
tellet vil da gi rabatterte priser til treffdeltagerne(husk å 
oppgi at du er LANDSTREFF deltager i CCN ved best.)De 
har også eget aktivitetsområde ved elven på nedsiden av 
hotellet, hvor vi arrangerer grillkveld fredag hvis været 
tillater det. Gå også inn på hotellets nettside www.pers.
no , for å se hva hotellet har å tilby. Her kan du også 
finne veibeskrivelse og annen info om stedet.

På utsiden av hotellet kommer vi til å ha egen Corvette 

parkering og utstillingsplass, og det er uteservering i 
nær tilknytning til denne (bevoktet parkering). På lørd-
agens utstilling utenfor hotellet, blir gatene stengt av 
for annen biltrafikk, og omgjort til utstillingsplass til 
Corvettene. Vi legger opp til bedømming og publikum-
savstemining på bilene under utstillingen, samt at spon-
sorer og utstillere får eksponeringsplass.

Vi har også tilgang til hotellets konferanseavd., som gir 
oss store muligheter under treffet, ved dårlig vær (men 
landstreff i CCN byr som oftest på fin vær). Vi har tilgang 
til alle hotellets fasiliteter under oppholdet, men ban-
ketten lørdag samt premiesermoni foregår i egne saler. 
Vi har reservert en del dobbeltrom og enkeltrom til tref-
fdeltagerne, men det er også mulig å bestille suiter og 
leiligheter ved hotellet. 

Landstreffarrangørene legger opp til et minnerikt og 
opplevelsesrikt program, men med romslighet til so-
sialt samvær. Mye av programmet er lagt opp i og rundt 
hotellet, men det blir lørdags-cruising i Hallingdal, og 
også mulighet for ferdighetsghetskjøring på fredagen 
for de som måtte ønske det. Denne vil foregå på park-
eringsanlegget til Hemsedal alpinsenter. Dette vil det 
være egen påmelding til som betales ved adkomsten.
Priser og betingelser under Landstreffet

Vi har tatt sikte på at vi også i 2009 skulle holde pris-
nivået fra de siste år på Landstreffet. Dvs. ca 2000,- pr. 
pers for full Landstreffpakke når du er innlosjert i stan-
dard dobbeltrom. Vi endte opp på 2100,-, p.g.a., hva du 

landstreff Vrådal 2006

får i landstreffpakken, litt økte priser siste årene, og at 
sponsor markedet på stedet ikke er like stort som ved 
tidligere treff. Det også lagt til litt tillegg for enkeltrom, 
leiligheter og suiter under oppholdet, av naturlige år-
saker.

Du vil også se av påmeldingsskjema at det er mulighet 
til å ankomme på torsdag ettermiddag og kveld, slik at 
man kan få mer ut av LANDSTREFF weekenden for de 
som ønsker dette. Denne døgnprisen er satt lav, til de 
som velger denne løsningen. Det kan selvsagt være en 
fordel for de ønsker å delta i motor aktivitene fredag, å 
ankomme torsdag ettermiddag eller kveld.

Hotellet og arr. komiteen tar sikte på å gjøre alt som 
står i deres makt for at LANDSTREFFET 2009 på GOL, 
skal bli en så hyggelig og minnerik opplevelse som mu-
lig for deg og de andre treff deltagerne.

PASS på å melde deg på så tidlig som mulig, da dette 
treffet sikkert blir veldig fort fulltegnet til påmeldings-
fristen. Vi regner med rekorddeltagelse også i år, da 
hotellet ligger veldig sentralt for de fleste av klubbens 
medlemmer.
Les nøye påmeldingsskjema og all info ang. treffet når 
du bestiller, slik at vi unngår at det oppstår feil med din 
bestilling. VI SEES VEL PÅ GOL, denne weekend?

Program for CCNs LANDSTREFF på GOL
TORSDAG 4. JUNI
Deltagere med utvidet LANDSTREFF pakke ankommer, aktiviteter og bespisninger ordnes og betales direkte med hotellet 
for denne dagen. Overnatting og frokost fredag er inklusivt i utvidet pk. Alt. 1

FREDAG 5. JUNI
12.00-18.00 Innsjekking ved PERS Resort hotell GOL. Deltagerne får utlevert deltagerposene. Bilene settes på  
  anvist plass. Personer fra Corvette Club, og arr. komité vil være til stede i dette tidsrommet og ta imot 
  deltakerne.

12.00-18.00 Meguiar´s Car Cleaning Center./+høytrykksvasker på hotellet og bensinstasjoner, for bilvask anbefales i  
  dette tidsrommet.

13.00   AVREISE for deltagere til FERDIGHETSKJØRING på Alpinanlegget i Hemsedal, du må beregne ca. 1/2 
  time hver vei. Vi venter å være tilbale på hotellet ca.17.00. Samlet kjøring begge veier.

19.30  Alle deltagere møtes til en kort orientering i Bjørnehallen
  Vi går samlet fra møtet til GRILLOPPLEGGET v/ elven. OBS ved dårlig vær blir det Amerikansk bufeet på
   hotellet. Etter bespisningen er det felles sosialt samvær resten av kvelden på og rundt hotellet. 
  Pianobar/nattklubb 

LØRDAG 6. JUNI
7.00-10.00 Vi starter dagen med frokost fra 7.00-10.00, og bilvask for de som ikke fikk gjort dette fredag.
  INNSJEKK av ny ankommende deltagere lørdag (9.00-10.30). Utdeling av deltagerposer til disse

10.30  Opplining av biler på UTSTILLINGSPLASSENE utenfor hotellet.  
  HUSK opplysningsinfo om din bil i bilens vindu.
  Følg anvisningsskilt og info hvor din bil skal stilles ut på området. BRUK treffskjorten på lørdag

11.00-14.00 Utstilling og show foran hotellet med stemming fra publikum. Premier til bileiere og publikum ca.   
  kl.13.30. Våre dommere betrakter biler som skal bedømmes under utstillingen. Vær tilgj.

14.00-16.30 Cruising start fra hotellet. Varighet ca. 2,5 time i Hallingdal.
  Vi tar sikte på å ta TREFFBILDE i forbindelse med cruisingen, derfor har vi satt av 2,5 time.

19.00  Vi møtes til Aperitiff i Bjørnehallen, og går til banketten etterpå.
  Vi går til bords til BANKETTEN ca. kl. 19.30 i BJØRNEHALLEN, og drikke til forretten er inkludert

21.30 (ca.) Premieutdeling i alle klasser ved JURYEN, det serveres kaffe under dette, og drikke kan bestilles fra  
  baren for egen regning. Antrekk: TIL BANKETTEN er pent!

22.30  Sosialt samvær resten av kvelden. Deltagerne har tilgang til pianobaren og nattklubben på hotellet.

SØNDAG 7. JUNI
7.00-10.30 BRUNSJ serveres mellom 7.00-10.30 i hotellets frokostsal

10.00  Fotografering av klasse vinnerne utenfor hotellet
  Vi og hotellet arrangerer oppbrudd og avskjedskaffe for treffdeltagerne mellom kl. 10.30 til 12.00

12.00  Over for denne gang!
  Utsjekk og det offisielle programmet avsluttes. OBS det kan bli små justeringer på tidsskjema senere.
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Bestill på telefon 07377 • www.pers.no

1 barn gratis i påsken

Hvis barna får velge

Påsken på Pers Resort
Topp underholdning for barn og voksne, opplev 
Bamse Brun, barnebuffet, lekerom, barnedisko, 
Tropicana Badeland, bowling, Gol Skisenter med 
barnebakke og mye mer.

   • Motellrom fra kr 195,- pr pers/døgn min 2 
 døgn.
   •  Hotell fra kr 990,- pr pers/døgn inkl. middag 
 og frokost min 3 døgn. Bo torsdag - mandag og  
 få siste døgn gratis!

50% rabatt Tropicana for Pers-gjester

Telefon 07377 
www.pers.no

Tropicana Badeland 
Ski Hemsedal
Ski Gol

Hytte
 fra kr 95,- 

pr pers pr døgn
min 2 pers i 2 døgn

gjelder alle dager ut april 
untatt torsdag-søndag i påsken

50% rabatt Tropicana for Pers-gjester
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Bindende påmelding til 
CCNs Landstreff i GOL 
(4.) 5.-7. juni 2009
OBS Siste frist for påmelding til treffet er 5. april 2009 
(men helst så fort som mulig)

Påmelding via internett www.corvetteclub.no eller kmrris@online.no eller ta kopi av skjema og send det til:  
Karen Riise, Gråsteinveien 12, 3931 Porsgrunn      
(For spørsmål kan Karen treffes på Tlf. 35 55 97 97 mobil 913 69 903 etter kl 17.00) 

Jeg/vi ønsker å delta på CCN’s landstreff på Pers Hotell på Gol 2009 og melder på følgende: Bruk blokkbokstaver.

Navn:____________________________________  Navn ledsager: ____________________________________

Adr:_____________________________________  Postnr:____________     Sted: ________________________

Min e-post:_______________________________ Tlf jeg lettest treffes: ________________________________

Du har følgende valg:
Alt 1: Utvid. full weekend fra torsdag m/frokost + alt. 2 i tillegg
Alt 2:  Full weekend pakke fred.-sønd i dobbelt rom. inkl. overnattinger, bespisninger, landstreffpk.
Alt 3:  Samme som alt. 2 uten overnatting m/frokost på hotellet (lokale delt. eller andre overnattings valg)
Alt. 4:  Lørdag – søndag i dobbelt rom inkl lunsj, bankett, frokost, utstilling, cruising og landstreff pakke
Alt. 5:  Samme som alt. 4 men uten overnatting m/frokost (for lokale delt. eller andre overnattingsvalg)

Jeg/vi bestiller følgende alternativ til landstreffet (sett x på alt., og riktig person ant.)

Alt 1: ___ (kryss valg)  Pris: 2600,- pr. person x __   (antall) ____      Total pris: __________

Alt 2: ___ (kryss valg)  Pris: 2100,- pr. person x __   (antall) ____            Total pris: __________

Alt 3: ___ (kryss valg)  Pris: 1250,- pr. person x __   (antall) ____     Total pris: __________

Alt 4: ___ (kryss valg) Pris: 1200,- pr. person x __   (antall) ____   Total pris: __________         

Alt 5:  ___ (kryss valg)    Pris:   750,- pr. person x __   (antall) ____             Total pris: __________

OBS deltagere som bestiller enkelt rom blir automatisk lagt til 300,- pr døgn ved bestilling på nett
__ (600,-) tillegg for deluxe rom/suite(kan kun bestilles for full weekend) Tillegg: _________

ØNSKES EGEN LEILIGHET(4-6 pers.)(1600,- pr.p).i tilknyttet bygg til hotell alene eller sammen med annet par, 
må dette avklares og bestilles direkte på kmrris@online.no 
Totalsum for din LANDSTREFF weekend (må være innbet senest 1. mai) Totalt: ______________ 

__ Ferdighetskjøring på Hemsedal alpinanlegg fredag pr. deltager kr 500,-(bindende), betales før start.
(OBS: Kan bli avlyst hvis det ikke er påmeldt minimum 20 deltagere (gies beskjed før treffet) ASFALT. Park.
     
Påmelding er først gyldig når pengene er innbet vår treff konto, påmeldinger etter fristens utløp blir ikke 
rabattert, men får ett tillegg på kr 200,- ekstra pr. person (Bekreftelse må også gies om ledig pl.)

Husk du må oppgi navn på innbetalingen din
Innbetaling er til: CCN’s Landstreff v/ Karen Riise, Gråsteinveien 12, 3931 Porsgrunn
Konto nr er: 1638.15.21552 beløpet kan betales med: nettbank, telegiro eller bankgiro.

Andre opplysninger________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

CORVETTEN: årsmodell:______ Type:___________ Motor:_________Reg. nr:__________

Kryss ønske HER: Corvetten skal bedømmes som: orig.:____ modif.:____ skal ikke bedømmes_____

Jeg/vi ønsker T-skjorte i størrelse: XXL:_____ XL:_____ L:______ M:_____ S:___

For ytterligere spørsmål eller informasjoner kan du henvende deg til erijen2@online.no eller m. tlf 901 45605

ØNSKER du SPA opplegg? Avtal direkte.  Sjekk at rubrikkene for ønsker er fylt ut komplett. TRYKK SEND 
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2008 sesongen, eller året som gikk!
2008 begynte med mange forventninger for Michael og 
meg. Motoren skulle inn, interiøret skulle justeres, og in-
strumenter skulle på plass. Alt gikk etter planen, tiden 
nærmet seg vår, og noen små ting var enda ikke klare. 
Resultatet ble ingen bil på vårmønstringen på Ekeberg.

Men dagen kom, og vi stilte opp som fotgjenger. Dagen var 
fin, solen skinte, og vi fikk et par nye medlemmer.

Det var samlet ca 100 Corvetter totalt, selv om noen av 
disse hadde valgt ikke å stå i samlet gruppe. Vi hadde 
egen stand, med telt og salg av klubb effekter.

Neste treff ut var for oss sportsvogn vårmønstring på 
Øvrevoll. Denne dagen måtte vi da få bilen klar, trodde 
vi, men nok en gang, ble vi skuffet. Jeg begynte å lure på 
om vi ville få bilen klar til Trondheim. Vi fikk kjøre en lånt 
Corvette, en flott rød Cab. Denne dagen skinte også sola, 
og vi koste oss sammen med mange andre fra Corvette 
klubben og alle de andre klubbene. Dette treffet synes jeg 
er spesielt morsomt å være på. ( har en bred plattform av 
biler jeg liker) så her er det mange fine biler, og en del 
sjeldne biler.
Noe for enhver smak.

Vi hadde lykken med oss i ettertid, og endelig fikk vi bilen 
klar, rett før vi skulle på Årets største happening, nemlig 
Landstreffet i Trondheim.
Jeg hadde ikke fått luket ut alle barnesykdommer på 
bilen, men som den optimist jeg er, trodde jeg ikke det 

ville bli så mange. Det ble ikke mange, men de som var, 
skapte en del problemer, og frustrasjoner.
Vi kom i alle fall frem, selv om det ble noen timer etter 
planen.

Vårmønstringen på Ekeberg

Vårmønstring på Øvrevoll Jeg hadde ikke fått luket ut alle barnesykdommer på bilen

Landstreffet i Trondheim
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Dette treffet var som tidligere omtalt, meget bra, og en 
helg å tenke tilbake på med glede for de fleste. Noen frus-
tra-sjoner hadde jeg også her, men med den gode service 
som ble stilt til rådighet fra Bjørn, og Røkkes bilverksted, 
løste også disse seg. En stor takk til dere!!

Vi har også vært litt på bane i år, noen turer på Gatebil, og 
en hel dag i sammen med Stavanger gutta. Å bruke bilen 
på bane synes jeg er spesielt gøy, og kjenne hvordan bilen  
fungerer, se om modifiseringene fungerer, eller ikke fun-
gerer. Nye modifiseringer, og igjen prøve. Håper jeg snart 
er i boks. 
 

Året hadde også et annet høydepunkt i Corvette sammen-
heng, i august. Da var det duket for tur til Danmark, og 
Nordisk treff.
Vi var ca 34 biler fra Norge, og totalt var vi ca 140 biler i 
Danmark.

Dette treffet var en opplevelse for Michael og meg, da vi 
aldri har vært med på noen treff i utlandet. Et annerledes 
treff, men hyggelig. Spesielt hyggelig var det å kjøre så 
mange samlet. Over 30 biler samlet i fergekø, blir lagt 
merke til. Både gamle å unge stilte seg opp, for å se å ta 
bilder.
 

Vi var også relativt heldige med været. Fredagen strålte 
solen helt til vi la oss. Lørdag var ikke fult så bra, med 
noen regnbyger tidlig på dagen, men dette ga seg, da ut-
stillingen begynte, og søndag skinte solen igjen. 
Dette treffet var det siste store vi for vår del deltok på.
Gatebil i september var vi også innom, men da var ikke 
værguden på vår side, så dette ble en kortvarig opplev-
else.
Det var også slutten på denne sesongen, bortsett fra våre 
egne lokale treff kvelder.

Det har blitt noen av de, takket være ny giv i avdeling Øst-
landet. Her er vi en gjeng som møtes 1 gang i mnd. Stedet 

ble ganske raskt lagt til ”Grava”, hvor vi samles sammen 
med mange andre bilentusiaster. 

DET ER IGJEN LIV I ØSTLANDS AVDELINGEN. 
Nå er det igjen vinter, med nye garasje kvelder. For noen 
er det restaurering, andre har bare noen små justeringer, 
og andre igjen , litt pussing og gnukking, slik at bilen igjen 
skal vise seg fra sin beste side.

Jeg håper 2009 sesongen skal bli minst like bra som i år 
for oss alle, og kanskje jeg er heldig og slipper unna noen 
frustrasjoner ”,)

Tekst og foto: Lars W.

Vi flytter fra Oslo til Drøbak (Frogn Kommune)!

Tomtavn. 9, 1440 Drøbak - Tlf: 22 16 46 00 (kl: 08-16) - SMS: 93 000 464  
Fax: 22 16 59 16 - skahrs@online.no - Åpningstider: 8 - 16 (lørdag stengt) - www.carsas.no

Masse gode tilbud på deler under flyttingen, feks: 
Fram til 1. april får du halv pris på flg amcar motordeler: SBC 
veivaksel m/lager, SBC 383 stroker kit, small block/big block 
motorstativ, World #011150-1/042660-1 Sportsman og 
Torquer topper, SBC short- og long blocks, div bremsedeler, 
div forstillingsdeler, div startere og dynamoer, 
div vannpumper, div oljepumper, div svingningsdempere. 
Div headers kr 1.000,- + mva.
Vi beklager evt. uleilighet og begrenset tilgjengelighet under 
flyttingen!

1. april er vi på plass i nye og større verksted- og butikklokaler 

Vi løser fortsatt ditt amcar problem!

Your muscle car 
connection!
 Bilverksted

 Motorverksted
Motortrimming

Bremsebenk
Delesalg

Speedshop
Postordre
Delelager

Godkjent lærebedrift

Nybygd, 

516 cid BBC motor, 

520 hk kr 64.995,-

 + mva.: GM rect. topper, KB 

stempler, Edelbrock innsug, 

GM HEI fordeler, 

Milodon bunnpanne.
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5 år og like tøff
Av: Corvette Club, Bergen

Startskuddet går
Det er nå gått 5 år siden Bergensavdelingen ble startet 
opp. 21. januar 2004 var 12 personer samlet til det aller 
første møte i det som skulle bli Corvette Club Nor-
way avdeling Bergen. Ved møtets slutt hadde det blitt 
dannet et styre med 4 personer: Tom Gullachsen som 
leder, Henning Bogen som Nestleder, Alf Olsvoll som 
styremedlem og Ketil Lea som styremedlem og Am-
carkontakt. Inntrykket vi satt igjen med etter kvelden 
var at Corvette Club, Bergen har vært en savnet klubb, 
og 5 års drift viser at det var ”behov” for et slikt miljø 
i byen.

Det første året gikk det mye tid med på å organisere 
driften av avdelingen. Få satt informasjonskanalene 
utad til medlemmene i system. Og det ble stadig re-
kruttert nye medlemmer til klubben. Fra dag én har vi 
hatt faste møter hver siste onsdag gjennom hele året. 
For Bergensavdelingen har det vært naturlig og samar-
beide med Bergen Amcar Club og ta del i deres aktiv-
iteter. Dette har vært et flott supplement til våre egne 
arrangement.

Vi går online
Etter ett års drift ville avdelingen satse på en egen info 
kanal og åpnet nettsidene CorvetteBergen.com. For 
oss ble dette en viktig kanal for å nå ut til medlemmene 
i Bergen og kunne fortelle nye medlemmer om aktiv-
iteten i byen. I dag er siden blitt et flott arkiv for og 
kunne se tilbake på de årene som har gått. Her finner 
man 200 sider og 2500 bilder med historie.

Landstreff 2007
Allerede fra starten av hadde styret i CCN vært i kon-
takt med Tom angående mulig landstreff i Bergen for 
2005/2006, det skulle imidlertid gå litt lengre tid før vi 
følte oss klare til å gjennomføre et slikt arrangement. 
Med en aktiv medlemsmasse i ryggen fikk vi gjennom-
ført landstreff i 2007. Og når vi kunne skilte med 100 
biler og et vær vi Bergensere får utslett av (les over 30 
grader) ble det en uforglemmelig helg for byen og del-
takerne.

For øvrig var dette også året da CCN kunne feire sitt 15 
års jubileum. 

Medlemsstatistikk for avd. Bergen per januar -09:
- Medlemslisten teller 70 personer.
-  57 av bergensavdelingens medlemmer har fullverdig  
 medlemskap i CCN.
-  Rundt 40 av disse regnes som aktive medlemmer.
-  31 av medlemmene deltok på landstreffet i Bergen  
 i 2007.

CCN ekspanderer:
Året 2004 var også startskuddet for en ekspansjon av 
CCN som klubb. CCN hadde i starten på 2004 under 
500 medlemmer. Avdeling Rogaland var eneste lokallag 
frem til og med 2003. CCN sitt styre var til da de som 
drev dagens avdeling Østlandet.

 Lokallag skulle etableres og i tillegg til Bergensavdelin-
gen ble det i 2004 opprettet lokallag i Trondheim (CCN 
Midt-Norge) 16. januar, avdeling Vestfold, Telemark og 
Buskerud (VTB) 5. januar og Østre Østland (Oslo, Aker-
shus og Østfold) hadde oppstart 23. mars. CCN Østlan-
det (som den heter i dag) holdt noen år, men gikk i dvale 
i 2007 før den fikk nytt liv i 2008. I dag har CCN over 700 
medlemmer og 7 lokallag.

Så et hipp hipp hurra til oss og de øvrige avdelingene 
som kan feire at de er 5 år og like tøff.
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Presidenten og hans C-5

Entusiasten
Men interessen og lidenskapen for Corvetter startet 
lenge før våren 2000 for Erik. Allerede som 19 åring 
(ca.1973), handla han sin første amcar, en `63 Impala. 
Et par år seinere og ferdig med militæret solgte han  
Impalaen og dagen etterpå reiste han til Oslo og handla 
en `73 Z-28 RS. Den bilen var spesiell for Erik, og det 
var med tungt hjerte han solgte den i `81 og putta pen-
gene i Leca blokker (renta var den gang 15%). Det ble 
et par år med husbygging og de neste ti åra var Jensen 
familien kun oppsatt med bruksbil. De årene ble all tid 
lagt ned i butikken familien drev. Men i 1990 gikk Erik 
til innkjøp av en `69 Corvette cab., og han ble medlem 
nr. 34 i CCN i 1992. Fortsatt var det butikken og fami-
lien som tok de fleste av døgnets timer på 90-tallet. Men  
etter hvert som tusenårsskifte nærmet seg, var tan-
ken på en nyere hobby bil stadig nærmere (gammel bil 
er og blir gammel og det er ikke alle som er oppvokst 

med fastnøkler og oljefiller).  En nitti talls C-4 var lenge  
under vurdering, men drømmen var nå blitt den nye C-5 
generasjonen som var kommet et par år tidligere. Og så 
var et de 2 C-5 Corvettene Opel Norge hadde på kaia i 
Drammen. Den røde cabben ble Erik sin. 

C-5 
C-5 generasjonen er kanskje den Corvette modellen som 
er den mest nyskapende av alle Corvette modeller. Hele 
bilen var ny, ingen ting fra den foregående modellen var 
tatt videre i produksjonen. Den nye tredje generasjonen 
av Chevrolet small-block, LS1, er en helaluminium V-8 
med et slagvolum på 346 cu.in. Ramma er hydroformet 
under ekstremt høyt trykk og er meget vridningsstiv. 
Corvetten er for første gang utstyrt med såkalt transaxel, 
hvor girkasse og differensial er plassert bak, etter mel-
lomakselen, og skaper en bedre vektfordeling og krever 
mindre plass i coupeen. I tillegg er alt interiør, eksteriør 

og hjuloppheng nykonstruert. C-5en er litt større og litt 
mer runde former enn de foregående modellene og det 
er den første modellen siden 1962 med bagasjerom. 

Eriks C-5 har alle tilgjengelige tilvalg. Bilen er utstyrt 
med 6-trinnsmanuell girkasse, Z51 Performance Hand-
ling Package, Head Up Instrument Display, Delco/Bose 
AM/FM stereo med 12 skiver CD veksler, for å nevne 
noe. HUD ble levert for første gang i C-5 modellen og ble  
levert i 19,034 av totalt 33,270 produserte biler. Torch 
Red var den mest populære fargen i 1999 og levert i 
8,361 biler.  Bilen har grått skinn interiør og hvit vinyl 
topp og magnesium felger som kun ble levert på euro-
modellene originalt. Det mest synelige på euromodel-
lene er de ekstra røde baklysene og ryggelysene som 
er innfelt i de indre baklysene.  Det enste Erik har byttet 
på bilen, bortsett fra nye dekk, er et nytt Corsa eksos 
anlegg som gir en helt annen lyd enn det originale an-
legget pluss noen flere hester.

Det er ikke vanskelig å forstå at Erik lot seg friste av 
denne ”pakkeløsningen” som stod på kaia i Drammen 
våren 2000. Alt stemte. Etter å ha bilen i et par år solg-
te han `69 Corvetten, den ble ikke brukt (kanskje ikke 
så rart). Om ikke Erik voldsom på skruing av bil er han 
desto god med vedlikehold, vask og polering av HELE 
bilen. Dessuten er han ekstremt nøye med bruk og det 
er de færreste som slipper til bak rattet (Grethe liker  

seg best i høyre setet). Bilen er fortsatt som ny etter 9 
år. Det har resultert i flere første priser der han har stilt 
opp for bedømming. 3 første plasser for beste orginalbil 
i årene 2000-2005 (av 3 mulige deltagelser). Premiert på 
Vårmønstrigen på Ekeberg, Country festvalen i Seljord i 
flere år, 4 ganger første pris i C-5 klassen på landstref-
fet for å nevne noe. Men det er først og fremst bruken av 
bilen Erik koser seg mest, med lange turer i inn og ut-
land. Og etter 9 sesonger og 35,000 km er bilen fortsatt 
Eriks favoritt Corvette

Presidenten       
Etter å ha eid og drevet Meny butikker i Larvik gjennom 
mange år, kom Erik til en skillevei hvor han fikk tilbud å 
selge butikken(e). Etter mange år med hard jobbing var 
det tiden inne for å selge livsverket. Og med mer fritid 
fikk han mulighet til å bruke mer tid til familie og sin 
hobby, Corvetten. Han hadde vært medlem av CCN siden 
oppstarten med som de fleste medlemmer av CCN, ikke 
veldig aktiv i klubb arbeidet. På årsmøtet i 2002 ble han 
valgt inn som styremedlem i klubben og var en potensiell 
President kandidat etter Chr. Fett. På årsmøtet 2003 på 
Lillehammer ble Erik valgt som President etter at Chr. 
Fett hadde sittet i vervet i 10 år. Erik har vært President 
for klubben i 6 år og klubben har doblet medlemstal-
let på de årene. Websidene til klubben har blitt nye og 
vitalisert, bladet har hatt en fin utvikling og kalenderen 
har kommet til. Flere lokalavdelinger har kommet til og 

Erik Jensens 1999 C-5 er en av de ganske 
få Corvette modeller som har blitt impor-
tert av den norske importøren og første-
gangs registrert som nybil i Norge . Opel 
Norge var den gang ansvarlig for import 
av Chevrolet produkter og vinteren 2000 
fikk han vite at det var et par C-5 mod-
eller stående på toll lageret i Drammen og 

hadde stått der et snaut år. Han kontaktet  
Mobile i Skien som var GM forhandler og fikk 
en avtale om besiktigelse. Alt stemte for Erik 
og etter forhandlinger med selgeren på Mobile 
kunne Erik sette norske skilter på Corvetten i 
april 2000. Og skiltene måtte selvfølgelig bli 
lokale, med LS og 1 til slutt. 

Tekst og foto: Nils Ole 
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landstreffene har doblet seg i treffdeltagere. Økonomien 
i klubben er solid bl.a. fordi Erik har vært god til selge 
CCN å skaffe tilveie annonsører og sponsorer.  I tilegg 
har Erik vært ildsjel bak Danmark/Sverige turene som 
har blitt arrangert i CCN regi de siste årene. Årets land-
streff på Gol er det tredje landstreffet er Erik med ar-
rangør i, i tillegg til Larvik i 2004 og Vrådal i 2006. Alt det 
som har skjedd med CCN etter at Erik ble president er 
ikke hans fortjeneste, det er mange iverige medlemmer 
i de lokale medlemsavdelingene, men i CCN sentralt er 
det definitivt Erik som har dradd det tyngste lasset de 
siste 6 årene. Nå har han signalisert at hans president 
periode nærmer seg slutten og de siste 2 årene har han 
blitt ”lovt” avløsning, men kandidatene har trukket seg. 
Men 2009 er det siste året han sitter i førersetet i klub-
ben (i følge han selv). 
Corvette hobbyen er for Erik bruk av bilen sammen med 
likesinnede. Det er en av grunnene han har lagt ned så 
mange timer med frivillig arbeid. Han og Grethe har 
vært på alle landstreff siden Sarpsborg i 2000, alle Dan-
mark/Sverige turene med klubben og selvfølgelig USA 
turen med 24 andre CCN medlemmer i 2007. Han har 
gjort en kjempe jobb for CCN og lykke til med det siste 
året som President. 
Ps. Grethe har også fått en Corvette, en 1971 LS-5 
coupe i farge gull metallic, samme farge som `73 Ca-
maroen Erik hadde for 20 år siden, de gir seg ikke i den  
familien.

The Corvette vision concept is unveiled at the Chicago 
Auto Show in Chicago, IL Wednesday, February 11, 2009. 
The vehicle will debut as the character ‘Sideswipe’ in 
the upcoming DreamWorks Pictures and Paramount 
Pictures release, “Transformers: Revenge of the Fall-
en.” The vehicle 

was dreamed up by the Corvette designers at GM and is 
influenced by the original Stingray race car introduced 
in 1959. The movie will feature four new Chevrolet char-
acters and open in the United States on June 26. (Photo 
by Steve Fecht for General Motors)

Dave McLeland

Corvette project Stingray

Når du sitter og leser i denne utgaven av CJ tenker 
du sannsynligvis ikke på hvor innholdet kommer 
ifra. Det er lett å synke ned i godstolen og ta for seg 
av interessant stoff. At det finnes ildsjeler som Nils 
Ole (redaktøren) som i en årrekke ikke bare har 
skrevet artikler, men faktisk også har stått for set-
ting, layout og hva det nå heter på fagspråket, er vel 
noe de færreste skjenker en tanke. At det hele er 
ubetalt dugnadsbasert arbeid burde få oss til å 
sperre øynene opp.  At redaktøren syntes det er 
tungt til tider er lett å forstå. I klubbens styrende 
organer er det nå gitt rom for å kjøpe noen tjenester 
for å avlaste redaktørens skuldre, men hovedutfor-
dringer ligger nok ikke der. 

Det er å skaffe tilveie stoff som skal fylle 32-40 
sider fire ganger i året som virkelig er krevende. Vi 
i lokalavdelingene blir kontinuerlig minnet på at det 
er hos oss brorparten av klubbens aktiviteter fore-

går og at det er vi som bør bidra med stoff. Det er 
vanskelig å si seg uenig i dette, men også i lokal-
avdelingene faller mye arbeid på noen sett med 
skuldre.  Å ta på seg er journalist oppgave i tillegg 
føles ofte som ytterligere press på de nevnte skul-
drene. Jeg vil derfor oppfordre deg, som leser, til å 
legge dette på minnet neste gang du er på tur, treff, 
i garasjen eller gjør andre morsomme ting der 
Corvette står sentralt. Ta noen bilder og skriv noen 
ord. Vi er ca. 700 medlemmer så det burde være 
mulig å fordele dette på flere. 

Har du tanker og ideer så del dem med redaksjo-
nen, jeg er overbevist om at bidrag blir mottatt med 
takk.

B.S.Mikkelsen
Leder avd. VTB

STOFF TIL BLADET 

Foto: Peter Linney

Foto: Peter Linney
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Jorg Tobiassen vår avtroppende 
nestleder og hans prosjekt

Jorg kjøpe sin -74 modell Corvette i 2005. 
Han ble medlem i klubben, og kom inn i 
miljøet her i Tr.heim. Det første han snak-
ket om var å bygge om fronten på Cor-
vetten. Etter en del fram og tilbake med 
gode og dårlige råd begynte han å foran-
dre, og støyping ble igangsatt. Fronten 
kom på plass, og en stolt eier var ikke helt 
100% fornøyd.

I -07 kom Jorg inn i styret og stell her i Midt-Norge, 
men tanken om å bygge om Corvetten enda mer 
slapp aldri taket. Så sommeren -07 ble det innkjøpt 
fra Molde, et Mako Shark kit, og på høstparten ble 
Corvetten revet fra hverandre.

Jorg gikk på med krom hals, for Corvetten skulle 
jo bli ferdig til Landstreffet -08 på hjemmebane. In-
nimellom alt dette skulle Jorg også være med å ar-
rangere Landstreff.

Det ble en del ”lange dager og stutte net” i de ni 
månedene fram mot Landstreffet -08. Bilen kom på 
veien, men ble kun lakkert mattsvart til landstreffet.

Etter treffet kom Jorg i kontakt med Einar Valsjø, og 
da kom det gode råd i poser og sekk. Det endte med 
at Jorg rev ned hele fronten igjen, for å begynne på 
nytt. Fronten har nok en gang blitt tilpasset og jus-
tert, men fortsatt er det ”lange dager og stutte net” 
før Corvetten er ferdig. Vi kommer tilbake med mer 
den dagen Corvetten blir ferdig og står skinnende i 
solen.
BB

Slik så bilen ut da den ble kjøpt i 2005.

Fronten revet av for andre gang.

Det nærmer seg lakkering. Før landstreffet og mattsvart.

Slik er bilen idag.

Våre molekyler liker seg når det er tøfft.
Pennzoil motorolje er laget for å gi den beste beskyttelse 
og smøreegenskaper, bedre enn  vanlig motorolje. Våra 
kjemister var likevel ikke fornøyde. Etter et intensivt 
utviklingsarbeide ble det tilsatt et unikt  tilpasssningsbart 
molekyl, som ikke bare tåler høyt trykk- men  trives 
med det. 

PENNZOIL ADAPTIVE MOLECULES.

Når Pennzoil utsettes for höyt trykk samles molekylene 
og  bygger  en  barriere for å dempe sammanslåingen.
Som en slags mikroskopisk stötdemper!

Beskytt din motor mot slitasjeBeskytt din motor mot slitasje
med Pennzoil Adaptive Molecules.med Pennzoil Adaptive Molecules.
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Damenes side
HEI ALLE SAMMEN !

Vi tenkte å blåse liv i ”DAMENES SIDE” igjen som var 
veldig populær.

Denne siden fungerer som en stafettside, hvor den som 
legger inn sitt bidrag utpeker neste person med navn 
og sender pinnen videre.

Denne siden er KUN forbeholdt damene i Corvette Club 
Norway, og her kan man legge inn oppskrifter, vitser, 
gode historier osv..
Her er det lov til å bruke fantasien !

Undertegnede er første dame ut i ilden, og jeg tenkte å 
legge ut en oppskrift på verdens beste boller.

Disse bollene fikk jeg smake hos min søster, og hun 
baker verdens beste boller . . . og da snakker vi om 
de STORE, luftige, saftige, deilige, duftende, nybakte 
lunkne bollene som smaker UTROLIG godt med en god 
kopp kaffe til.

Dessverre har jeg dårlig kjemi med gjærbakst.. Altså 
jeg FÅR DET bare ikke til ! Gi meg hvem som helst opp-
skrift på hva som helst annet, og jeg skal klare å lage det 
tilnærmet perfekt.. men GJÆRBAKST får jeg bare ikke 
til ! Jeg gjør jo selvfølgelig alt riktig, riktig temperatur, 
blander ikke salt med gjæren, etterhever, varmluftsovn 
osv, men uansett hva jeg gjør så blir de bare ikke luftige 
og saftige. Jeg får bare slike tørre, små harde boller 
som egner seg best som stein til grunnmuren til den 
nye garasjen min. Eller som ett alternativ våpen i hånd-
vesken på samme nivå som pepperspray for eksempel.. 
de kan skade mennesker hvis man MÅ bruke de . . .

Da jeg fikk denne oppskriften, fikk jeg beskjed: Monica, 
denne klarer til og med du å få til..men den gang ei !!
Så herved kan de som ønsker det prøve denne oppskrif-
ten.

Det hadde vært hyggelig med en tilbakemelding på 
mailaddr: monica.tvenning@hp.com om hvor gode de 
ble, fordi jeg er helt sikker på at ALLE andre klarer 
denne, bare ikke jeg..;0)

Lykke til !

SAFTIGE KARDEMOMMEBOLLER
Antall: akkurat nok til at de varer en kveld for en halvs-
tor familie med god kaffe og rød saft.

150 gram smør
5 dl melk                                                                                                                                             
50 gram gjær (kan også bruke tørrgjær)                                                                                              
2 egg                                                                                                                                              
2 dl sukker                                                                                                                                           
17-18 dl hvetemel                                                                                                                                        
Salt

Til pensling:
1 egg, Perlesukker og 4 ts kardemomme

Smelt smør og ha i melken. Når vesken er lunken, røres 
gjæren ut i den.(litt varmere ved bruk av tørrgjær). 
Pisk egget lett sammen og bland det i. 
Ha i hvetemel først, så sukker og salt. 
Eltes til deigen blir smidig. 
Sett deigen lunt til heving i ca 30 min. 
Trill deigen til en ”pølse” og del den i like store deler. 
Trill ut boller og sett de til etterheving i ca. 30 min. 
Pensle med pisket egg. 
Dryss over perlesukker og kardemomme. 
Stekes gyllenbrune i 10-12 min på 225 grader.
 
. . . og herved sender jeg stafettpinnen videre til Jane 
Brekke.. ;0 )

Hva skjer i avd. VTB?
Når dette skrives har vi allerede lagt januar bak oss. I 
vår avdeling har vi faste møter siste torsdag i måneden, 
som vi forsøker å fylle med variert innhold. Å dekke tre 
fylker (Vestfold, Telemark og Buskerud) er utfordrende, 
da vi er spredt over et relativt stort geografisk område. 
Vi kjører møtene på rundgang i fylkene og har derfor 
ikke noe fast tilholdssted. Personlig savner jeg det, men 
ser at det er vanskelig å få til. På siste møte var vi på 
besøk hos Ståle Bertelsen i Stokke. I tillegg til å drive 
stor innen landbruket har han en lidenskap knyttet til 
gamle maskiner. Vi fikk se stasjonærmaskiner, trak-
torer, redskap, generatorer og sist men ikke minst en 
lokomobil. Denne dampdrevne maskinen vår produsert 
i 1906 og fremstår som noe svært spesielt. At Ståle har 

ambisjoner om å bygge ny fyr kjele sier en hel del om et 
glødende engasjement og en god porsjon galskap. Rik-
tignok er dette fjernt fra Corvette og de maskinene vi 
vanligvis omgir oss med, med gleden ved å skru, pusse 
og gnikke er den samme. En artig opplevelse var det for 
de fremmøtte. 

Vi har ikke fastlagt program for våren så informasjon 
om møtene blir derfor sendt ut pr. mail og kunngjort 
på klubbens nettsider. Årets landstreff blir i vår region 
så det er naturlig at dette vil bli et gjennomgangstema 
på våren. 

B. S. Mikkelsen, Leder avd. VTB 

Lokomobil

Ståle med er nyrestaurert Lanz Bulldog traktor

Lokomobilens regulator
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Et uforglemmelig eventyr; 

Tur med Corvette 1972- modell 
fra Norge til Kreta september 2008  

Dette hadde vi gledet oss til i et år allerede, og reise-
feberen var til å ta og føle på. Så derfor, allerede klok-
ken 06.00 var vi oppe av senga, friskere og raskere enn 
på lenge. Kiel-ferja gikk ikke før klokken 13.00, men  
allikevel, nå ville vi først av alt ta en liten runde i Sande-
fjord, bare for å føle at vi var underveis!
Ideen til turen kom som sagt, for et år siden, da vi ferierte 
på Skiathos og Karpathos. Her leide vi selvsagt bil. En av de 
ordinære, som ikke akkurat gir en noen spesiell følelse på 
noen måte, så vi tenkte der og da; Hva om vi tok vår egen 
bil? Kunne ikke det ha vært en fantastisk måte å oppleve 
de greske øyene på? Hadde ikke det vært både sprøtt og 
kanskje også på tide, når man var blitt et par og femti år?” 
Vi GJØR det,” sa vi vel nesten i kor. Og som sagt så gjort. 

Nå eller aldri!
En Corvette har som kjent ikke bagasjerom, men tre gode 
bager fikk vi allikevel plass til under kalesjen. Vi skulle til 
sola, og trengte ikke så mye klær.
Etter en behagelig tur med Color Magic, kjørte vi i land i 
Kiel neste morgen. Derfra gikk turen til Hamburg, på auto-
bahn. Jeg hadde gruet meg litt til denne etappen, noe jeg 
fort forsto var ubegrunnet. Vi la oss ut i høyre fil og rus-
let rolig av gårde. Det var jo ingenting som hastet. Vi nøt å 
være underveis, og faktisk var det ganske naturvakkert og 
grønt langs veikanten.  
Vi nærmet oss Hamburg og var spente på om gps`n ville 
frakte oss trygt og greit fram til jernbanestasjonen, hvor 
vi skulle ta ettermiddagstoget til Verona. Litt usikre på 

Samboeren min, Morten Wegger og jeg, hadde en fan-
tastisk reise i september 2008. Vi startet 28. august fra 
Sandefjord, videre med Oslo/ Kiel. Reiste så via Ham-
burg med biltog til Verona. Derfra kjørte vi til Vene-
zia, ferje over hele Adriaterhavet til Patra, og derfra 
til Aten og Rafina, en havneby utenfor Aten. Fra Rafina 
gikk turen til Andros, Mykonos, Syros, Santorini og til 
slutt til Kreta. Reisen varte en hel måned.
Alt dette med en 1972-modell Corvette!!!  Selvfølgelig 
en fullrestaurert bil, men dog. Det er alltid spennende 
å se om alt fungerer.

Jeg skrev dagbok under hele turen, noe som er nyttig 
og morsomt å ha for ettertiden.
Dette ble ihvertfall en uforglemmelig tur for oss to, 
som har passert de 50. Vi fikk mange morsomme op-
plevelser og beundrende blikk fra folk som kun hadde 
sett en Corvette på Playstation. Alt fra små gutter til 
gamle damer i sorte kjoler, var helt i fistel.  Men så er 
bilen jammen litt av et smykke også!
You must be a lucky woman, ropte de til meg. He-he! 
Artig! Det var sannsynligvis første gang en Corvette 
hadde dundret i land på øya deres.

Tekst og foto: Gunhild og Morten

om vi kunne forlate både bil og bagasje i et ganske be-
lastet område, ruslet vi rundt i mindre og mindre sirkler 
ved parkeringsplassen, i hele 6 timer. Vi var tilbake 
ved bilen hvert eneste kvarter for å sjekke om alt var i  
orden. I en trappeavsats like ved, bodde en gjeng narko-
mane med alt de eide og hadde i en handlevogn. En av dem 
fikk noen euro for å ”passe” på bilen vår, noe han selvfølge-
lig øyeblikkelig glemte da han fikk penger mellom fingrene. 
Kroppens behov var sterkere enn å passe bil for to litt naive 
nordmenn.
Heldigvis gikk alt bra, og klokken halv seks om ettermid-
dagen kunne Morten kjøre Corvetten opp på den åpne jern-
banevogna.
Vi fikk en trivelig, men liten kupe hvor to halvflasker rød-
vin sto og ventet på oss. Har noen opplevd det på Dovre-
banen?
På toget var det uniformert personale som informer-
te om når sengene ble redd opp for natten, og om hva 
som ble servert i spisevognen. Den hadde et koselig, litt  
eldre preg, og et lite øyeblikk følte vi oss hensatt til Ori-
entekspressen. Helt til maten kom. Den var absolutt helt 
ordinær.
I løpet av natten hadde vi inntrykk av at det var en del 
melkerampestopp. Det pep i bremser og skranglet i  
skrotten, men på tross av dette syntes vi det var en utrolig 
sjarmerende måte å reise på.

I Brennerpasset var det frukt og vinstokker så langt øye 
rakk, og utrolig vakkert.
Ved 12-tiden neste dag, var vi framme i Verona, og varmen 
slo imot oss. Vi utstyrte oss med solbriller, cap og nødven-
dig solbeskyttelse, før reisen fortsatte mot Venezia. Dette 
var herlig, selv om vi fort svettet fra topp til tå. Væsketapet 
var vi nøye med å få dekket, så vi hadde mange små stopp 
underveis.
Overalt møtte vi lange blikk som tydelig sa noe om at bilen 
var mer enn godkjent. Da brummet Corvetten godmodig 
en ekstra gang, før den forlot åstedet. Og folk smilte. Jeg 
tenkte på Prøysens vise om Mariann og teddybjørnen. 
”Det er ingen som kan brumme slik som Mariann og jeg.” 
Og Morten synes det var herlig å kunne trykke litt eks-

tra på gassen og brumme med. Hva har man ellers 320 
hestekrefter til?
På motorveien inn mot Venezia holdt både vi og Corvetten 
på å få heteslag. Da vi måtte stå og stampe i kø ved en 
veibom, ble det litt i meste laget for den lille sorte. Den 
likte seg tydeligvis ikke på tomgang, og kvelte seg gang 
på gang. Litt stress ble det, og vi hadde plutselig et hav av 
biler på alle kanter, som tydeligvis ikke fulgte noe bestemt 
kjøremønster. Her gikk det på kryss og tvers. Det viktigste 
var å komme fram.
Vel i gjennom bommen, stilte vi inn gps`n på Venezia, og 
håpet det beste.
Ferjekaia var vårt neste mål, og jammen hadde vi flaks. Jo 
da, ferja gikk om en halvtime. Nå skulle vi over hele Adria-
terhavet i løpet av et døgn og femten timer.
Vi fikk herlig vær med avslappende lesetid på soldekket. 
Ferja var bygd på Fosen verft, så vi følte oss i grunnen 
litt hjemme. God standard var det på den også. Vi skulle 
smertelig erfare senere at en ferje ikke bare er en ferje, 
men allikevel verdt opplevelsen.
Vel fremme i Patra var det blitt tidlig morgen, midt i 
rushtiden, og helt mørkt. Et dårlig markert hull i asfalten 
kunne fort gjort slutt på hele turen vår. Et skikkelig smell, 
og hjulkapselen trillet av gårde. Heldigvis var vi heldige. 
Ingenting galt under bilen, og vi forsvant ut på motorveien 
mot Athen, godt ut til høyre i krabbegange. Her var det 
mange som hadde vært ute en rushmorgen før! Vi kjørte 
rolig og håpet det beste.
Heldigvis skulle vi ikke inn i bytrafikken. For et kaos! Dob-
beltparkeringer, og filer etter hvert som det passet for den 
enkelte.

Vi kjørte nord for Athen, ut til Rafina, havnebyen som skulle 
ta oss ut til de greske øyene.
Om kvelden tok vi oss inn til Akropolis, men skjønte fort at 
det ble tur uten bil. Buss og taxi fungerte helt flott. Taxi-
turen og sjåføren kunne man lett ha ofret et helt avsnitt 
på. Der gikk det på millimeteren mens han diskuterte alt 
fra EU til europeisk kjørestil. Som jo selvfølgelig var under 
all kritikk.
Ferjetrafikken er verdt et kapitel for seg. For et kaos!

Santorini

Tatt utenfor hotellet på santorini
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Biler og mennesker på kryss og tvers. Bang! Biler ut! Bang! 
Biler inn!
Vi fikk tredd oss ned på to seter i en diger sal, som rommet 
et utall av mennesker. En opplevelse var det!
Alt fra backpackere, campere, sånne som oss, og vanlige 
grekere, som var utrolig hyggelige.
Vi beskuet virvaret og måtte bare le. Neste gang skulle vi 
kanskje spandere på oss buissnesclass?
Havnebyen Gavrio, på Andros, ble utgangspunktet for øy-
loffingen vår. Veiene på øyene var ikke av den beste stan-
darden, men med god tid og forsiktighet, gikk det fint. En 
marsjfart på 30-50 km/t, holdt her. I hvertfall som nybegyn-
nere.
I Andros by fant vi et nydelig hotell i et tidligere herskaps-
hus. Paradise Hotel. Delikat og nydelig på alle måter, og vi 
var på denne tiden av året, helt alene ved bassenget.
Marmorbelagte gater og koselige fortausrestauranter 
gjorde oss litt oppstemte. Endelig! Nå kjente vi smaken av 
Hellas.
Myke puter og senger var et tema som fikk stor oppmerk-
somhet på turen. Det hørte til sjeldenhetene at man fikk 
det. En murstein under hodet og fjærer fra madrassen 
midt i ryggen, var mer vanlig. Derfor valgte vi, da dette gikk 
opp for oss, gode hoteller. Vi skulle tross alt være borte i en 
måned, og sove må man jo. Av og til i hvertfall.
Gode og late dager ble det absolutt. Vi solte oss, badet i 
26 grader, spiste fylte tomater, kjørte fjellturer og utfor-
sket den gamle bydelen med tradisjonelle blå og sjøgrønne 
dører. Her var det sjarm i massevis.
Mykonos, guttenes øy, ble vårt neste loffe-stopp.
Øya er kjent for å være vindfull, noe vi raskt fikk erfare. Et 
yndet sted for windsurfere, men vi kunne nesten ikke be-
vege oss utenfor de gode lune murene inne i byen, uten at 
vi følte oss rett og slett uvel av den sterke vinden. Øya var 
fin den, men den blåste oss bokstavelig talt videre til Syros, 
som var neste stopp på veien.

Syros by bar tydelig preg av at den tidligere hadde vært un-
der veneziansk styre. Flotte staselige bygninger og mar-
morbelagte torg. Vi fikk øye på et gammelt kloster som 
lå langt oppe i fjellsiden, og jammen ville Corvetten den 
samme veien. Den tråklet seg flott opp alle hårnålsvingene, 
og på toppen hadde vi  nydelig utsikt over gamle ruiner og 
terrassejordbruk.
Siden vi dro på tur da sesongen var på hell, var det mange 
hoteller som hadde avsluttet for året, og stadig møtte vi 
låste dører.
På Syros var vi ekstra heldige. Morten kjører ofte på intui-

sjonen, og denne gangen klaffet alt.
Vi fikk et helt hotellkompleks med strand, basseng, res-
taurant og nydelig rom, helt for oss selv. Det var stengt, 
men kameraten som passet på stedet for eieren, synes det 
var hyggelig å få nordmenn på besøk, og tok i mot oss med 
vidåpne armer. Selv var han fra Tyskland.
.
Underveis fikk bilen godt stell av eieren sin. Morten vasket 
og pusset. Man skulle helst kunne speile seg i den, men på 
støvete veier varte ikke glansen så altfor lenge.
Santorini var vårt neste mål og ferjebilletter må man alltid 
kjøpe på et av kontorene nede ved kaia. Prisene er like, 
uansett selskap, men standarden en høyst forskjellig.
Hvis man har tenkt å bevege seg en del fra øy til øy, er det 
lurt å sjekke ferjeavganger i god tid i lavsesongen. En del 
er nemlig innstilt.
 Da vi var så heldige å få billett til Santorini som skulle kor-
respondere med ferje til Kreta, fikk vi vite at neste ferje 
gikk om 10 dager. Da skulle vi vært hjemme igjen.
Vi erfarte at Blue Star Ferries var det beste selskapet å 
reise med, og i den motsatte enden var GA- ferries. Ikke 
noe fornøyelse, da vi også fikk overstadig fulle russere med 
på kjøpet.
 
Nice car! ropte de etter oss overalt, mens de hang ut av 
bilvinduer og knipset vilt. Noen ville også bli fotografert ved 
siden av bilen. Dette var visst stor stas!
Da vi la til kai på Santorini, var det mørkt og tåkete, og vi 
skulle rett opp fjellet, flere hundre meter. En klatretur vi 
sent kommer til å glemme. Det gikk faktisk rett opp, og 
Trollstigen ble bare småtteri. Det var plutselig sånn akku-
rat da, at det bare var nærlysa som ville virke, men opp 
måtte vi, uansett. På toppen ble tåka ennå verre, og til slutt 
ville ikke Morten kjøre en meter. Dette ble for skummelt 
og utrygt.
Ingen gater ser ut som gater, men rett og slett små smug, 
bortenfor, bakenfor. Hvem skulle trodd at hotellet, som vi 
til slutt fant, lå bakenfor, uten et eneste skilt. En god hjelp-
er dukket heldigvis opp, og ringte hotellet vårt. Vi trodde vi 
hadde vært lure som hadde bestilt dette på forhånd siden vi 
skulle komme midt på natta, men på de mest kjente øyene 
hadde ikke dette vært nødvendig. Det var ledig overalt.
Skilting er også et annet kapitel. Dårlig skilting, og skilt-
ing som absolutt ikke blir håndhevet eller tatt hensyn til. 
Parkering for eksempel. Eller enveiskjøring. Alt var visst 
lov, bare man kom seg fram.
På vei til en strandtur måtte vi fylle bensin, og du verden, 
da ble det oppstyr.

Damen som eide stasjonen var helt ellevill og ropte på alt 
fra sønner til sønnenes kamerater og gamlemor som satt 
på ballkongen.” What a nice car! You must be a lucky wom-
an,” sa hun til meg. De fotograferte bilen fra alle retninger, 
ja, til og med gamlemor hang over kanten og knipset. En 
herlig opplevelse!
Da vi skulle ned alle hårnålsvingene igjen, var vi ganske 
spente. Heldigvis var det fantastisk måneskinn som lyste 
opp veien for oss, og alt gikk som smurt. Da vi tittet opp, 
var det uendelig langt opp til toppen.
Nå var Kreta neste øy, og ferieturens siste mål. Ferjeturen 
var lang og slitsom. Ikke lugarer, og som sagt en ubehage-
lig sørpe full russer på setet bak oss Vi hadde heller ikke 
fått blund på øye siden ferja skulle gått klokken 03.30 om 
natta. Den gikk 1 ½ time senere. Tider er ikke SÅ viktig for 
grekerne.
Ganske slitne kjørte vi i land i Iraklio og gledet oss til å 
utforske Kreta.
Var ”heldige” og komme midt i morgenrushet her også, 
med mange utålmodige grekere bak rattet.
Da Corvetten heller ikke denne gangen likte seg i varmen 
og bytrafikken, ble det noen nervepirrende stopp i mange 
kryss. Rødt lys! Ok, da kjører vi! Men nei, det ble ikke alltid 
sånn.
 Opp med panseret, skru og justere litt. Jo da, nå var alt i 
orden. Trodde vi. Dette gjentok seg en del ganger, og jeg dro 
bremmen på capen litt lenger ned i panna for hver gang.
Ute på motorveien var humøret litt bedre, og mens Cor-
vetten brummet godmodig nok en gang,  pustet vi lettet ut. 
Denne bilen var ikke laget for puslekjøring! Nå var det bare 
å la den sparke i fra.
Kreta ble vi en smule skuffet over, men det er mulig vi var 
på feil side av øya.
Morten ville ha en liten sjekk på et verksted, og fikk heldigvis 
snakke med en som hadde litt peiling på kunnskapsnivået 
til greske bilmekanikere. Noen ødelegger mer enn de re-
parerer, sa han. Greit å vite, siden dette sannsynligvis ikke 
var en bil de til stadighet hadde til reparasjon.
De hadde vel bare sett den på bilder, eller på playstation. 
Det gikk i hvertfall bra med Corvetten.
Langt, langt oppe i en avsidesliggende fjell-landsby, hadde 
vi en artig opplevelse.
Det var tydeligvis siesta, siden en gammel mann satt og sov 
på en stol utenfor kafeen, med hånda godt rundt ølflaska 
si. Nede i bakken kom en gammel, nydelig gråhåret dame 

tuslende i sine egne tanker. Idet vi passerte med en god pu-
trelyd fra eksospotta, rettet hun seg opp og ropte BRAVO, 
mens ansiktet hennes ble til et stort smil. Det ble kanskje 
en av årets store opplevelser for henne. Hvem vet?
Været var vi heldige med hele veien. Vi hadde kalesjen oppe 
kun noen timer i løpet av hele turen, og det var vi fornøyde 
med.
Bensinstreik fikk vi også med oss, men da var det fint å 
kunne fylle 100% super før alt tok slutt. De med leiebil, 
som ante fred og ingen fare, ble det verre med.
Vi fikk en liten tur til Knossos før vi skulle levere bilen på et 
transportfirma som skulle sørge for at bilen kom trygg og 
hel hjem til Norge igjen. Dette var ikke noen heldig løsning, 
noe vi fikk se da vi fikk den hjem igjen. Behandlingen hadde 
ikke vært særlig skånsom og en forsikringssak venter.
Vi tok fly hjem, ganske slitne, men spekket av gode og 
spennende opplevelser som vi kommer til å leve lenge på. 
Dette kan vi virkelig anbefale hvis man har en bil man kan 
stole på. Et lite praktisk tips til de over 50 må være: Ta med 
puter! Dårlig søvn gjorde turen litt mer slitsom enn den 
kunne vært med to små myke fra Høie i bagasjen. Det er 
faktisk ganske viktig når man skal reise på denne måten 
såpass lenge.

Hvis noen, etter å ha lest dette, får lyst til å gjøre noe 
lignende, er vi åpne for spørsmål og tips på denne adres-
sen: annasbok@online.no
 
Reisebrev fra
Gunhild Anna Barsleth og Morten Wegger.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santorini

Gunhild og Morten på Santorini

Motoren er en wortec på 320 hester, har byttet innsug 
og forgasser. Det meste på bilen er nytt, men når 
varmen er 40 grader og asfalten koker, samt det at jeg 
har hedders, så ble det for varmt for forgasseren, bilen 
var håpløs på tomgang, bytter til injection nå i våres.
Har montert en kenvood spiller som også er kartplot-
ter, fungerte utmerket, men viser ikke alle småveiene 
på øyene.
Har montert en fleet guard fra Guard-systems i bilen.  
Blir den stjålet er det bare og gå inn på nettet og taste 
koden så kommer kart og gateadresse opp hvor bilen er.
Min far satt hjemme og fulgte oss på nettet hele tiden 
og hadde stor moro av det.
Vil ellers anbefale composite fjærer for bedre veigrep 
og behagligere kjøring.
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I mer en 30 år har firma Edgar Berthelsen a/s vært en 
betydelig leverandør til blant annet autobransjen. Vårt 
varespekter til autobransjen er at vi har alt eller skaf-
fer det.  Vi levererer løftebukker, dekkomleggere, avbal-
lanserings-maskiner, airconditionfyller osv. Videre alt  
innen håndverktøy, spesialverktøy til bil/lastebil, må-
leinstrumenter osv. 

Vi kaller oss totalleverandør til autobransjen. Vi er 
Usag verktøy importør, og selger dette over hele Norge.  
Januar 2009 utvidet vi ytterligere vårt varespekter. 

Vi har inngått et tettere samarbeid med KCL. KCL er 
totalleverandør til bil og industri. Vi er nå også total-
leverandør av slitedeler til bil. Vi er et firma i vekst, med 
7 annsatte, alle med spesialkompetanse. 

Ring eller send en epost og vi sender deg prislister/ 
brosjyrer på det du måtte ønske.  

Vår nettside vil bli vesentlig oppdatert. Dette vil være 
klart etter påske 2009.

Kontaktpersoner for dere vil være:
Thomas Wollertsen tlf 33 13 79 13 
e-post tw@berthelsen.no

Knut Berthelsen 33 13 79 02 
e-post knut@berthelsen.no

 

Arnfinn Paulsrud og Erik Jensen

Firma Edgar Berthelsen A/S i Larvik er anerkjent og betydelig leverandør av verktøy og verkstedsutstyr i autobran-
sjen. Firmaet har mer enn 30 års erfaring innen detalj og en gros handel i autobransjen, og benyttes i stor utstek-
ning av bilforetninger og bilverksteder rundt om i landet. Edgar Berthelsen A/S er importør av USAG kvalitets verk-
tøy i Norge, som spenner over et meget stort og dekkende spekter. De fører også andre merker og tilleggsutstyr i 
rimeligere prisklasser. Firmaet har som mål å dekke alle etterspørsler innenfor sitt segment i markedet. Det kan 
nevnes at de levere løftebukker, dekkomleggere, avballanseringsmaskiner, airconditionsfyller, verktøyskap, og alt i 
jekker bl.a. Som totalleverandør i autobransjen skaffes alt i håndverktøy, spesialverktøy til bil/lastebil, og målein-
strumenter osv.. SETT DETTE FIRMAET PÅ EN PRØVE, de tar sikkert utfordringen med å dekke dine verktøy og 
verkstedbehov.

Edgar Berthelsen åpnet i januar d.å. sin nye og større butikk på Elveveien(ved (Numedalslågen) v/innkjøringen til 
Larvik. Her er også lagerført et stort utvalg av slitedeler til bil, i tillegg firmaets lagerførte verkstedssortiment. 
Firmaet har også et tett samarbeid med KCL, som er en totalleverandør til bil og industri. Edgar Berthelsen har en 
stab på 7 ansatte fageksperter, som alle har spesialkompetanse innenfor sine områder.

Firmaets nettsider er under omarbeidelse og utvikling, og vil være oppe og går i ny, og bedre drakt ved påsketider( 
www.berthelsen.no ). For kontakt og spørsmål kan firmaet kontaktes gjennom CCNs kontaktpersoner: Thomas 
Wollertsen 331 37913, eller e-post.  tw@berthelsen.no  og
Knut Berthelsen 331 37902, eller e-post. knut@berthelsen.no . Brosjyrer og prislister kan sendes(fåes) ved henven-
delse til firmaet, eller CCNs matrialforv. Eller din nærmeste lokalavdeling i CCN.
FIRMAET SENDER OVER HELE LANDET, og har gunstige avtaler med distributører. Vi oppfordrer CCNs medlemmer 
til å benytte denne leverandøren, og de øvrige samarbeidspartnerne i klubben til sine innkjøp. Husk alltid å oppgi 
ditt navn og medlemsnummer ved bestilling, for å oppnå medlemsrabatten. Da firmaet gir oss følgende avtale:

                verktøy sortiment  -40%  på veil. pris

Det resterende sortimentet hos firmaet, gies det spesialpriser på til 
CCNs medlemmer, prisene avtales ved bestilling.

NY SAMARBEIDSPARTNER FOR CCNs medlemmer:  

Leverandør av kvalitets Verktøy og 
Verkstedsutstyr til det meste for bilen
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ÅRSMØTE THORBJØRNRUD HOTELL PÅ JEVNAKER

Odd Steinar, Frode og Erik

Hege og Dan

Fra årsmøtet

Aud, Karen, Grethe og Edith Maria

Jane, Kjeld, Nils Ols og Monica

Nils Ols og Monica

Festmiddagen

Da var det duket for årets årsmøte, og 
denne gangen var det lagt til Thorb-
jørns-rud Hotell som ligger rett ved 
Hadelands glassverk på Jevnaker.

Denne helgen var det ”snøkaos” på Øst-
landet, og da vet vi jo alle sammen at det 
kan bli spennende å begi seg ut i trafik-
ken. Undertegnede har 4-hjulstrekker 
og var veeeldig glad for det når jeg bega 
meg på vei til Jevnaker lørdag morgen. 
Turen gikk veldig greit oppover, selv om 
jeg så en noen biler i grøfta her og der. 
Da jeg begynte å nærme meg hotellet 
var jeg veldig glad for å ankomme. MEN 
så skjedde det: på den private veien 
bort til hotellet møtte jeg en bil, og la 
meg helt ut på kanten for å slippe den 
forbi. Plutselig ”datt” bilen ned i grøfta 
og jeg skjønnte fort at her hjalp det ikke 
med firehjulstrekker for å komme meg 
opp på veien igjen nei ! Heldigvis beg-
ynte de andre og ankomme, og Svend 
Arvik hadde heldigvis med seg tau og 
en veldig hyggelig mann fra nabohuset 
til hotellet kom med snøskuffe og hjalp 
til. Med slik proff hjelp var jeg snart på 
veien igjen og kunne parkere trygt ved 
hotellet. Takk til alle de som hjalp til !!

Etterhvert var alle ankommet og det var 
like hyggelig som alle andre år å treffe 
folka igjen ! Vi gikk inn til en deilig lunsj 
og satt og koste oss og skravlet om løst 
og fast. Etterpå gikk vi bort til Hadeland 
glassverk for å shoppe og glane litt. Uti-
fra antall bæreposer folka kom med, så 
tipper jeg det var noen kredittkort som 
gikk varme !

Etter en hyggelig shopping, gikk vi alle 
inn til ett årsmøte hvor vi tellte 26 delt-
agere. Agendaen ble fremført av Frode 
Alhaug som ordstyrer, og president Erik 
Jensen som bidro med info. Odd-Stein-
ar Nilsen var ”it-sjef” og hjalp til med å 
fremføre på prosjektor fra PC-en sin.

Årsmøtet gikk veldig bra, og det ble 
byttet ut personer både i styret og i 
valg-kommiteen. Lars Wyller gikk ut 
som styremedlem, og det ble valgt inn 
to nye: Hans Jørgen Herje og Bjørn 
Steinar Lien. Deres roller i styret vil bli 
fordelt etter det første styremøte etter 
årsmøtet. Frode Alhaug sa ja til å fort-
sette som klubbens revisor. Corvette-
journalens fremtid fre diskutert, og 
status er at vi i fremtiden vil nok måtte 

benytte utenforstående, kanskje både redaktør 
og grafisk byrå for å få utgitt 4 utgaver i året. 
Klubbens økonomi er veldig god, og årets over-
skudd er på kr. 81 719 og det er pr.dags dato 
718 betalende medlemmer, hvorav 72 er famili-
emedlemmer. Til  årsmøtet ble det fremmet ett 
forslag om klubben skulle søke om ”grasrotaan-
delen” som blir tilbudt klubber, idrettslag og or-
ganisasjoner av Norsk Tipping. Styret hadde dis-
kutert dette i forkant og fremmet for årsmøtet 
at grunnet moralske, arbeidsmessige og økon-
omiske grunner skulle ikke klubben søke om 
dette. Fremtidige loka-sjoner på landstreff ble 
også luftet, men ingen konkrete bestemmelser 
ble gjort, forutenom 20-års jubileet som styret 
ønsker å legge til Oslo, slik 10-års jubileet ble. 
Det ble også fremmet en endring i vedtektene 
om hva klubben ønsker å gjøre med klubbens 
midler ved en eventuell oppløsning av klubben. 
Denne endringen ble nedstemt da det ikke var 
utarbeidet en ordentlig dokumentasjon vedr. En-
dringen, og årsmøtet ba styret om å komme med 
ett nytt utarbeidet forslag som vil bli tatt opp til 
vurdering på ett senere tidspunkt. Etter selve 
årsmøtet ble avholdt ett uformelt årsmøte hvor 
folk satt og snakket og koste seg.

Etter møtet var det rom for litt fritid, og noen 
gikk på rommene for å slappe av og stelle seg 
før middagen, mens andre tok seg en øl i godt 
selskap på hotellets bar-område. Etterhvert 
var vi alle klare for middag, og vi møttes for å 
gå samlet inn i den gamle delen av hotellet som 
opprinnelig var de gamle direktørene på Hade-
land glassverk sin private bolig. Denne boligen 
er godt bevart og vedlikeholdt i gammel stil, 
med flotte lysekroner og gamle møbler. Vi telte 
ikke mindre enn 3 store kleberstenspeiser som 
sikkert var gode å ha på kalde dager. Historien 
til Thorbjørnrud kan spores tilbake til 1300-tal-
let, og allerede da lå det en staselig storgård på 
stedet. men fra rundt 1765 huset dette staselige 
huset direktørene på Hadeland glassverk. Man 
kunne nesten føle historien i veggene i spise- 
stuen hvor den 4-retters festmiddagen ble 
servert oss, og stemningen ble etterhvert vel-
dig god og praten og latteren runget i rommet. 
Etter en delig middag gikk vi inn i bibloteket for 
en kaffe med ”nogo attåt”.. etterhvert kom det 
musikk og stemningen var høy og koselig.

Neste dag møttes vi til delig frokost og litt prat-
ing før vi begikk oss  hjem på.
Alle kom seg vel hjem, og vi gleder oss allerede 
til årsmøtet neste år !!
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Corvette Club Norway
Styrets beretning for perioden 01.01.08 – 31.12.08

Corvette Club Norway (heretter kalt CCN) har i løpet av året arrangert diverse møter og treff, de fleste treff og 
arrangementer har foregått i regi av klubbens lokalavdelinger. CCN sentralt har deltatt med egen stand på 
Vårmønstringene på Ekeberg og Øvrevoll. CCN arrangerte Danmarkstur til den danske Corvette klubbens nordiske 
Corvette treff i Thulstrup(v/Ebeltoft), et arrangement som går på rundgang mellom de nordiske Corvette klubbene. 
CCN vil være arrangør av dette i 2009.

Landstreffet 2008 i Trondheim var en kjempesuksess for CCN og lokalavdelingen i Midt Norge, med rekordstor 
deltagelse. Det var over 100 biler og ca 200 personer som deltok på treffet. Treffet ble arrangert i flott sommervær, 
og utstillingen lørdag på Trondheims torg gav en stor publikumsoppslutning.

Corvette Journalen har blitt gitt ut i 4 utgaver med variert og godt stoff. CCN har også dette år gitt ut vår klubb- 
kalender med bilder og oversikter på aktivitetsdatoer i klubben. Det ble fra styret i 2008 vedtatt å bevilge en jule-
gave til alle klubbens medlemmer, ut fra den gode økonomiske status i klubben. Alle medlemmer mottok refleks-
vest m/klubb logo, og klubbens klistremerke til bilen i juleutsendelsen. 

Klubbens nettsider er fortsatt veldig populære, og er veldig mye brukt som info kanal for CCN. Mange lokala-
vdelinger har egne nettsider, og enkelte med meget høy kvalitet. CCN har pr.d.d. 7 lokalavdelinger, det er kommet 
til en ny avdeling i 2008, som heter Haugalandsavdelingen og ligger i Haugesund distriktet mellom Stavanger og 
Bergen.

Ved utgangen av 2008 hadde klubben 718 betalende medlemmer, inkl. 72 familiemedlemmer. Klubbens satsing på 
økt medlemstall gjennom aktiv verving i lokalavdelingene, viser en positiv utvikling på nesten 100 medl. for CCN i 
2008.

Sentralstyret har i 2008 gjennomført en utvidelse av sortimentet av klubbeffekter, og salget har i 2008 har vært 
meget bra. Nye klubbeffekter i 2008, har bl.a. vært klubbstoler og arbeidsdresser. 

Det har i regnskapsperioden vært avholdt 4 styremøter, hvorav ett utvidet, hvor sentral styret, og representanter 
fra alle 7 lokalavdelinger var representert.

Klubbens driftresultat og årets overskudd ble på kr 81719,37 Sentralstyret har valgt og ikke fremme forslag om 
kontingent økning, derfor beholdes dagens nivå også for neste periode.  Klubbens økonomi og medlemsutvikling er 
vært meget positiv i 2008.

Det er til styret avsatt vanlig godtgjørelse:

President Erik Jensen                       kr. 5000,-
Kasserer/regn.fører Jane Brekke    kr. 5000-
Sekretær Monica Tvenning         kr. 2500,-
Vise president Lars Wyller                   kr. 2500,-
Styremedlem Odd Steinar Nilsen    kr. 2500,-
Matr. Forvalter Karen Riise              kr. 2500,-

Hvittingfoss 21. januar 2009

_______________________                    _________________________                 _______________________
Erik Jensen (President)                            Lars Wyller(Vise Presid.)                           Jane Brekke (Kasserer/Regnsk. F.)

_______________________                    _________________________                 _______________________
Monica Tvenning  (Sekretær)                  Odd Steinar Nilsen (Styremedlem)           Karen Riise (Matr. Forvalter)

_______________________ 
Nils O. Frønæs (varamann til styret)
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Budsjett 2009      
INNTEKTER   UTGIFTER  
Medl.kontigent                    kr 290 000  Kjøp av Klubbeffekter         kr 30 000 
Annonseinntekter         kr 50 000  Frakt kr 1 500 
Salg klubbeffekter         kr 35 000  Inventar/utstyr                   kr 2 000 
Finansinntekter             kr 22 500  Styrehonorar                   kr 20 000 
    Webmastere                    kr 10 000 
    Redaktør                        kr 10 000 
    Kontorrekvisita                  kr 5 000 
    Data/Web/EDB                kr 10 000 
    Div. kr 1 000 
    Corvettejournalen            kr 100 000 
    CCN Kalender                kr 30 000 
    Profilering                         kr 10 000 
    Medl.lister                        kr 3 500 
    Redaksjonskostnader        kr 10 000 
    Møte/kurs                         kr 20 000 
    Landstreff                         kr 15 000 
    Nordisktreff kr 15 000 
    Porto                              kr 15 000 
    Pakking/forsendelse        kr 35 000 
    Reise/overnatting              kr 15 000 
    Sponsorkostnader kr 2 000 
    Lokalavd/Banearrang.       kr 30 000 
    Medlavg.andre klubber     kr 7 000 
    Annen finanskostn.           kr 500 
  kr 397 500    kr 397 500 

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. Karen 
Riise i Porsgrunn, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post:  
mo-riise@online.no , men kan også kontaktes på mob. 
913 69903, hvis dette er et problem. Du kan også bruke 
våre nettsider, og bestillingsskjema der, og sende din 
ordre direkte. 

Effektene vil også være tilgjengelig gjennom bestilling i 
din nærmeste lokalavd. av CCN, stort sett. Vis utad hvil-
ken klubb du tilhører, med våre flotte klubbeffekter.
NB. Klubbeffektene sendes på oppkrav, og portoutgifter 
tilkommer de oppsatte priser. 

T-skjorte m/brodert klubblogo
Farger: Marine blå og lys grå
Str: small, med, large, XL og XXL
Pris pr. stk: 150.-

Kjeledress m/klubblogo
Farge: Sort
Str: 50-52-54-56-58
Pris: 400.-

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Farge: Sort
Pris: 100.-

Refleksvest m/CCN logo  
Pris: 50,-

Klubb bag sort m/klubblogo   
Pris: 200.-

Sammenleggbare stoler 
m/brodert logo
Farge: Sort    Pris: 175.-

KLUBBEFFEKTER

Klubbkopper 
hvit m/CCN logo  Pris: 
50,-

Tidligere nr. av 
Corvette Journalen 
kr. 40,-



Bil- & båtprodukter - Panvulk AS,  Aslakveien 20,  0753 Oslo,  Tlf.; 22514800,  E-post; post@panvulk.no
Proffprodukter - Teglverksvn. 17,  3400 Lier,  Tlf.; 32842700,  E-post; norskprol@online.no

www.meguiars.no

«De beste produktene jeg noen 
gang har brukt på mine biler.»
 
Lars E. Gjølberg
1955-modell Corvette

Corvette Norge: Best in Show 2006-2007, Ladies’ 
Choice 2006-2007, Corvette Sverige: Best in 
Show 2005-2006-2007, Ladies’ Choice 2005-
2006-2007, Italia: Concorso d’Eleganza Villa
d’Este 2007, Norge; Amcar Trophy 2005.

PEOPLE WHO LOVE CARS LOVE MEGUIAR’S™.

Ann_Meguiars_gul corvette_u_solo.indd   1 05-02-08   18:22:49

B-Blad
Returadr.: Nils Ole Frønæs 
Gamle Stavernsv. 3c, 3264 Larvik


