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Velkommen til Lillehammer
Når noen av dere leser dette er flere på veg. Hc og ca 20 andre 
koser oss på Vålerbanen ;) En del svinger nok innom og titter litt 
på disse gale menneskene som kjører rundt og rundt :)

Takk til Dan og Jonas med flere andre, som har tatt på seg opp-
draget med å arrangere Landstreffet. Hc har også et ønske om 
å samle alle avdelingsledere iløpet av helgen til et lite mini-
møte. Håper det lar seg gjøre:)

Tradisjon tro fra Landstreffet i Vrådal kommer Liv Lunder for å 
hjelpe oss med å få bilene skinnende uansett vær. Takk til 
henne og Meguiars for støtten til vår klubb.

Vil også rette en stor takk til Erik som fortsatt står på for klub-
ben, resultater av dette arbeidet blir nok å finne i dette bladet.

Håper alle har hatt en fin vår uten de store problemer. Hc har 
vel kjørt mer enn noensinne denne våren. Hvor mange 1000 km 
trur eg at eg skal holde for meg selv:)
3 ganger over snøkledde fjell, siste gangen over Hol etter en 
flott dag sammen med Rogalands gjengen på Rudskogen. 

Dette 3. mai, 4. mai lå det 14-15 cm snø på Rudskogen. 
Så ingen kan klage på timingen hos Rogalands gutta :)
Etter jobbing 4 dager i Bergen fyres Hc opp igjen og vender 
nesen østover. Pers Hotel blir mellomlanding før turen ender 
opp med en Harry tur til Sverige, lørdag :)
Med en kusine bosatt i Rakkestad, ble natt til søndag tatt der.
Ekeberg står for tur, så 08.20 er Vetta på plass ved Statoilen i 
Rakkestad. Derfra drar 4. generasjoner Vetter videre for å 
plukke med flere. Trond sitt tidsskjema fungerte som en drøm:)

Første gang for Hc på Ekeberg, utrolig gøy å se så mange 
Corvetter samlet. Karen og Monica solgte jevnt hele dagen. 
Benytt sjansen under Landstreffet til og gjøre en god handel av 
klubbeffekter. Sjekk paraplyen Karen selger, den er laget for en 
Corvette:)

Vil oppfordre dere til å sende oss i styret/lokalavdelings-ledere 
tips om hva som kan gjøres bedre i klubben i fremtiden. 
Så fyr løs med det dere har på hjertet.

Da ønsker eg alle et fortreffelig treff og håper dette gav mer-
smak for dere som er med for første gang :)

God Sommer til alle våre medlemmer. 
Hc.

FRA FØRERSETET . . .

17082 N. US Hwy 45, P.O. Box 1368, Dept. CLUB10, Effingham, IL 62401
©2010 Mid America Motorworks, Inc. All rights reserved.

Visit www.mamotorworks.com/corvette or call 001-217-540-4271
To request your FREE 1953-2010 CORVETTE PARTS AND ACCESSORIES MASTER CATALOG

Let Mid America Motorworks help customize your Corvette.

Accessorize, Customize, Personalize...

You are passionate about your Corvette. Mid America Motorworks  
understands.  We are passionate about helping you transform your  
Corvette into your dream car.  We offer the largest selection of products  
to accessorize, customize, and personalize your Corvette. 

Order Toll Free: 866-377-2259

Phone  001-217-540-4271
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Velkommen til Lillehammer 2010 for de som leser dette 
bladet på årets landstreff for CCN. Ca 125 CCN med-
lemmer har valgt å delta på årets viktigste begivenhet i 
regi av CCN. Landstreffet har vokst seg til et stort og 
flott arrangement som krever mye jobb fra den lokale 
arrangementskomiteen. Ved årets treff er det spesielt 
Dan og Jonas som har dratt lasset, takk til dere. C-3 
modellen er den desidert største modellen med ca halv-
parten av alle deltagerbilene. C-5en blir stadig mer og 
mer populær med over 20 biler representert. 
I tillegg til årets landstreff har AMCAR Grand Nationals 
2010 på Hunderfossen samme helg. Det kommer til å bli 
fullt med amerikansk bil nederst i Gudbrandsdalen! Vi 
får alle be om fint vær. Dessverre stiller ikke underteg-
nede opp etter 8 landstreff på rad, da jobben til kona 
feirer 100 års jubileumstur til Praha.

Et annet arrangement som har vokst seg stort og flott 
(bare etter 3 ganger), er Nordisk Corvettetreff som i år 
skal arrangeres i Falkenberg syd på Vestkysten av 
Sverige. I 2008 var det i Ebeltoft, i fjor i Sarpsborg og i år 
det våre venner i Corvette Club Sweden som skal arran-
gere dette i helgen 20-22 august. Det er et treff jeg 

anbefaler å delta på. Invitasjon og innmelding er i dette 
bladet. Meld dere på før det blir fullt.
CCN`s vedtekter er ”grunnloven” for klubben. Nye ved-
tektene ble vedtatt på Årsmøtet i Larvik februar 2010 og 
disse er trykket i dette bladet for at alle medlemmer av 
CCN får muligheten til å lese de. I tillegg har sentralsty-
ret utarbeidet retningslinjer og anbefalinger for CCN 
sentralt og lokalt, også disse er publisert i dette bladet. 
Og eks president Jensen har fremforhandlet nye sam-
arbeispartener og medlemsfordeler dere kan lese om i 
dette bladet. 

Sesongen 2010 er i full gang. For meg startet det hele 
på Ekeberg 9. mai, og det var verdt kjøreturen fra Larvik. 
Flere ”nybiler” er tatt inn og en av de nyankomne 
Corvettene er cover storyen i dette bladet. C-1 genera-
sjonen har blitt den Corvette modellen som man sjelden 
ser, jo hyggeligere er det når an bil som Jan Eriks `62 
dukker opp.

Alle Corvette eiere ønskes en flott sesong og vi håper på 
mange Corvetter langs veiene. 
                                                                            Nils Ole   

REDAKTØRENS SIDE

    

  VI KAN AMCAR!

HAR DU AMERIKANSK BIL

      HAR VI DELENE OG VERKSTEDET! 

KUNNSKAp ER VåR STyRKE

    

Jahn Bakke:

Tlf. 67 98 18 12 Mats Berg:

Tlf. 67 98 18 35

åpNINGSTIDER: MAND-fRED 08:00-16:00. KONTAKT OSS IDAG!

Kloppaveien 16, 1470 Lørenskog. www.autonova.no

TELEFON 09009

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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Siden det er gamle saker valgte jeg å gå gjennom alle 
deler, dvs. en deling av bilen var nødvendig. Før deling 
av bilen lagde jeg nye hjul buer siden de som var mon-
tert var i bredeste laget, bilen ble også slipt ned. Det 
skjulte seg heldigvis få overraskelser etter at karos-
seriet var løftet av, men det bar preg av å ha rullet noen 
år på veien. Demontering av bilen gikk greit men noen 
deler satt veldig godt fast. Det ble mye vasking, sand-
blåsing og arbeid før nedplukking. Etter rengjøring og 
nedplukking ble rammen varmgalvanisert. Det er en 
god følelse å vite at den er behandlet innvendig også. 
Det meste av løse deler ble sandblåst og pulverlakkert. 
Jeg har nå kommet et godt stykke på vei med gjen- 
oppbyggingen. Drivlinje og motor er på plass. Bensin 
og bremserør, radiator og eksosanlegg er også mon-
tert. Når du leser dette er sannsynligvis motoren prøve- 
startet. Motivasjonen er fortsatt på topp og jeg ser fram 
til sommeren. Hvis spalteplassen i CJ tillater kommer 
det en oppfølging med videre framdrift.

Tekst: John-Egil Johannessen / B.S.Mikkelsen
Bilder: John-Egil Johannessen

 

John-Egils C-3 prosjekt       
John-Egil Johannessen er en av klubbens medlemmer 
som ikke er redd for å gå på store oppgaver. Etter å ha 
gjort en bra jobb på sin foregående bil valgte han å selge 
og finne noe han virkelig kunne ta fra bunnen. Valget falt 
på en modifisert 1970 modell som trengte omsorg. Her 
kommer første del av hans historie:

Litt info om bilen:
Understnr: 194370S401940
A27 Produsert 27. Januar 1970 bil nr 1940.
Farge: Mulsanneblue-976
Vinyl Upholstery-400 Black

Options:
RPO A31 Electric Power Windows
RPO C60 Air Conditioning
RPO LS5 454-Cid 390-Hp
RPO N40 Power steering.

Bilen har gått i California siden den var ny. Siste eier 
gjorde en del jobb på bilen før den ble solgt ut av landet, 
bla nytt elektrisk anlegg, bensintank og en del andre 
småting.

Bilen ble kjøpt av en nordmann i 2004 som brukte bilen 
et år i California før han sendte den hjem til Norge. Den 
ble lite brukt og registrering ble derfor utsatt og bilen 
ble satt bort.

Da jeg kjøpte bilen i februar 2009 var den ikke kjørbar og 
ble fraktet hjem på henger. Det første jeg begynte på var 
motoren en 350, siden den ikke var startet på en lang 
stund byttet jeg bensinpumpe, vannpumpe, plugger og 
olje. Bensintank ble demontert og rengjort, det samme 
ble forgasser. Den startet på først forsøk og gikk pent. 
Det er et emblem på siden av motoren hvor det står  
HiTech Engine, som etter det jeg fant ut på nettet skal 
det være et firma som setter sammen kvalitets motorer. 
Nå når motoren gikk bra begynte jeg på bremser. Siden 
bilen hadde stått lenge stille kjøpte jeg hele bremse-
systemet nytt.

Så var det bare å bestille time på trafikkstasjon, siden 
det er en 1970 modell skulle den gå greit i gjennom tes-
ten trodde jeg. Bilen ble grundig sjekket av to mann og 
det dukket opp noen små feil. I tillegg var hjulene litt 
breie, noe som resulterte i mangellapp og hjemreise 
uten skilt.

Dessverre måtte turen til Lillestrøm 4 juli droppes og 
det ble mekking natt og dag for å vise bilen neste ons-
dag, som er en ”drop in” dag, på trafikkstasjon i Tøns-
berg. Nå ble den godkjent og de forhåndsinnkjøpte  
veteranskilt med Z-1515 ble montert.
Resten av sommer/høst ble brukt til diverse test turer 
for å sjekke tilstanden på bilen under bruk, motor og gir 
(TH400) virket veldig bra, og skal brukes inntil jeg finner 
en 454.

Hjem til Sandefjord på tilhenger 

I gang med rammeløft.

Etter modifisering av hjul buer Før rengjøring

Mye skal av etter 40 år. Deler klare for 
montering

Som nytt
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Tors ‘69
Tor Weber startet med Corvettehobbyen i godt voksen 
alder (60 til høsten). I løpet han de par årene han har 
eid Corvette, har han vært meget aktiv i CCN. Vært på 
Nordisk Corvettetreff et par ganger, landstreffet på Gol 
(med sin kjære Mette) og blitt lokalkontakt for østland-
savd. av CCN. 

Tors valg av Corvette som bilhobby var kanskje litt til-
feldig, men det avgjørende ble utseende, lyd og ytelser 
(som for mange av oss andre). Og som jeg har skrevet i 
tidligere utgaver av CJ, er han tilnærmet den gjennom-

snittlige Corvette eier i Norge. I femtiårene, C-3 eier og 
mann. Men Tor skiller seg allikevel ut fra gjennoms-
nittet. Han bor på beste vestkant (Bærum) og har gått 
løs på store prosjekter på bilen med svært begrenset 
erfaring med fastnøkler, pipesett og ledningsnett. Men 
å kjøpe bil usett fra US er alltid et sjansespill, også for 
Tor, selv om hans `69 ikke var av verste sorten når den 
kom til landet for de spesielt interesserte. Jeg lar Tor 
selv fortelle om sin historie med sin flotte `69 b.b. con-
vertible.        

Tekst og foto: Tor og Nils Ole.

Corvette W 936
Bilen ble kjøpt av meg, litt på impuls, på E-bay i mars 
2007 fra Dynamic Corvettes i Saginaw. Bilen har hatt 
et par eiere i det området. Rimelig i original stand med 
matching numbers og side pipes.
Motoren er en 427 cid med 390 hk. Øystein hjalp til med 
frakt og import og bilen kom til Oslo i slutten av Juli.

Øyeblikket når du ser en 40 år gammel bil du har kjøpt 
usett er spesielt. Jeg hadde i tillegg aldri kjørt eller  
skrudd på amerikansk bil av denne årgangen.
Bilen var usedvanlig pent lakkert, men det viste seg litt 
senere at den var brukbart slitt, og da spesielt motoren.

Den første vinteren  monterte jeg bremseservo, nye 
bremseledninger, ny startmotor og pusset rust på ram-
ma og satte på et stivere understell. Jeg hadde nærmest 
ingen peiling, og resultatene ble så som så.

Turen til nordisk treff i Danmark 2008 ble derfor tilbrakt 
mest under bilen til alles fornøyelse. Ellers var det stort 
sett fusk og fanteri den sommeren.

Vinteren 2009 hadde jeg litt mer kunnskap og var mer 
målrettet. 

Motoren tok jeg ut selv og fikk den overhalt i Sverige. 
Jeg byttet samtidig elektrisk anlegg og servoslanger i 
motorrommet. Jeg dristet meg til å sette på Hookers 

på det originale anlegget. Resultatet ble bra og med en 
dobbelpumpet Holly gasser ble den bremset til 410 hk 
på motoren.  Jeg gikk tilbake til et mer tradisjonelt un-
derstell, med fiberfjær og justerbare dempere bak og 
Coilovers foran. Sommeren 2009 ble det landstreff, lange 
vellykkede cruisingturer og nordisk treff i Sarpsborg.  
Flott med cabriolet og mye dyp gromlyd. Høydepunk-
tet var Rudskogen hvor jeg klarte å henge på Trond 
Vik. Han kjørte fortere i svingene, så jeg måtte droppe 
bremsingen i enden av langstrekket for på holde følge.  
(jeg hadde egentlig nærmest ingen bremser, men i følge 
de store gutta : ballongdekk). Det begynte å komme litt 
sprekker i den fine lakken etter den moroa, så jeg kan 
vel ikke finne på det en gang til.

Sist vinter monterte jeg på en  765R4 automatkasse for 
å få et 4 gear. Jeg har 3.7 utveksling bak på differensi-
alen så den lå før på 3000 omdreininger i 100. Nå ligger 
den pent på vel 2000 rpm i 100 og legger seg pent ned på 
1500 rpm i rolig kjøring. Absolutt en fin løsning så langt.  
Jeg har også montert en mer normal gasser da  over 3 
liter på mila er litt drøyt.

Dørlåsen ble defekt før Ekeberg, så det er ikke slutt på 
moroa enda..
Bedre bremser og fikse alle småting må bli neste vinters 
prosjekt.

* jeg vil legge til at alle originaldeler av betydning som 
er demontert er beholdt  pent lagret.

Mette og Tor på kjøretur
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Oslo-mønstringen på Ekeberg 

American Cars of Southern Norway Owners Club ( ACSN 
) arrangerte nok en gang Oslomønstringen på Ekeberg 
søndag 9 mai. Ekerbergsletta ligger høyt over Oslo sen-
trum på østsiden, med utsikt over byen og fjorden.

Dette sies å være Norges største USA bil treff med 
ca. 900 deltagende  biler. For mange amcar frelste er 
dette  ”vårens vakreste eventyr ”. Dagen før, lørdag 8 
mai,  avholdt Norsk Veteranvogn Klubb sitt tradisjonelle  
bruktmarked, delemarked og antikkmarked på samme  
sted. ACSN benytter samme sted også i september 
hvert år til det såkalte Grombil/ MC treffet. 

I år var det litt ugreie værmeldinger i forkant, men det 
slo til med perfekt finvær under treffet. Oppmøtet var 
godt fra alle bilmerker og typer, og hele det fine om-

rådet var fullt av amerikanske godbiter.  Ved stadig flere 
deltakere fra år til år og mange nye spennende biler får 
men inntrykk  at importen er relativt høy.

Pontiac, Cadillac, Ford, Dodge, Chevrolet, Buick, 
Oldsmobile, Mercury, DeSoto, Plymouth osv. I alle vari-
anter på rekke og rad. Militærbiler, Hot Rods, Prosjek-
ter mer eller mindre egnet for skillsmisser. Stort Swap 
meet, kjøp og salg av brukte deler. En del biler til salgs.

Corvette klubben stilte som vanlig med mange biler. 
Dette er vel det stevnet som trekker flest biler utenom 
landstreffet. Uoffesielle tall sier xx biler.   Som alltid god 
stemning og blide eiere som stolt viser frem vinterens 
resultater i vedlikehold og ombygging.
Bortsett fra å studere ulike Corvetter er dette stevnet 

Bjørn med sin 67 cab ble nok en gang premiert.

Knuts 68, Svends 65 og Gudmunds nye 67 bb cab. Eileen og president Harry.

Catos 69 og Frodes nye 66 b.b.

en spesiell god  anledning til å se alle typer amerikan-
ske biler. Bare rusle rundt å se, prate med eiere, og 
glede seg over utrolige modeller, design og detaljer fra 
tidligere tider. Personlig slutter jeg aldri å imponere 
meg over hva de fikk til av dristige og avanserte løs-
ninger i de første tiårene.

Mange av oss kan ane hvor mange arbeidstimer det 
går med for å holde enkelte perler i topp stand og fin-
ish. Ekebergtreffet er et godt utgangspunkt for å se de 
virkelig fine bilene og samtidig bredden i Amerikanske 
produksjon i flere historiske tiår.

Ellers var det som vanlig salg av mat og drikke. Blanda 
Drops sørget for  god levende musikk og stevnet av-

sluttet med premiering av de fineste bilene. Elvis kom 
på besøk og sang.

Bildene til Niels Ole viser vel best hvordan treffet var, 
men vi kan ikke forlate Ekeberg i denne omgang uten litt 
historie om stedet. Med sine 600 mål, som opprinnelig 
tilhørte gården Ekeberg, er det utrolig at dette flotte 
høytliggende platået nær Oslo sentrum  ikke ble bygget 
ut med boliger etter krigen, men ble anlagt som en stort 
friområde og  idrettspark i 1947. I dag mest kjent for 
Norway Cup og daglige treningsområder for idrett. An-
dre ting som kan nevnes er funn av Steinalderbosetning 
fra 10 000 år tilbake. En av Europas fineste funkisbygg i 
Ekebergrestauranten fra 1927, Sjømannskolen fra 1917.
En artig historisk sak fra området er at Luftskipet Norge 
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var ankret opp til en høy mast på Ekeberg i 1926, før det 
reiste videre til Svalbard og over Nordpolen. Deltakere 
var blant annet Roald Amundsen og konstruktøren  
Umberto Nobile. Skipet som hadde et volum med 1900 
m3 hydrogengass, ble i følge teksten, drevet frem i 115 
km/time av tre Maybach motorer på til sammen 780 hk. 
Rester av mastefoten finnes på sletta.

Oslomønstringen på Ekeberg er et flott arrangement, så 
det er bare å krysse av i boken for neste år.

Tekst: Tor W Bilder: Nils Ole  

Morten Stokke fra Krokstadelva i c-5 med skilter

Runar fra Lørenskog med en “ny” flott svart `61, før 
gammel og hvit.

Liv fra Meguiars, alltid tilstede.

Rune smiler mellom gamlebilen og den nye C-5 i Medium Purple Pearl Metallic.

Rolf Holtan fra Sande med en kjent 65 cab
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FRAKT AV BILER OG GODS FRA USA
Har du funnet bil på E-bay? Deler du skulle ha sendt hjem? Vi tar i mot biler, MC’er, ATV’er, møbler, deler og gods på vårt lager i St. Augustine, 

Florida. Du kan benytte vår adresse når du bestiller varer på internettbutikker eller på eBay. Vi samler opp varene og sender dette med container 
eller på ro-ro båt til svært konkurransedyktige priser. Vi formidler også innenlandsfrakt i USA, og vi kan lagre bilen for deg. 

Se våre nettsider: www.shipalong.no for betingelser og komplette priser, eller du kan også ringe eller sende oss en E-mail for opplysninger du måtte ønske. 

Ship-A-Long AS er etablert av Brynjulf ”Buffen” Buue og Kjetil Sveistrup. Buffen har importert varer fra USA siden 1980-tallet, og profesjonelt siden 1992. 
Sveistrup har bodd i USA i lengre perioder og har bl.a. benyttet nåværende samarbeidspartnere i Florida siden 1995…….Someone you can trust!  

Kontor og mottak i Florida:
Ship-A-Long AS - Attn: Kjetil Sveistrup

2435 Dobbs Road, Suite I, St. Augustine, FL 32086. 
Telefon USA: (001) 904 347 6818

IP-telefon Norge/USA: 73 43 66 05 
E-mail: kjetil@hopalong.no

Hovedkontor Norge:    
Ship-A-Long AS
Bekkefaret 18, 6993 Høyanger
Telefon: 57 71 22 00
Mobil: 911 33 007
E-mail: buffen@shipalong.no

Motorama Fosen 2010

På det medlemsmøtet i april ble det foreslått å cruise en 
tur til Motorama på Fosen lørdag 1. mai.  Årets arrange-
ment er det tredje i rekken, og det blir holdt i ishallen i 
Bjugn.  Arrangøren,  ACC Fosen, reklamerte med drøyt 
200 utstillingsobjekter.  
Vasket corvetten på fredagskvelden slik at den skulle ta 
seg fin ut på cruisingen dagen derpå.  Satte på vekkerk-
lokken før jeg sovnet, og da jeg våknet 1. mai snødde det 
som f…. ute.  Slo opp på Yr.no, og de truet med litt sol 
utover dagen, dermed ble det tur.  

For å komme seg lettvint til Fosen fra Trondheim, er det 
påkrevd med ferge.  På fergeleiet møtte det opp 8 cor-
vetter.  I tillegg var det bra oppmøte fra Hell Cruisers 
fra Stjørdal. Rundt 20 forskjellige amcars cruiset seg til 
Bjugn.  På den ca 6 mil lange turen fra Rørvik til Bjugn, 
var vi innom alle Norges årstider.  Den bilvasken jeg tok 
i går var dermed helt bortkastet.

Inne i hallen var det både biler, båter og MC. Det var 
biler fra USA, Europa og Asia.  Noen var veldig gamle, 
og noen var splitter nye.  En del gamle biler så ut som 
de var splitter nye. Som f.eks 34 Ford Hot Rod som er 
avbildet.

Fant bare 2 corvetter innendørs.  Det var en nydelig 82 
mod, samt en 63 mod split window.  Sistnevnte er vel litt 

vanskelig å få skilt på, da den er en smule modifisert.  
Den var oppgitt å ha 2200 hk!!!

Etter å ha gått ett par runder i hallen, inntatt litt fast 
og flytende føde, ble corvette nesene snudd mot Trond-
heim igjen.  Også på hjemturen ble vi velsignet med 
flere snøskurer.  
8 biler er kanskje ikke mye å skryte av når vi har over 
100 medlemmer på mail lista, men snøskurene la nok 
en stor demper på oppmøtet.

Vi sees på landstreff.
Roar

Fergeturen over Trondheimsfjorden `34 Ford

Bosse og Roberts C 5

Roars `78 Pace Car og Bjørns `73

`63 Split Window
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The RARE future collectible ones

Siden de glade 80åra har Corvette entusiaster verden 
over blitt mer og mer opptatt av produksjonsnummer og 
sjeldenhet på våre elskede Corvettebiler. ”By The Num-
bers” er blitt daglig samtaleemne og meget viktig for 
verdien av bilene når de får noen år på nakken.

Vi snakker om ”one of one” og ofte lurer vi på om det 
virkelig stemmer. 60 årenes logistikk var nok riktig den, 
men dataalderen var langt unna. I dag er situasjonen 
en helt annen. Datahjerner kjører kryssreferanser i 
hytt og pine samt at bilprodusentene er mye mer åpne 
for å dele ut informasjon. Vi tar det for gitt at Chevrolet 
spytter ut biler i kombinasjoner som de selv liker, men 
faktum er at i de senere årene er det ikke bygget en en-
este Corvette uten at det forligger en ordre på bilen fra 
kunde. Kunde kan like godt være din lokale ChevyDealer 
som mannen i gata som har bestilt seg drømmebilen. 
De dealer bestilte bilene er oftere satt i ordre i ”trygge” 
fargekombinasjoner, mens de kundebestilte bilene har 
mer spenstige farge og optionsvalg. 

2009 skulle vise seg å gå til historien som et meget dår-
lig år for salg av Corvettes. Ikke siden 1962 har det blitt 
solgt færre biler og nedgangen på 52 % er faktisk dra-
matisk hvis vi sammenligner gjennomsnittet siden 1998. 
Kun 16956 biler rullet ut av Bowling Green Assembly 
plant . Jeg vet at 1997 var lavere, men dette året hadde 

GM en bevist treg start på produksjonen. Det var heller 
ikke produksjon i hele modellåret, pga introduksjonen 
av C5. Etterspørsellen var 3 ganger høyere enn hva de 
klarte å levere. I dag er det annerledes. Hos dealerene 
i USA og Europa står det fortsatt usolgte 09 biler.  Av 
de 16956 bilene var hele 52% couper, dvs 8737 stk,  29 
% var Z06/ZR1 som utgjør 29% samt at kun 20 % var 
convertibles, 3343 enheter. 12900 biler var SLM: Dealer 
Stock order og kun 2625 var SLL : Customer order.

Ebony Black 41U var den mest populære fargen med 
3665 biler, fulgt hakk i hel av 57U Cyber Gray.. Skal du 
satse på noe sjeldent så skal du lete etter en av de 726 
bilene lakkert i 83U Atomic Orange eller 10U Artic White 
med 863 eksemplarer. 1 stk ZRl ble lakkert i LeMans 
Blue 19U og det var den bilen som ble auksjonert bort av 
Barrett Jackson til inntekt for veledig formål.

Option Code ZHZ tilsier Hertz Rental og alle disse 375 
bilene var gule og ment for utleie.

392 kjøpere bestilte bilen med RPO code 392, Corvette 
Museum Delivery.

Har du funnet en bil med RPO code 191 Ebony Interiør 
så skal du kanskje ikke skryte at det. Hele 11192 biler 
forlot fabrikken med sort interiør, sats heller da på 023 

Red Leather med 481 biler eller RPO code 241 2 farget 
Ebony/Sienna med 233 produserte. Finner du en QL9 
optioned

Bil bør nesa litt opp i været. Kun 13 biler ble levert med 
Z06 Polished Wheels. Av de mest populære options 
finner vi Electromagnetic and Heated mirrors DD0/DD8 
med 98.7% og både UE1 Onstar System samt U2K XM 
Satellite Radio ble levert på 94.3% av bilene. Kjøpte du en 
åpen bil og bestilte 37T Titan Gray Convertible top var du 
en av kun 212 som kunns skryte av det. Under et besøk i 
Nashville i april 2009 så jeg en 17U Blade Silver Metalic 
bil med 843 Light Titanium Leather og 37T convertible 
top. Den bør bli sjelden var i fremtiden. Under fjorårets 
Nordiske Corvette Treff i Sarpsborg fikk vi besøk av en 
2009 Coupe fra Sverige i 85U Jetstream Blue med 316 
Ebony/Light Cashmere leather interior. Denne var den 
eneste av 970 Export biler i denne farge kombinasjonen 
og den er også meget uvanlig i USA også. En herlig bil 
spør du oss. 

Oss vitende finnes det kun 1 stk 2009 modell i Norge. 
Denne er NY og en av 526 stk Z06 biler i 85U Jetstream 
Blue med Ebony Leather interior. Finnes til salgs hos 
Kroghs Bilsalg i Oslo.

Det hadde vært godt å se denne på norske skilter og 

med ny mulighet for CO2 fortolling burde den faktisk 
være noe rimligere enn før.   

Moralen er altså; Ikke vær så stolt av din røde 69 Corvette 
med sort interiør, Den er faktisk ikke så sjelden………. :-) 

Tekst Foto : Jon Grasto
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UUU   SSS   AAAUUUTTTOOOGGGLLLAAASSSSSS      
Du leverer 

vel ikke inn 
grombilen

din hvor som 
helst?  

Ikke 
hverdags- 

bilen heller 
for den saks 

skyld... 

Det er vi 
som har lang 

erfaring og
mestrer glass 
til din amcar.

Jensen Autoglass AS
Fyrstikkbakken 2, 0667 
Oslo. Tlf. 977 64 555

Indre Østfold Bilglass Service
Osloveien 31, 1831 

Askim. Tlf. 69 88 33 88

Graneggen Bilglass og Solfilm
Haakon VII`s gate 27 b, 7041 
Trondheim. Tlf. 73 90 19 70

SUPERFORMANCE

V-T-B lokalavd. hadde årsmøtet 17. mars

De fem originale Chevrolet Corvette Grand Sports er 
blant de mest ettersøkte samlerbiler i verden.  Når 
chassis nr. 002 (George Wintersteen’s) hvite roadster 
med blå stripe over panseret og videre bakover ble auk-
sjonert på høsten i fjor, så solgte den ikke, men prisfor-
langende var 50 mill kroner og høyeste bud var på 40 
mill. kroner.

Og nå har Superformance i syd California kommet 
på banen.  De er tidligere kjente for å ha laget Shel-
by Cobra og Ford GT40s replicas.  Nå har de også fått  
lisens av GM til å lage Corvette Grand Sport anno 2010.  
Superformance tilbyr nå den bilen vi aldri kunne få i 

1963.  Nå kan man få den som coupe, roadster eller fullt 
race rigget med veltebøyler og utseendemessig seende 
ut som originalen.  Forskjellen kan være under pan-
seret: en har å velge motorer fra ZZ4 350 c.i.d., super-
charged LS9 med uavhengig front- og bakhjulsoppheng, 
Bilstein coilover shocks med fjæring, power steering og 
skivebremser rundt om.  Uansett hva man velger, så 
kan ikke denne bilen tas inn på 30 års regelen.  Bilen er 
en 2010 modell og avgiftene blir deretter.  Avhengig av 
hvilke motoralternativer osv., så antas prisen på denne 
bilen å starte på kr. 1,1 mill. kroner og oppover avhen-
gig av syl.vol og hestekrefter.  På nåværende tidspunkt 
vet vi ikke vekten på bilen og CO2 utslipp avhenger av 
motorvalg.  

 Vi legger imidlertid merke til at Duntov navnet er svært 
synlig på både skjermer og på frontspoiler, og Duntov 
var jo mannen som sto bak den originale Grand Sport 
i 1963.
Zora Arcus Duntov har bidratt til at Corvette navnet har 
blitt en del av verdens racing historie.  Kanskje kom-
mer navnet hans på nytt til å skape historie med denne 
bilen?

Tekst: Chr. Fett

John-Egil Johannessen, Kai Tveitan, Lars Traaseth, 
Bjørge Johansen, Stein Helgesen, Widar Stoltz, Bjørn 
Sverre Mikkelsen Erik Jensen og undertegnede Nils 
Ole Frønæs fikk servert boller og brus og gikk gjen-
nom 2010 års arrangementer. Bjørn Sverre fortsetter 

som leder og gjør en flott jobb for en stor, men rela-
tivt lite aktiv medlemsmasse. Her er det potensiale å 
få en mer aktivitet blant Corvetteeiere i V-T-B. 

:-) Nils Ole
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Alle generasjonene av Corvetten er et produkt 
av tiden de ble bygget. Årsmodellene i hver gen-
erasjon forandret seg opp gjennom produksjon. 
Og det siste produksjonsåret ble som oftest den 
meste vellykkede modellen av den generasjonen. 
`62 modellen er den siste av C-1 generasjonen. 
Utviklingen av første generasjonen er den Cor-
vetten i historien som har hatt største utvikling. 
Det er bare ramma og det faktum at alle C-1 
modellene ble laget som cabber som er felles fra 
53 til 62.

Form og farge er et begrep innen design. For Jan Erik 
Hellem`s `62 modell er formen klassisk sekstitalls 
og fargekombinasjonen Fawn Beige eksteriør/interiør 
usedvanlig vellykket. Det første jeg tenkte da jeg så 
bilen, dette kan aspirere til å være den perfekte C-1. 
Hardtopp er et tilvalg på denne bilen som kompletterer 
bilen perfekt, også denne i Fawn Beige. Lykteringene er 
lakket i bilens farge (bare på `62 produksjonen) og pyn-
telistene på sidene er borte samtidig som bilen er ens-
fargede sider (ikke en annen farge i covene). Med svarte 
platefelger med små kapsler får bilen akkurat det rik-
tige racing utseende som gjør denne bilen perfekt. In-
teriørmessig er jo svart vanligvis en sikker vinner. Men, 
på denne bilen er det Fawn Beige interiør kombinas-
jonen som denne bilen har riktig. Alt er i samme farge, 
lakkerte flater, ratt, stoff og setetrekk. 

1961-62 modellen er litt blanding av C-1 og C-2. Den 
velkjente ”Duck tailen” fra C-2 modellen dukket først 
opp på de siste produksjonsårene på C-1 modellen. Det 

er en litt mer moderne stuss og det gjorde det mulig å 
få plass til et eget bagasjerom som ikke de tidligere C-1 
modellene har. Bagasjerom på cab kom ikke på andre 
Corvette modeller før på C-5 modellen i 1998.   
           
Da jeg så bilen for første gang på Ekeberg på vårmøn-
stringen, tenkte jeg at denne bilen må inn i CJ. Jeg fikk 
kontakt med eieren, Jan Erik Hellem fra Jessheim og 
hans bedre halvdel, Mette Hertzberg som også var med 
på Corvette hobbyen, til å fortelle om bilen.

Jan Erik hadde eid en `64 Fawn Beige cab i 94-95 som 
var blitt solgt. Etter den hadde han eid flere ti-talls hob-
by biler opp gjennom årene, men `64en var den eneste 
bilen han angret han solgte. Og som mange av oss andre 
går det litt tid å surfe på nett etter drømme Corvetten og 
plutselig var denne Fawn Beige `62en til salgs på FINN 
i 2008. Av alle steder stod den på Sortland i Troms fylke!  
En lokal bilentusiast hadde kjøpt den i California sam-
men med flere andre biler, og eieren ville tynne litt ut 
i samlingen. Bilen var gjort en full restaureringsjobb 
tidlig på 2000-tallet. Telleren var nullstilt og telleverket 
var på ca 6000 miles etter frame-off jobben da Jan Erik 
kjøpte bilen. Ved siden av hardtopp tilvalget har bilen, 
4-tinns manuell T-10 kasse kabla til en original base 
327 cu.in./250 hk. AM radio var high end anlegget på 
den tiden, så innvendig er ting også på stell. 14,531 Cor-
vetter ble produsert i 1962 og 1,851 av disse ble lakka i 
Fawn Beige fargen. En av disse har gudskjelov havnet i 
Norge og det er bare å gratulere Jan Erik og Mette med 
denne nydelige siste årsmodellen av C-1 generasjonen. 

Tekst og foto:Nils Ole
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 CCN møtes på E-6 ved den sydlige avkjøringen til Strømstad kl. 10. (ved bensinstasjonen)
Felles avkjøring for biler fra Oslo/Østfold og de med Colorline fra Sandefjord  

FREDAG 20 AUGUSTI
Tider Aktivitet 
  Tidigt anländande.
 Passa på att njuta av en strandpromenad, ett bad, en tur på stan eller bara softa runt på 
 hotellet tills vi andra kommer.  

 Mötet och mässan öppnar
12.00 Hotellincheckning kan börja
 Incheckning sker på respektive hotell.
12.00 Mässan öppnar dörrarna för alla nyfikna
 Här kommer att finnas intressanta montrar för alla deltagare, även för alla kvinnliga deltagare.
12.00-19.00 SCT Mötesincheckningen är öppen
 Utdelning av välkomstpaket, matbiljetter, program och möteströjor samt all annan behövlig  
 information. Övrig tid enligt anslag på hotellet. 

 “Ladies Choice”, Frivillig aktivitet
16:00 - Avfärd med chartrad buss till shoppingens Mekka Ullared.
 “Shop till you drop” eller tills bussen avgår igen. 

16:00 - “Gentlemens Choice”, Frivillig aktivitet
 Avfärd till Falkenberg Motorbana för träning eller taxi-åkning. 

 Välkomstdrink
20:00 Hotell Strandbaden och Club Corvette Sweden hälsar alla välkomna till årets 
 Skandinaviska Corvette Träff.
  
 Kvällsbuffée 
20:30 - med enklare underhållning fram till småtimmarna, eller så länge intresse finns.  

 LÖRDAG 21 AUGUSTI
  Frukost  
08:00-10:00 SCT Mötesincheckning
 För er som kom sent på fredagen, eller valt att bara vara med på lördagen sker incheckning på 
 Hotell Strandbaden. Utdelning av välkomstpaket, med möteströja och all annan behövlig 
 information. 
 
10:00 Cruising i Hallands vackraste omgivningar
Cruisingen startar på Hotell Strandbadens parkering. Vägbeskrivning och kartor finns i välkomstpåsen. 
 
ca: 12:00 Lunch 
 Lunch ingår i cruisingen och den serveras under färden. 
 
14:00-16:00 Caravan i Varberg och Utställning vid Varbergs fästning
 Vi kommer att köra i en lång caravan genom Varberg centrum ner till vår utställningsplats vid 
 Varbergs Fästning. 

16:30-19:00 Kvällsuppladdning
 Fri tid att softa på hotellet och förbereda för kvällens aktiviteter.
  
19:30 - Middag med underhållning
 Mötet avslutas med en 2-rätters middag, prisutdelning och underhållning med livs levande 
 live-band.  

 SÖNDAG 22 AUGUSTI
  Frukost  
- 12:00 Avsked och avfärd
 Detta sköts efter er egna planering. Åka hem direkt, eller göra några spännande besök innan. 
 Idétorka - se våra tips? 
 Kanske ett sista dopp i poolen? Eller varför inte ett sista inköp i mässan. 

SE www.clubcorvette.se for info

Bindende påmelding 
Sverige 20-22 august 2010

Link til alt som skjer på treffet pluss program og alt man ønsker å vite om hotellet osv:
www.clubcorvette.se

OBS Siste frist for påmelding til treffet er 15. juli 2010 (men helst så fort som mulig)

TA KOPI, SAVE og send påmelding som vedlegg på mailaddr: monica.tvenning@hp.com eller send 
som brev til: Monica Tvenning, Linjeveien 16B, 1084 Oslo. Tlf.nr: 41314400 etter kl. 17.00 hverdager

Jeg/vi ønsker å delta på Nordisk treff  2010 i Falkenberg i Sverige og melder på følgende: 
( Bruk blokkbokstaver ved påmelding pr.brev )

• Navn:  _________________________________________________________________________

• Navn ledsager: __________________________________________________________________

• Adresse: _______________________________________________________________________

• Postnr:  ________________________________________________________________________

• Sted: __________________________________________________________________________

• E-post:  ________________________________________________________________________

• mobil: _________________________________________________________________________

Du har følgende valg:

Alt 1: Kr. 1650,- pr.pers i dobbeltrom som inkluderer full weekend fra fredag til søndag alt inklusive, 
pluss tilgang til 50 saltvannsbasseng (drikkevarer er IKKE inklusive, men selges utenom til ca. kr 38,- for 
øl, rødvin og hvitvin pr.glass )

Alt 2: Kr. 2150,- pr.pers i dobbeltrom som inkluderer full weekend fra fredag til søndag alt inklusive, 
pluss tilgang til 50 saltvannsbasseng (drikkevarer er IKKE inklusive, men selges utenom til ca. kr 38,- for 
øl, rødvin og hvitvin pr.glass ) 
PLUSS fergetur fredag morgen med Colorline fra Sandefjord. Inkl frokost buffee m.drikke på nedtur 
pluss buffeebord/middag på hjemturen + tur/retur med bil og inntil 2 personer 
Avreise Sandefjord FREDAG 20/8-10 kl. 7.00 og hjemreise Strømstad 22/8-10 kl 16.30.
Oppmøte ca. 1 time før avreise.

Alt 3: Kr. 520,- Dagpakke på lørdag som inkluderer: Lunsj, 3-retters middag (eks..drikke) cruising, 
utstilling og deltagerpose. 

I TILLEGG: Det arrangeres “Gentlemans Choice” som er banekjøring på Falkenbergs Motorbane på 
fredag mellom 17.00 og 19.00. Meld deg på nå så er du sikret plass!
Det arrangeres også ”Ladies choice” som er en GRATIS shoppingtur med buss til Ullared på fredag 
mellom kl.16.00 og 19.00.  Meld deg på så er du sikret plass!

Se neste side
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Jeg/vi bestiller følgende alternativ til treffet (sett X på alternativet du ønsker og riktig antall personer)

Alt 1:___   (kryss valg) Pris: 1650,- pr. person    Antall _____      Kr: __________
        OBS : Tillegg for enkeltrom på kr. 500,-

Alt 2:___  (kryss valg) Pris: 2150,- pr. person    Antall  _____       Kr: __________
        OBS : Tillegg for enkeltrom på kr. 500,-

Alt 3:___  (kryss valg) Pris: 520,- pr. person    Antall  _____  Kr: __________

JA, jeg ønsker også å kjøre på Falkenberg motorbane, kr: 170,-pr.bil.                Kr: __________

JA, jeg ønsker å bli med på gratis shoppingtur til Ullared    Antall_____

Totalsum for Nordisk treff weekend (må være innbet senest 15. juli) TOTAL SUM: __________ 

Påmelding er først gyldig når pengene er innbet vår treff konto: 9486 05 36182

Husk: du må oppgi ditt navn på innbetalingen din og merkes: ”Nordisk treff 2010”

Påmeldinger etter fristens utløp blir ikke GARANTERT ROM.
Andre opplysninger (allergier, hund, barn i ekstraseng osv)

___________________________________________________________________________________

CORVETTEN: årsmodell:__________  Type:___________  Motor:___________  

Reg. nr:____________________

Jeg/vi ønsker T-skjorte i størrelse:   XXL:_____   XL:_____   L:_____   M:_____   S:_____
(Sett antallet du ønsker ved ønsket størrelse) 

___________________________________________________________________________________

SPESIALVERKSTED FOR CORVETTE!

Besøksadresse: Tomtavn. 9 (Kykkelsrud Industriområde), 1440 Drøbak  Postadresse: Pb. 1083, 1440 Drøbak - Tlf: 22 16 46 00 
(kl: 08-16) - SMS: 93 000 464  Fax: 22 16 59 16 - cars@carsas.no - Åpningstider: 8 - 16 (lørdag stengt) - www.carsas.no
 

Orginal Corvette, custom 
Corvette, racing Corvette, ombyg-
ging, modifisering, motorbygging, 
motoroverhaling, alle typer service 
og reparasjoner, EU-kontroll (PKK), 
delesalg, Speedshop.

Vi kan Corvette!
US biler skaffes på bestilling,

 alle prisklasser!

*Nytt stort delelager til C3
 Corvette, for eksempel: Slalom 
package kits, kompositt fjærer, div. 
rep.sett, div. vacuumsett (hovedlykter 
og vindusviskere), rustfri bremse-
kalippere, div klips og skruer/bolter, 

interiør- og eksteriørdetaljer, rep.
håndbøker og manualer, hi-perf 
støtdempere, polyurethane 
foringer med mer.

*Ved bestilling av deler, husk å be 
oss sende med det du trenger av olje 
(Quaker State, Dyno Cat, Royal 
Purple, Mobil 1), kjølevæske, 
motorlakk, pakningsfjerner, choke-/
bremserens, blyerstatter, 
oktanforhøyer, copper spray, WD-40, 
div tilsatser (additiver)!

www.earlsplumbing.com

Your muscle car 
connection!

Verksted
 Motorverksted
Motortrimming

Bremsebenk
Delesalg

Speedshop
Postordre
Delelager

(Vinter)oppbevaring
Tilstandsrapport bil

Kranbilavtale
Førstegangsvisning hos 
Trafikkstasjon/Biltilsynet

Kai Bjørkedals ‘77 part 2.

Hovedbildet på Kai Bjørkedals Corvettebygge i forrige 
nr. av CJ er av en 75 år gammel amerikaner ved navn 
John Huett som var i Corvette Fever. Bilen på bildet er 
da også feil, den tilhører fortsatt til John og er i US, 
men fargen er riktig! Beklager dette fra redaktøren. 
`77en til Kai er nå godkjent av trafikkstasjonen i Kris-

tiansand den 30. april og den flotte fargen er Red 
Pearl Metallic og er 50 års jubileums fargen fra 2003. 
Og for the record Kai har så vidt runda 50. 

Gratulerer med ferdigstillelse av Corvettebygget!

Telefon 916 58 250
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Vedtatt 06.02.2010.

Vedtekter
§ 1. Navn
Klubben navn er Corvette Club Norway (heretter 
kalt CCN). 

§ 2. Formål
CCN skal være en klubb for eiere av Corvette av 
alle årganger og andre med interesse for Corvette. 
Klubben skal være uten partipolitiske eller økono-
miske interesser. 
CCN skal bidra til at medlemmene får det enklere, 
rimeligere og mer interessant å eie og ivareta en 
Corvette. 
CCN skal i en kulturbevarende ånd fremme sa-
marbeid og enhetlig holdning i saker av Corvette 
historisk interesse. CCN skal fremme bevaring av 
alle Corvetter og bistå i forbindelse med restaure-
ring, vedlikehold o.a.
CCN kan, når det synes tjenlig for klubben og dens 
medlemmer, tilknyttes/frakobles andre organisas-
joner og foreninger etter vedtak på årsmøte.
Medlemmer av CCN er forpliktet av disse vedtek-
tene og vedtatte retningslinjer.

§ 3. Årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes 
hvert år medio februar. Møtet kunngjøres minst 4 
uker før det skal avholdes. Årsmøtet skal behandle 
saker i tråd med CCN`s retningslinjer.
Når vilkårene er oppfylt avholdes ekstraordinært 
årsmøte med 2 ukers varslingsfrist.
 
§ 4. Organisasjonsform
CCN er en klubb som er landsdekkende. Mellom 
årsmøtene fungerer sentralstyret som klubbens 
utøvende organ. 

Lokalavdelingene har ansvar for klubbaktiviteter 
i sine områder. Endringer og opprettelse av nye 
avdelinger følger CCN`s retningslinjer. 
                                                                                                                                                      

§ 5. Medlemskap og kontingent
Medlemskap tegnes for et kalenderår. Kontingen-
tens størrelse vedtas på årsmøtet.  Familiemedle-
mmer betaler 1/4 kontingent.

§ 6. Eksklusjon
Et medlem som bryter mot CCN’s vedtekter eller 
retningslinjer eller på annen måte opptrer utilbør-
lig, kan foreslås ekskludert fra klubben.
Saksbehandling i tråd med vedtatte retningslinjer.  

§ 7. Endring av vedtekter og retningslinjer 
Vedtas på årsmøtet med min. 2/3 flertall av de 
avgitte stemmene. Minst 20 medlemmer inkl. styret 
må være tilstede på møtet.

§ 8. Profilmateriell
CCN har utarbeidet egen profilmanual til profile-
ring og markedsføring av klubben. Endringer og 
videreutvikling av dette skal godkjennes av sentral-
styret og fremlegges for årsmøtet.
 
§ 9.  Nedleggelse av CCN
Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjen-
nomføres etter vedtak på to påfølgende årsmøter /
ekstraordinære årsmøter med 2/3 flertall blant de 
fremmøtte medlemmene. 

Formål og virkeområde
Disse retningslinjene skal utfylle og utdype CCN’s ve-
dtekter og gjelder for alle medlemmer og all aktivitet 
i og på vegne av CCN.
Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og etterleve 
CCN`s vedtekter og retningslinjer. All virksomhet i 
klubben skal bygge på gjensidig respekt og fremme 
et vennskapelig og sosialt miljø. 

Årsmøte 
Årsmøtet er klubbens høyeste organ og avholdes 
hvert år medio februar. Møtet kunngjøres minst 4 
uker før det skal avholdes. Årsmøtet skal behandle 
flg. saker.
 • Beretning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Forslag som er innkommet minst 2 uker  
     før møtet avholdes
 • Valg

Valgperioden for alle verv er 2 år men slik at 
halvparten velges på hvert årsmøte. Første gang 
denne valgordning gjennomføres gis, som vist neden-
for, noen verv 1 års funksjonstid.

 2011 2012 2013 2014 2015 2016
President 2 - 2 - 2 -
Sekretær 1 2 - 2 - 2
Kasserer 1 2 - 2 - 2
1. styremedlem 2 - 2 - 2 -
2. styremedlem 1 2 - 2 - 2
3. styremedlem 2 - 2 - 2 -
Vara styremedlem 1 2 - 2 - 2
Revisor 2 - 2 - 2 -
1. valgkommite medl. 1 2 - 2 - 2
2. valgkommite medl. 1 2 - 2 - 2
3. valgkommite medl. 2 - 2 - 2 -
Ant. på valg 11 6 5 6 5 6

Valgbarhet forutsetter minimum 12 mnd. medlems-
kap i CCN. 
Forslag på kandidater til sentralstyret fremmes av 
valg- og kontrollkommitèen.
Forslag på medlemmer i valg- og kontrollkommitèen 
fremmes av sentralstyret.
Har noen sittet 6 år sammenhengende i verv, skal 
valgkommitèen vurdere disse plassene særskilt.

Alle fremmøtte på årsmøte har rett til å foreslå kan-
didater til ledige verv under valget.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes med 
2 ukers varsel dersom en eller flere av lokalavdelin-
gene, eller minst 10 medlemmer krever det. Bak-
grunnen for kravet skal redegjøres for i henvendelsen 
og skal fremkomme i kunngjøringen.
Sentralstyret kan på eget initiativ innkalle til slikt 
møte med samme varslingsfrist.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle 
saker nevnt i kunngjøringen.

Valg- og kontrollkommitèen
Kommitèen har som oppgave å foreslå for årsmøtet 
valgbare kandidater til ledige verv i sentralstyret. 
Kommitèen skal søke dialog med lokalavdelingene 
og skal gjennom sin utarbeidelse av nominasjonsliste 
tilstrebe bred representasjon i sentralstyret.

Det tilligger også kommitèen å saksbehandle skrift-
lige henvendelser etter vedtektenes § 6. og over-
sende innstilling i saken til sentralstyret. Velger 
sentralstyret å ikke følge innstillingen, skal saken 
behandles på førstkommende årsmøtet. 
Angjeldende medlem kan kreve at saken behandlet 
på årsmøte, evnt. ekstraordinært årsmøte, uavhengig 
av valg- og kontrollkommitèens innstilling og sen-
tralstyrets stillingstagen.

Sentralstyret
- Koordineringsansvar for gjennomføring av Land-
streff hvert år. Gjennomføres hvert år i juni, fortrinns-
vis den andre weekenden. Turnerende lokalisering-
splan vedtas på årsmøtet for inntil tre år av gangen. 
Nærliggende lokalavdeling involveres i forberedelser 
og gjennomføring av arrangementet.
Arrangementet gjennomføres i tråd med klubbens 
tradisjon og det tilstrebes et så gunstig prisnivå som 
mulig.
- Koordineringsansvar for gjennomføring av Nor-

disk treff i Norge. Nærliggende lokalavdeling 
involveres i forberedelser og gjennomføring av 
arrangementet.

-  Landskonferanse, utvidet styremøte, innkalles av 
sentralstyret minst 1 gang årlig. Her diskuteres 
aktuelle saker og tema. Lokalavdelingenes  

Vedtatt 06.02.2010.

Retningslinjer for CCN
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Nye medlemmer
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Vet egentlig ikke stort om bilen, men den ble tatt inn til 
landet av en i Stathelle i fjor våres. Jeg kjøpte den i juni 
2009, har egentlig ingen “store” planer med den, men 
har jo holdt på litt i vinter.
Bilen har std 350 motor og gearkasse, og er stort sett 
original, bortsett fra lakk. Gjør om litt nå, med headers 

og 2,5” rør... samt byttet litt foringer og lignende. Øys-
tein hos Corvette Store skal bidra med hjelp til å bytte 
bakhjulslagere og fikse håndbrekk bare det blir kjørbart 
og eksos blir ferdig.
Er medlem av Amcar Norge, og West Side Cruisers i 
Bærum.

Hans Jørgen 
Helgesen C-3

Kjøpte Corvetten i Oslo 
for ca 1 mnd siden, 
og den fremstår som 
meget god stand.
Bilen ble tatt inn fra 
statene for vel ett år 
siden etter en renover-
ing som har gått over 
8-9 år. Bilen har hatt en 
eier i 32 år.

Jeg har liten erfaring 
med Corvetter, men har 
alltid synes disse bilene 
er urolig flotte.

Har kommet såpass 
lang i livet nå (45 år) at tiden var inne til å skaffe seg en 
Corvette som kan nytes og stelles med her i Sandefjord.
Har noen småting som må utbedres, og det går på  

elektriske ting. Tror jeg skal klare å få dette greit til med 
hjelp av deres flotte forum.

Side 3 av 3 

Sponsoravtaler/annonseringer må koordineres med Sentralstyret, slik at det ikke kommer i 
konflikt med Corvette Journalens annonsører eller klubbens sponsoravtaler. 
Aktivitetsplan for kommende sesong utarbeides og konfirmeres på landskonferansen. 
Det bør gjennomføres jevnlige medlemsmøter i lokalavdelingene. På et av møtene 
gjennomføres valg av lokalstyre/kontaktpersoner.   
Protokoll fra valgmøtet oversendes sentralstyret innen 15.01. hvert år. 
Lokalavdelingene oppnevner inntil to av styremedlemmene/kontaktpersoner som delegater til 
landkonferanse og årsmøte. 
 
Nettsted 
www.corvetteclub.no er klubbens felles nettsted og portal for hele klubben. Den enkelte 

avdeling tilbys mulighet for å opprette og vedlikeholde sitt eget nettsted innen for denne 
løsningen, og det forutsettes at lokalavdelingers nettsider følger Profilmanualen. Det er en 
fordel at avdelingen har en representant som oppdaterer sine nettsider med løpende 
informasjon til medlemmene.  
 
Felles medlemsregister 
CCN har et felles medlemsregister på nett som håndterer innmelding og oppdatering av 
medlemmer. Registeret er en fellesfunksjon som administreres av Sentralstyret. Avdelingene 
vil så langt det lar seg gjøre bli oppdatert på endringer av medlemmer i sin region. 
Avdelingens medlemmer bør være aktive i verving av nye medlemmer innenfor sin region. 

 
Navn og profileringsmatriell 
Corvette Club Norway, med eller uten avdelingsbetegnelser, tilhører foreningen og kan ikke 
brukes uten hjemmel i vedtektene. Offisiell utforming av navn og logo fremgår av nedenfor 
angitte eksempler for alle avdelinger. Forkortelsen CCN benyttes kun i tekst. Det er/blir 
utarbeidet logomatr. til alle avdelinger i CCN. Til alt av klubbeffekter foretrekkes kun CCN 
hovedlogoer, og fravik på dette må være etter Profilmanual, og godkjennes av sentralstyret. 
 

Eksempler på logo: 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               (sjekk manual: www.corvetterogaland.no/profil)  
 
Nedleggelse av CCN  
Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjennomføres etter vedtak på to påfølgende 
generalforsamlinger/ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertall bland de fremmøtte 
medlemmene. Møte nummer to kan tidligst avholdes 6 mnd. etter første vedtak om 
nedleggelse, senest 12 mnd. etter første vedtak. 

Stadfestes vedtak om nedleggelse i det andre møte, skal det opprettes en kommitè på 4 pers. 
som i en periode 6 mnd. forvalter klubbens økonomiske interesser. Etter denne perioden skal 
overskuddsmidler doneres i sin helhet til en ideell organisasjon.. 

Side 3 av 3 

Sponsoravtaler/annonseringer må koordineres med Sentralstyret, slik at det ikke kommer i 
konflikt med Corvette Journalens annonsører eller klubbens sponsoravtaler. 
Aktivitetsplan for kommende sesong utarbeides og konfirmeres på landskonferansen. 
Det bør gjennomføres jevnlige medlemsmøter i lokalavdelingene. På et av møtene 
gjennomføres valg av lokalstyre/kontaktpersoner.   
Protokoll fra valgmøtet oversendes sentralstyret innen 15.01. hvert år. 
Lokalavdelingene oppnevner inntil to av styremedlemmene/kontaktpersoner som delegater til 
landkonferanse og årsmøte. 
 
Nettsted 
www.corvetteclub.no er klubbens felles nettsted og portal for hele klubben. Den enkelte 

avdeling tilbys mulighet for å opprette og vedlikeholde sitt eget nettsted innen for denne 
løsningen, og det forutsettes at lokalavdelingers nettsider følger Profilmanualen. Det er en 
fordel at avdelingen har en representant som oppdaterer sine nettsider med løpende 
informasjon til medlemmene.  
 
Felles medlemsregister 
CCN har et felles medlemsregister på nett som håndterer innmelding og oppdatering av 
medlemmer. Registeret er en fellesfunksjon som administreres av Sentralstyret. Avdelingene 
vil så langt det lar seg gjøre bli oppdatert på endringer av medlemmer i sin region. 
Avdelingens medlemmer bør være aktive i verving av nye medlemmer innenfor sin region. 

 
Navn og profileringsmatriell 
Corvette Club Norway, med eller uten avdelingsbetegnelser, tilhører foreningen og kan ikke 
brukes uten hjemmel i vedtektene. Offisiell utforming av navn og logo fremgår av nedenfor 
angitte eksempler for alle avdelinger. Forkortelsen CCN benyttes kun i tekst. Det er/blir 
utarbeidet logomatr. til alle avdelinger i CCN. Til alt av klubbeffekter foretrekkes kun CCN 
hovedlogoer, og fravik på dette må være etter Profilmanual, og godkjennes av sentralstyret. 
 

Eksempler på logo: 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               (sjekk manual: www.corvetterogaland.no/profil)  
 
Nedleggelse av CCN  
Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjennomføres etter vedtak på to påfølgende 
generalforsamlinger/ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertall bland de fremmøtte 
medlemmene. Møte nummer to kan tidligst avholdes 6 mnd. etter første vedtak om 
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som i en periode 6 mnd. forvalter klubbens økonomiske interesser. Etter denne perioden skal 
overskuddsmidler doneres i sin helhet til en ideell organisasjon.. 

 aktivitetsplaner for kommende sesong behan-
dles. 

- Utgiveransvar for Corvette Journalen (CJ). 4 år-
lige utgivelser.

- Redaktør av CJ tilsettes av sentralstyret.
- Sentralstyret er ansvarlig for at CCN har en fun-

gerende webside. 
- Webredaktør tilsettes av sentralstyret.
- Den eller de i sentralstyret som har dette som 

oppgave, har fortløpende kontakt med aktuelle 
leverandører og fremforhandler rabattavtaler til 
medlemmenes beste.

- Dersom annet ikke er bestemt på årsmøtet, 
fordeler sentralstyret øvrige oppgaver og ansvar-
sområder i sitt første møte etter årsmøtet.

Lokalavdelinger
CCN er bygget opp rundt enkelt medlemmer og 
lokale avdelinger, som ivaretar medlemmer i et 
geografisk område. Avdelingene er selvstendige, 
men bundet sammen i klubbens felles vedtekter og 
retningslinjer.
Dagens avdelinger dekker ulike geografiske om-
råder. Det er ikke stillet spesielle krav til minimum-
sområde for oppretting av ny avdeling. Det bør uan-
sett være et betydelig antall medlemmer innenfor et 
hensiktsmessig geografisk område.
Opprettelse av nye lokalavdelinger kan initieres  
lokalt eller fra sentralstyret. Vurdering av oppret-
tlese gjøres i samråd mellom sentralstyret og 
tilliggende/avgivende lokalavdeling. En ny avdel-
ing og dens leder og nestleder skal godkjennes av 
Sentralstyret. Styret redegjør på årsmøtet om nye 
lokalavdelinger.
Lokalavdelingene har ansvar for løpende drift og 
arrangementer i sine områder og tildeles et årlig 
driftstilskudd i tråd med budsjett. 
Lokalavdelingen må ha oppnevnt minst 2 kontakt-
personer for å tilkomme driftstilskudd. 
Lokalavdelingene tillegges å samhandle med sen-
tralstyret om gjennomføring av  landsomfattende 
fellesarrangementer.
Leder og nestleder i lokalavdelinger velges av 
regionens medlemmer for ett år av gangen. Leder 
og nestleder er Sentralstyrets kontakt personer og 
således ansvarlig for avdelingens drift og økonomi. 
De kan ikke uten Sentralstyres godkjenning stifte 
utgifter i klubbens navn. Sponsoravtaler/annonser-
inger må koordineres med Sentralstyret, slik at det 
ikke kommer i konflikt med Corvette Journalens 
annonsører eller klubbens sponsoravtaler.
Aktivitetsplan for kommende sesong utarbeides og 
konfirmeres på landskonferansen.
Det bør gjennomføres jevnlige medlemsmøter i  
lokalavdelingene. På et av møtene gjennomføres 
valg av lokalstyre/kontaktpersoner.  
Protokoll fra valgmøtet oversendes sentralstyret  
innen 15.01. hvert år.
Lokalavdelingene oppnevner inntil to av styremedle-
mmene/kontaktpersoner som delegater til landkon-
feranse og årsmøte.

Nettsted
www.corvetteclub.no er klubbens felles nettsted og 
portal for hele klubben. Den enkelte avdeling tilbys 
mulighet for å opprette og vedlikeholde sitt eget net-
tsted innen for denne løsningen, og det forutsettes 
at lokalavdelingers nettsider følger Profilmanualen. 
Det er en fordel at avdelingen har en representant 
som oppdaterer sine nettsider med løpende infor-
masjon til medlemmene. 

Felles medlemsregister
CCN har et felles medlemsregister på nett som 
håndterer innmelding og oppdatering av medlem-
mer. Registeret er en fellesfunksjon som adminis-
treres av Sentralstyret. Avdelingene vil så langt det 
lar seg gjøre bli oppdatert på endringer av medlem-
mer i sin region. Avdelingens medlemmer bør være 
aktive i verving av nye medlemmer innenfor sin 
region.

Navn og profileringsmatriell
Corvette Club Norway, med eller uten avdelings-
betegnelser, tilhører foreningen og kan ikke brukes 
uten hjemmel i vedtektene. Offisiell utforming av 
navn og logo fremgår av nedenfor angitte eksem-
pler for alle avdelinger. Forkortelsen CCN benyttes 
kun i tekst. Det er/blir utarbeidet logomatr. til alle 
avdelinger i CCN. Til alt av klubbeffekter foretrekkes 
kun CCN hovedlogoer, og fravik på dette må være 
etter Profilmanual, og godkjennes av sentralstyret.

Eksempler på logo:
 

 

(sjekk manual: www.corvetterogaland.no/profil) 

Nedleggelse av CCN 
Nedleggelse eller opphør av CCN kan bare gjen-
nomføres etter vedtak på to påfølgende generalfor-
samlinger/ekstraordinære generalforsamlinger med 
2/3 flertall bland de fremmøtte medlemmene. Møte 
nummer to kan tidligst avholdes 6 mnd. etter første 
vedtak om nedleggelse, senest 12 mnd. etter første 
vedtak.
Stadfestes vedtak om nedleggelse i det andre møte, 
skal det opprettes en kommitè på 4 pers. som i en 
periode 6 mnd. forvalter klubbens økonomiske inter-
esser. Etter denne perioden skal overskuddsmidler 
doneres i sin helhet til en ideell organisasjon.
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CCNs SAMARBEIDSAVTALER FOR 2010
OBS: Kontingent må være betalt. (før rabatt tilgang)

GLADMELDING TIL CCNs MEDLEMMER:

Nå er ditt medlemskap i CCN blitt enda mer verdt vil vi tro. Vi har i tillegg til tidligere 
avtaler, inngått nye og attraktive medlemsfordeler til deg som medlem av CCN, med 
følgende leverandører: 

DEKK PARTNER på bildekk, felger, batterier, og div varer
MECA KJEDEN og MOBIL 1 på olje og smøremidler + div.
RICA KJEDEN på hotellopphold i Norge + også i Norden
CRUISE.NO reisebyrå med spesialitet i cruise og reiser

Fra før har CCN avtale med: ECKLERS på bildeler i USA, Vangbo på eksos og div. annet, 
Edgar Berthelsen på verktøy og verkstedutstyr,  RIIS BILGLASS på alt i bilglass. Meguiar`s 
på bilpleieprodukter, og i tillegg vil flere av våre annonsører sørge for, at du som medlem i 
CCN får hyggelige priser på deres varer og tjenester.

HUSK ALLTID OG VISE DITT MEDLEMSKORT, ELLER OPPGI DITT MEDLEMSNR. + NAVN, 
ved kjøp og bestilling.

Se ekstra sider på medlemsfordelene, og rabatter osv. bakerst i denne Corvette Journalen. 
Bruk VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE, det gir best uttelling for alle parter nå og i framtiden.                                     
NB: MEDLEMSRABATTENE MÅ IKKE PUBLISERES PÅ NETTSIDENE, da dette vil skade 
mulighetene for å oppnå de beste rabatter.    Eks. pres. Erik
  

www.meca.no

RABATTAVTALE MOBIL PRODUKTER

Corvette Club Norway og MECA Norway AS har inngått en rabattavtale som gir alle klubbens 
medlemmer 44 % rabatt på alle Mobil produkter, i tillegg til at vi har gode rabatter på andre av 
MECA’s produktgrupper. Avtalen gjelder ved kontant betaling hos alle MECA-avdelinger, og du må 
vise frem medlemskortet ved varekjøp.

MECA er representert ved 21 lokale grossistavdelinger over hele landet. Finn din nærmeste avdeling.

MECA Arendal
37 05 98 00

MECA Bergen
55 25 50 00

MECA Elverum
62 43 34 79

MECA Finnsnes
77 84 62 82

MECA Førde
57 83 09 90

MECA Gjøvik
61 13 19 30

MECA Hadeland
61 33 88 77

MECA Haugesund
52 70 36 36

MECA Kongsvinger
62 82 32 10

MECA Kristiansand
38 10 58 50

MECA Lillehammer
61 24 69 79

MECA Lyngdal
38 39 29 25

MECA Molde
95 13 70 00

MECA Oslo
23 24 66 80

MECA Rud
67 17 44 40

MECA Sandnes
51 68 45 00

MECA Sarpsborg
69 11 56 00

MECA Sem
33 30 10 20

MECA Tromsø
77 69 07 50

MECA Trondheim
73 87 77 00

MECA Ålesund
70 17 26 50

                                            ESP
Verdens ledende motorolje til en enda bedre pris! 

Mobil1 ESP  5W-30 er en bransjeledende, helsyntetisk olje ideell for 
diesel- og bensindrevne biler. Utviklet for å øke ytelsen også hos 
bensindrevne biler. Kjøpe 4-liter og få med en liter ekstra!

Art.nr. 1600-ESPPACK

Din criuseferie starter her ...
Samarbeidspartner med Corvette Club Norway.

Vi tilbyr deg som medlem:
• Spesialpris på cruise over hele verden
• Stort utvalg av cruise, hoteller, fly, leiebil
• Høy kompetanse og god service 

For mer informasjon og tilbud:
Tlf. 63 94 05 40 (09-16 alle hverdager)

Send forespørsmål eller reserver online (H24)
www.cruise.bo
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God morgen frokost
Rica Hotels gir deg en energifylt start på dagen! Hos 
oss får du servert “God morgen” frokost, en frokost 
med mange spennende produkter utviklet i samarbeid 
med ernæringsfysiologer i Olympiatoppen. Dette er en 
frokost som gir deg overskudd, sunnhet og nytelse! 

For 5. året på rad har Rica Hotels vunnet “Twinings 
Best Breakfast” - Norges beste hotellfrokost med Rica 
Nidelven Hotel i tet. Vi ønsker at du, som gjest, skal få 
en god start på dagen! 

Velkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsDet Go�  Vertska� tDet Go�  Vertska� tDet Go�  Vertska� t
Norsk Corvette Club har inngått en samarbeidsavtale med 
Rica Hotels. Det vil si at alle medlemmer i klubben får gunstige 
priser på overnatting og kurs/konferanser. Avtalen gjelder på 
alle Rica hotellene i Norge og Sverige, samt våre samarbeids-
partnere i Danmark, Finland og Skottland. 
Rica Hotels tilbyr profesjonelle kurs- og konferansehoteller, 
moderne forretningshoteller og feriehoteller i fl otte omgivelser.

Besøk rica.no for rombestilling og mer informasjon eller 
kontakt Rica Service Centre på telefon: 66 85 45 60 
eller e-post: rica@rica.no. Oppgi corp. ID: NB7273 for 
å få avtalepriser. 

Rica Service Centre er behjelpelig med å booke hotellrom 
for deg i Sverige, Danmark, Finland og Skottland.

Vi sees!

Svanemerkede hoteller
Rica Hotels har som et ledd i miljøsatsningen valgt å 
strekke seg mot de strengeste kravene til miljø innen 
hotellbransjen. Rica hoteller sertifi seres med det off-
isielle miljømerket Svanen, et miljømerke med høy 
troverdighet og med krav som skjerpes kontinuerlig. 
Dette sikrer at hotellene som ennå ikke er sertifi sert har 
høye mål for sitt miljøarbeid, og at de som er sertifi sert 
er blant de beste innen miljø i bransjen. 

LB
X.Foto:Studio

Isidor
(luth.no

&
Fredrikstad

kom
m
)

I sommer lønner det seg å bo hos Rica Hotels

4 Fredrikstad

3 Oslo3 Oslo
1 Kristiansand1

2 Sandefjord 322 Sandefjord

Med Rica Hotels
fordelskort får du
hver 6. natt gratis.6

...og så: enda mer moro!
Fra kr

395,-
per person per natt

i dobbeltrom.

5 Göteborg

En som
mer full av:

eventy
r og dy

r, sol og b
1ading, store byer, gamle byer og kiling i mage

n…

Hos Rica Hotels er det i sommer reduserte priser på overnatting på 80 hoteller i Norge og Sverige – helt ned i 395 kr per person
per natt i dobbeltrom i perioden 25. juni – 22. august! Og det lønner seg å bruke Rica Hotels fordelskort – som medlem får du nemlig
doble poeng per natt fra første overnatting i sommerperioden! Det betyr at hver 6. natt er gratis hvis du bor 5 netter hos oss. Er du
ikke medlem? Registrer deg gratis på rica.no, her finner du også alltid de beste overnattingsprisene – bestill på rica.no. Vi sees!

Kristiansand: Rica Dyreparken Hotel • Hotel Norge Sandefjord: Rica Park Hotel Sandefjord Oslo: Grand Hotel • Holmenkollen Park Hotel Rica •
Rica Helsfyr Hotel • Rica Hotel Bygdøy Allé • Rica Oslo Hotel • Rica Hotel G20 • Rica Hotel Gardermoen • Rica Travel Hotel • Rica Holberg Hotel •
Rica Victoria Hotel Fredrikstad: Rica City Hotel Göteborg: Rica Hotel Göteborg Tilbudet gjelder fra 25. juni til 22. august.
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                verktøy sortiment  -40%  på veil. pris

Det resterende sortimentet hos firmaet, gies det spesialpriser på til CCNs 
medlemmer, prisene avtales ved bestilling. Sender varer i hele til landet.

CCNs SAMARBEIDSPARTNER for verktøy og verkstedsdeler:  
CCN’s kontaktperson:
Thomas Wollertsen
Larvik
Telefon 33 13 79 13
t.w@berthelsen.no

Vi har også inngått ny samarbeidsavtale med:
                                         på DEKK og FELGER

CCN er nå en samarbeidspartner rikere med 
denne avtalen. Da vi i utgangspunktet ikke 
hadde noen samarbeidsavtale for dekker og 
felger, ønsket vi i utgangspunktet en leveran-
dør med størst mulig kvalitetssortiment, og at 
kjeden hadde flest mulig forhandlere over hele 
landet (og best mulig på pris selvsagt). 
DEKK PARTNER er Nordens ledende dekk 
kjede, og har forhandlere stort sett på de fleste 
tettsteder i NORGE. De fører stort sett de fles-
te av de mest anerkjente dekkprodusenters 
utvalg, og skaffer stort sett alt av dekk vi måtte 
ønske. Avtalen omfatter alt av dekker (og evnt. 
felger) til våre medlemmers biler både som-
mer som vinter. 

AVTALEN GIR EN FAST MINIMUM rabattsats 
på kjedens veil. priser, men vi vil av og til få en 
ekstra rabatt ved spesielle kampanjer og på 
spesielle dekk og felger utover dette. Det vil bli 
utarbeidet en liste på større og dyrere dekk 
etter hvert, som det gies ytterligere rabatter 
på, men denne er ikke klar i skrivende stund. 
Våre representanter i styret(medl kontakt, og 
markedrepr.) vil sikkert kunne sjekk dette opp 
mede våre kontakter i Dekk partner inntil lis-
ten er klar. SE ALLE RABATTSATSER OG 
SORTIMENTS leverandører i avtalen under. Vi 
håper medlemmene finner avtalen attraktiv, og 
støtter opp om denne og de øvrige avtaler.

Gir CCNs medlemmer:        
          42% Rabatt på sin veil. prisliste på  BILDEKK

fra: GOODYEAR, NOKIAN, og YOKOHAMA.

25% på Michelin dekk, p.g.a. reduserte grunnpriser 2010 
(nettoprisene vil være vel så lave som i fjor på Michelin, med 42% på 2009 prisnivået) 

35% Rabatt på sin veil. prisliste på alle typer Martins Felger 
Tilleggsavtale på: EXIDE BATTERIER -36% rabatt og Flom kjettinger -32% rabatt

(Dekkhotell, lagring og alt av service, skjer til netto serviceprisliste. Forutsetning i avtalen er alle kjøp er til kontant 
betaling, og at gyldig medlemsbevis fram legges ved bestilling. Frakter  må avtales og betales av kjøper.

Sjekk Dekk partners nettsider (www.dekkpartner.no), for priser og utsalgssteder. 

Telefon 09009

Ecklers i USA gir CCNs medlemmer følgende rabattavtale på deler til CORVETTE og andre 
bilmerker som føres i Ecklers vareutvalg:

Det vil allikevel være spesielle deler og tilbud, som det gis nettopris på, 
eller redusert rabatt. Derfor er det viktig at du ber om bekreftelse på din 
ordre med bekreftet rabatt før varene sendes. Slik vil du unngå at det 
oppstår missforståelser og konflikter rundt dette.

Rabattsatsen trekkes fra de gjeldene katalogpriser hos Ecklers.
Slik går du fram ved bestilling hos ECKLERS: Varene bestilles enten på telefon eller på mail. Ved bestil-
ling må du alltid oppgi at du er medlem i CCN og kundenummeret 20907680, foruten ditt personlige 
medlemsnr.i CCN. Alle varer hos Ecklers har eget katalognummer, og dette må brukes på alle bestilte 
varer. Kataloger finnes for hver generasjon CORVETTE hos Ecklers. Katalogene finnes i begrenset antall 
på alle lokalavdelinger i CCN, og også noen hos klubbens matr.forv.  
Du kan også bestille den katalogen du trenger direkte fra ECKLERS (se deres nettside). VÅR 
HOVEDKONTAKT PÅ ECKLERS ER: LINDA CALHOUN, men du kan også gjerne ta kontakt med  
int. salesavd.                                                                                                                                     
Her er andre adresser, telefoner og kontakter i ECKLERS:   www.ecklers.com 
Ecklers, 5200 S. Washington Ave.,Titusville, FL. 32780 USA

Intern.sales avd.: intsales@ecklers.net  telef.(USA) 321-269-9651 og fax (USA) 321-383-2059
Linda Calhoun:    linda.calhon@ecklers.net       Gerhard Bunge: gerhard.bunge@ecklers.net 
Enilda Lizardo:    enilda.lizardo@ecklers.net      Jaime Bersok:   jaime.bersok@ecklers.net      

25%

30%
RIIS Bilglass gir CCNs 
medlemmer rabatt på 
alt i bilglassruter i
sine utsalgssteder.

RABATTEN er på:                                                                   
Rabatten gjelder ikke i forsikringsoppgjør,  

  og egenandelen i slike saker.

CCN medlemsrabatt – 20% på ord. priser.

EN LEVERANDØR MED MANGE MULIGHETER
VANGBO på Kløfta som er spesialleverandør av alt i eksos, 
lyddemp. katalysatorer, stålslanger, silikonslanger, isola-
sjon for støy og varme.
Se nettsiden: www.vangbo.no      
E-post: post@vangbo.no                                      
Adr. Vangbo AS, Myrvangveien 2,2040 KLØFTA 
Tlf 63 98 12 20                        

Meguiar`s / Panvulk gir som vanlig 
gode tilbudspriser til CCNs medlemmer, 
på treff og møter i regi av klubben.    
               



BRUKTMARKED
SKANDINAVIAS RÅESTE CORVETTE ? 
1963 Corvette Grand Sport Roadster (Replica) 
Prototype bygget hos D&D Corvette.
Så vidt vites eneste i Scandinavia. 

Bilen veier 1000 kg og har følgende spesifikasjoner:
• Steel-reinforced one piece Fiberglass Body, 4” round tube frame  

(as original)
• 1994 Corvette Suspension with Heim joints at all points
• 13” Corvette ZR1 Cross drilled Rotors with 1994 Corvette Calipers
• Aldan Gas charged Coil-over Adjustable shocks
• Motor 1970 LT1 Corvette V8 (350c.i./370hk with Roller Rockers)
• Griffin Heavy Duty Aluminum Radiator w/electric fans
• 3.73 Corvette Posi-Traction Rear End, Munci 4-speed transmission
• Custom made Pin drive Halibrand Knock-Off Wheels;
 17x11” Rear  with 315-35 with ZR17 Tires
 17x10” Front with 275-40 with ZR17 Tires
• Frame mounted steel Roll Bar, Aluminum Flywheel with Scattershield
• 16 Gallon Safety Fuel Cell, Five Point Racing belt (driver’s side)
• Electric Fuel Pump, Quick fill Gas Cap, Optima battery

Kontakt  Christian Fett  
Bestemorstien 5, 1177 Oslo, Norge • Tlf.: (+47 ) 22 28 27 55 eller (+47) 92 06 06 77 • E-mail: chrfett@c2i.net
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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, hvit, 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,-

Dametopp 
(hvit) 
Pris 125,-

Fleecejakke 
(sort) 
Pris 350,-
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Panvulk AS,  Aslakveien 20,  0753 Oslo,  Tlf.; 22514800,  E-post; post@panvulk.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™
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Gamle Stavernsv. 3c, 3264 Larvik


