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Hei, alle medlemmer og samarbeidspartnere.
Vil først av alt takke Mjøsa avd for et godt gjennomført Landstreff 
på Lillehammer. 
Ble litt nytt for meg, men tror det gikk noenlunde greit:)
Men fant fort ut at det var mye å huske på oppe på scenen.
Meguiars posene stod pent oppetter veggen, vi beklager dette. 
Men håper alle klemmene Liv fikk da hun delte ut selv veier opp for 
det :)
Premieutdelingen gikk ellers greit, men dette tar for lang tid. 
Takker for alle tilbakemeldinger ang. dette seinere på kvelden:) 
Har vel heller aldri vært delt ut flere i CCN sin historie vil eg tro. 
Så neste år i Haugesund kommer dette til og foregå på en helt 
annen måte:) og målet er at alle som er til middag skal få det med 
seg.
Henning tok på seg oppdraget med å skrive storyen til CJ fra 
Landstreffet og er overbevist om at den er i de rette hender.
Fikk også til et møte med avdelingsledere, sammen med Gudmund 
lørdagen. 
Noe som var viktig for meg, og ikke minst Gudmund som er kon-
taktperson mot under avdelingene.
Følte det var et godt møte, og det vi snakket om danner en grei 
agenda for utvidet styremøte i november.
Et sånt lite møte føler eg er det riktige på hvert Landstreff, da er de 
fleste der:) Så takk til avd. ledere som tok dette på sparket:)
Hc har fartet mye på jobb østafor i vår/sommer og har derfor fått 
med seg litt av det som skjer hos østlands-avdelingen. 
Grava 2 ganger og ikke minst cruisingen rundt Hurumlandet.
Dette var en kjempetur i nydelig vær, med et oppmøte som flere en 
meg satte pris på:)
Når man da også får tilbud om og prøve Erik`s sprett nye 2010 C6 
ZR1 er det fullkomment :) 
Takk til Erik Berge for en uforglemmelig prøve tur i Norges råeste 
Corvette :)
I skrivende stund er det en uke til avreise mot Trondheim og Hot 
August Night, sammen med Amcar gutta/jentene fra Bergen. 
Dette blir en kjempetur uansett vær, med overnatting i Geiranger 
på vei oppover.
Hc har også planer om og delta på street legal lørdag kveld, uten 
de store forhåpningene. Bare fordi dette er gøy:) 
Dette pleier og være et underholdende arrangement, med så mye 
mennesker tilstede.
En uke seinere står Skandinavisk Corvette treff i Falkenberg for tur. 
Nesten 40 biler fra Norge og totalt over 170 Corvetter totalt, så 
dette må bli bra:)
Her har de lagt opp til at alle skal trives, shoppingtur til Ullared/
banekjøring på Falkenberg banen for både damer og menn:)
Og husk, send inn bilder/storyer til CJ, Nils Ole lager dette bladet 
og et til før han gir seg som redaktør. 
Er det noen som kan tenke seg og ta jobben videre, vær så snill og 
gi en lyd.

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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Sesongen 2010 går definitivt mot slutten. Når dette bla-
det ligger i postkassa har det blitt september, den første 
høst måneden. For CCN har 2010 vært et godt år. Årets 
høydepunkt for klubben er landstreffet som i år var på 
Lillehammer og 125 Corvetter deltok, og det er en fyldig 
reportasje i dette bladet av Henning. Tre nye Corvette 
eiere og nå CCN medlemmer viser frem sine nye C3, C4 
og C5 modeller. Medlemslista for utsendelse av dette 
bladet har aldri før vært så lang med 842 adressater. 
Flere nyere Corvetter blir å se på norske skilter. Alt ser 
ut til å være fryd å gammen i CCN.

Men det kan virke som den norske janteloven også til en 
viss grad har fått feste i deler av Corvette miljøet. Det 
burde være lov å bruke en haug med penger på en ny 
ZR1 uten at folk skal komme med oppgulp i stedet for 
applaus for at vi har en slik bil på norske skilt. Uansett 
kan dere lese om bilen i dette nummer. Apropos skilt 
eller ikke er det også en stadig tilbakevendende disku-
sjon i miljøet. Jeg synes det er gledelig at stadig flere 
velger å registrere de nyere modellene av Corvettene, 
men samtidig skjønner jeg at det mye penger til 
Sigbjørn fra Hamar for et par hvite skilt. Men så lenge vi 
velger å bo i Norge, er en bil på prøve skilt ikke godkjent 
av den norske stat, og derved ikke fullgod norsk borger.
Vi trenger bare å dra over kjølen for å finne et helt annet 
avgiftsregime. Jeg kommer rett fra det årlige nordiske 
Corvette-treffet (kommer fyldig reportasje i neste nr. av 
CJ). 

I hotellobbyen stod en splitter ny C6 coupe(2009) til 
459.000 s.kr. (390.000 n.kr.) ferdig regga. Det er fristen-
de å bli svensk!

Jeg har abonnert på ”Corvette Fever” i over 15 år. Jeg 
fikk oktober utgaven av bladet i postkassa her forleden. 
”Final issue” stod det på første side. Det slutt for bladet 

etter +30 år. Trist, men sant. Og med 12.192 Corvetter 
solgt i 2010 er ikke alt på stell for oss Corvette entusi-
aster, men når vi er i bunn av bakken er det bare å gi 
gass!  

En annen som gir seg i 2010, er undertegnede. Så vidt 
jeg vet er ikke redaktør stillingen besatt for 2011, så det 
er bare å kontakte undertegnede eller andre i styret. 
Jeg har fortsatt en CJ og en kalender å produsere denne 
høsten før jeg gir meg. Det er ønskelig med artikler til 
bladet og fine bilder til kalenderen. Jeg ønsker meg 
helst biler som ikke har vært avbildet før. 

Fortsatt er mailadressen: 
nilsofr@online.no                                
Mvh Nils Ole  

REDAKTØRENS SIDE

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

Telefon 916 58 250

Redaktørens Corvette-mus

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
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konkurs (bl.a. på grunn av finanskrisa?) og brant inne 
med over 180 Corvetter som savnet en eier. Det førte 
til at GM stoppet eksporten til Europa og Erik fikk ikke 
sin ZR1 i 2009. Så i februar i 2010 fikk Erik en telefon 
fra Erik (Bergeheim Drammen) at han kunne bestille sin 
ZR1 nå, GM hadde igjen åpnet Europa eksporten. Han 
var ikke sein å be.

ZR1 2010    
Da Erik skulle bestille Corvetten, så var det få, men van-
skelige valg å ta. ZR1 blir kun levert i Europa med det 
mest påkostede optionet 3ZR. Så det var egentlig bare 
tre valg for Erik. Farge utvendig/innvendig og hva slags 
felger han ville utstyre bilen med. Det vanskeligste val-
get var fargen på bilen. Han var klar for Jetstream Blue, 
men fra 2010 ble ZR1 levert i Artic White og etter nøye 
vurderinger ble det hvit, som 139 andre ZR1 ble lakka 
i. Ebony interiør er et sikkert valg og det ble kromma 
felger som 85 % av andre ZR1 kjøpere bestilte det året. 
Erik`s bestilling var en av de siste som ble gjort for 2010 
modellen. I ettertid er det bare de kromma felgene Erik 
har måtte supplere med to sett med ekstra hjul, origi-

nale svart og grå. (gleder meg til å se bilen når de blir 
satt på). Bilen ble produsert i april måned og levert fra 
Bergheim Drammen til Erik 6. juni. Produksjons tallet 
for Corvetter i 2010 ble det laveste siden begynnelsen 
på sekstitallet (bortsett fra 1997 med oppstart av den 
nye C-5 generasjonen). Totalt ble det produsert 12.194 
biler og av de 1.577 ZR1 modeller. 24 ZR1 ble eksportert 
til Belgia (Europa) hvorav 1 gikk til Norge. 

C6 ZR1 modellen blir kanskje den mest ekstreme seri-
eprodusert bil som noen gang ruller ut fra samlebåndet 
fra GM. Og Chevrolet har klart å levere en bil som lig-
ger i verdenstoppen i ytelser og etter min mening også 
designet. Bilen er bare rå fra alle vinkler. Relativt liten 
(i forhold til Vyron, ENZO og Carrera GT er det småbil) 
brei og lav. Vekten holdes på beskjedne 1520 kg med 
alt utstyret bilen blir levert med som; high-end stereo 
med 7 høyttaler, nav., integrert telefon, airbags i hode og 
ræ.., alt er elekrisk, servo både her og der og alle modes 
for motorstyringer og kjøreprogrammer. Alt dette veier, 
og Chevrolet ingeniørene har jobba livet av seg for å 
holde vekta på ca. 1500kg (det veier min gamle `67 kun 

Da jeg vokste opp var jeg yngst av tre brødre. Som den 
minste lærte jeg hva ”kongen på haugen” var. Kongen 
på haugen er rett og slett sjefen over alle sjefer, den 
sterkeste, tøffeste, råeste; den ingen våger, eller bør 
prøve, å kødde med. 

Kongen på haugen blant alle biler i 2010 – CHEVROLET 
CORVETTE ZR1.
Erik Berge har skjønt det. Som den første (og foreløpig 
den eneste) norske eier av den siste generasjonen av 
ZR1. Han ville bare bli sjefen over alle sjefer på norske 
veiene. 

Erik er godt over gjennomsnitt interessert i diverse 
kjøretøy. Motorsykler, snøscooter, vannscooter og 
selvfølgelig biler, har vært i Erik`s eie opp gjennom 
årene. Mange bilmodeller har vært regga i hans navn, 
BMW M3, Porsche og M-B med store tall og bokstaver 
bak. Men disse bilmodellen manglet det spesielle Erik 
var på jakt etter. M-B blir for tung, Porscen går det ti 
på dusinet (dessuten er det jo opprinnelig en folkevogn) 
og BMW`en har setet bak, så hva skal en da finne på? 

På våren 2007 fant Erik svaret på alt dette; Chevrolet 
Corvette C-6 modellen. Han hadde en C-6 coupe på 
prøveskilt en stund, før han bestemte seg for å bestille 
en ny Z06 2007 modell.

Bergheim
Han sjekket litt rundt og han endte opp hos Bergheim 
Drammen og Erik Skagenes. Han ville ha en Europa 
modell med full garanti og service. Z06 ble levert i juni 
2007, blå og flott. Erik har biler for at de skal brukes, 
så på de 3 årene Erik hadde Z06en ble det 3 turer til 
”Ringen”, en til Spa og diverse turer til Våler og Rudsko-
gen. 37.000 km viste tellerverket da han la Z06en ut for 
salg. Erik hadde fått sansen for Corvetten og i 2009 kom 
Chevrolet med det mest ekstreme Corvette optionet 
som er, og noen gang kommer til å bli produsert, ZR1 
C-6 modellen. Han var så fornøyd med Bergheim at han 
igjen ringte Erik Skagenes og bestilte en ZR1 2009. Men 
flere enn Erik ville ha den, så han måtte trekke kølapp 
og kunne ikke regne med å få bilen gjennom importøren 
i Europa før høsten 2009, dvs. en 2010 modell. Og det 
gikk ikke bedre enn at den Europeiske importøren gikk 

ZR1 2010 ”KING of the HILL”
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ZR1 OPTIONS
• Active handling 
• Air bags, frontal and side impact, driver and front  

passenger w/ Passenger Sensing System 
• Air conditioning, dual-zone with climate control 
• Air filtration system w/ pollen filter 
• Audio system, AM/FM w/ CD player & MP3 Playback, 

XM Satellite Radio, Aux input jack and 7 speakers 
• Audio controls on Steering Wheel 
• Axle, 3.42 ratio, Ltd. slip (standard and only Available 

on 6-speed manual transmission) 
• Brakes, 4-wheel disc with antilock 
• Cruise control 
• Daytime Running Lights 
• Defogger, rear-window 
• Driver Information Center w/ two-line display and trip 

computer 
• Door locks, power programmable w/ lockout protection 
• Engine, 6.2L LS9 V8 SFI w/ 638HP @6500 RPM & 604 

lb-ft of torque @3800 RPM 

• Exhaust, aluminized stainless-steel With 4” polished 
stainless-steel tips 

• Floor console, including two covered cup holders,  
ashtray with cigar lighter, auxiliary power outlet and 
CD storage 

• Floor mats, carpeted 
• Fog lamps, front, integrated in fascia 
• Frame, aluminum 
• Glass, Solar-Ray light tinted 
• Head Up Display 
• Headlamps, Xenon high-intensity discharge 
• Keyless access with push-button start & integrated key 
• Floor Mats, carpeted 
• Mirror, inside rearview Auto-Dimming w/ compass & 

Dual Reading Lamps 
• Mirrors, outside heated power-Adjusted auto-dimming, 

body color 
• Oil Life monitoring system 
• OnStar w/ one year Safe & Sound Plan 
• Seat - Six-way power driver 

• Seats, front bucket w/ leather seating surfaces 
• Steering, power, speed sensitive, rack & pinion  

variable ratio 
• Steering column, tilt 
• Steering wheel, leather wrapped 
• Suspension – 4 Wheel independent, Includes  

transverse composite springs 
• Theft-deterrent system, vehicle, push button, start and 

audible visual alarm 
• Tires – Extended Mobility (Run Flat) 
 Front – P285/30ZR19 Michelin PS2
 Rear – P335/25ZR20 Michelin PS2 
• Tire pressure monitor system, display on DIC 
• Traction Control 
• Transmission, 6-speed manual, short-throw includes 

launch control, specific gearing and quicker ratios 

• Wheels, ZR1 silver painted aluminum
 19” x 10” front
 20” x 12” rear 
• Window, power w/ driver and passenger express down 
• ZR1 Carbon Fiber components, includes roof, roof 

bow, front splitter and rocker extension with visible 
clear-coasted fiber weave pattern plus body-color dual 
front cove fenders, floor panels and raised hood with 
window 

• ZR1 Performance Package, 4-wheel independent, 
includes transverse composite springs, power steer-
ing, engine oil, axle, and transmission coolers, stiffer 
springs and stabilizer bars, Magnetic Selective Ride 
Control, larger Brembo ceramic brakes with cross-
drilled rotors and specific tires 
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med AM/FM radio og en høyttaler!). Mye karbon og lett-
metallslegeringer har gjort dette mulig.  
Alt dette blir levert i pakkeløsning som er uslåelig i for-
holdet ytelser/pris. Ca 120.000$ (nkr.720,000) i statene 
er prisen for å bli kongen på haugen. Men jeg må bare 
minne alle lesere på at vi bor fortsatt i Norge og Sigbjørn 
fra Hamar skal da i tillegg ha 1,9 mill., så regnestykket 
blir et annet her på berget. Men som Erik sier er sik-
kerheten med å kjøpe gjennom forhandler vært prisen. 
Det er full garanti i 3 år/ 100.000 km (også launch kon-
trollen).   

Kjøreturen
Etter fotoseansen med Erik ble det en demotur. Hele 
pakka er bare fantastisk velbalansert og effektiv. 638 hk 
(er blitt målt til ca 510 på bakhjula) i asfalten  med fransk 
produsert gummi, Michelin 335/25ZR20. Launch kon-
troll (som er standard for 2010), traction konroll hjelper 
til med en mer kontrollert leveranse av kreftene, og det 
er meget fornuftig for gjennomsnitts-sjåføren. Med alt 
slått av hjelper ikke, 0,7 m med dekk, det er hjulspinn 
nesten sagt hvor som helst og når som helst i de fleste 
gir. I regnvær og under 10° lar Erik bilen stå. En ting er 
akselrasjonen, men sideveis G (blitt målt til 1,45 på ski 
pad) og stoppdistanser var like imponerende. Etter Erik 
hadde vist frem deler av bilens prestanda, spurte han 
om jeg ville prøve. Og det er lenge siden sist jeg ble så 
kraftig imponert av ytelsene til menneske skapt maskin 
(sist var for ca 32 år siden første gang jeg fløy jagerfly 
i Oklahoma). Bilen er bare helt rå og fantastisk å kjøre. 
Og jeg er neimen ikke sikker på om det er Erik eller Sig-
bjørn som er mest fornøyd.
Etter å ha kjørt bilen er jeg sikker på at det er Erik. Takk 
for turen!  
                                                              Tekst & foto: Nils Ole

 

Det har vært avholdt et Corvette treff i region vest i 
Sverige, disse kaller seg Great Lake District, altså Vet-
tern, Venern og Fryken sjøene. 

Det var totalt 27 biler med, dette er ny rekord for dette 
forholdsvis lille lokaltreffet.

Vi var fire biler med fra Norge, vi er “stugegere” i dette 
området i Sverige samt noen venner: Finn Strøm og Ei-
rin Nygård i 1968 Corvette cab, Frode Eber Hansen og 
Liv Eber Hansen i 1967 Corvette cab, Bjørn Nordstrøm 
og Liv Nordstrøm i 1966 Corvette cab og til slutt helt 
ferske medlemmer Gauthe Virik og Ranveig Virik i 1999 
Corvette cab, disse meldte seg inn i vår CCN på Eke-
bergtreffet i år og blei altså med til treff i Sverige rett 
etterpå, Gaute er formann i Buick klubben i Norge, han 
er dessverre opptatt under landmøte helgen men vi vil 
nok se mye til dette hyggelige paret i årene framover.

Jan Israelsson “Janne”, vår kontaktperson i Sverige, var 
frontfigur under oppholdet og en fantastisk historiefor-
teller og engasjer pådriver, akkurat etter vår nord nor-

ske smak der en historie skal være morsom og litt sann.

Vårcruising med Great Lake District, Club Corvette 
Sweden 15-16 mai.
Samling ved AutoArc Karlstad, som er Corvette-forhan-
dler lørdag 15. mai i pøsregn. Det var 22 svenske biler 
C5 og C6, fire norske 66,67,68 og C5.

Corvettetur til 
Sunne 2010
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Landstreffet 2010 

Lillehammer 3 – 6. juni 
 

Så var det igjen klart for CCN sitt årlige 
Landstreff. For mange er dette et 
absolutt høydepunkt gjennom sesongen. 
Her samles Corvette entusiaster fra hele 
landet til en hyggelig helg i Corvette 
venners lag. Årets treff ble gjennomført 
under en skyfri himmel og føyer seg i 
rekken av suksessfulle landstreff.  
 
125 Corvetter var påmeldt til treffet. Dette 
er et par biler mindre enn det som var 
påmeldt i 2009, da det var 130 påmeldte. 
Men på årets landstreffbilde kan det skiltes 
med ny rekord. 121 biler ble fotografert 
samlet, i 2009 var det kun 108 biler. 
 

 
 
Quality Resort Hafjell 

Foto: Henning 

 

Torsdag 3. juni. 

 
Etter at det i fjor ble godt mottatt at det var 
tilrettelagt for ankomst allerede torsdagen, 
ble dette tilbudet videreført i år. Helgen går 
fort og for mange er muligheten med en 
dag ekstra både ønskelig og behagelig. I år 
kunne en også velge å bruke fredagen til 
banekjøring på Vålerbanen, så noen dro 
torsdagen og tok overnattingen på Elverum 
som er nærmere banen. De andre kjørte til 
Lillehammer og fant roen der sammen med 
andre Corvette entusiaster. 

 

 
 
Corvette familiebilde 2010. 

Foto: Henning 

 

Fredag 4. juni. 

 



Fredagen begynte for mange med oppmøte 
på Vålerbanen. CCN hadde leid banen og 
under ledelse av Frode Alhaug skulle 
deltakerne få en fartsfylt og lærerik dag på 
banen. 18 Corvetter tok del i banekjøringen 
og noen fikk litt mer spenning enn de 
hadde håpet på… 
 

 
 
Frode Alhaug stilte med sin 1967 modell. 

Foto: Harry 

 
For de som valgte å delta på banekjøring 
på Vålerbanen startet fredagen klokken 
09:30 med førermøte. Her ble det 
gjennomgang av sikkerhet og generell info 
om det å kjøre på bane. Når det var 
unnagjort var det klart for fart og moro 
med Corvettene. For noen ble det en ny 

Cruisingen går nordover på fine veier med første stopp 
på Ransäter hvor det var premiereåpning av Tage Er-
landers liv og verk med besøk i hans hjem. Videre gikk 
turen til Sunnemo og Inredningsbutiken. Et fantastisk 
utvalg i et gammelt hus, dette var noe for damene. Været 
klarnet opp, varmen kom og cabbene gikk ned. Turene 
videre gikk langs Rådasjön, naturvakkert og med stopp 
for kaffe og bulle på Råda Rasta. Stedet ble drevet av 
hollandsk familie som bakte nydelige svenske kanelbul-

lar. Neste stopp var i Sunne hos bilsamler Finn Strøm. 
En utrolig flott opplevelse i strålende solskinn med full-
sizere glinsende i portåpningene. Buick og Cadillacer. 
Her fikk gutta en informasjon av Finn om teknikken ved 
videreføring av luftfjæresystemet på Buick-58.
                                  
                                               Tekst & bilder: Janne og Finn
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opplevelse, for andre ble det en lærerik 
opplevelse og for andre igjen ble det litt i 
meste laget.  
 
Paul som deltok med sin C3, ble det 
kanskje litt for stor fart og i overkant mye 
spenning. Etter noen runder på banen gikk 
turen rett til Sahara. Bilen gikk i sandfellen 
og stod godt plantet der. Men de øvrige 
deltakerne klarte å spa han frem før ørken 
varmen ble for trykkende. Bilen trenger litt 
nytt fiberglass i fronten, men er snart på 
veien igjen. Ettersom rammen også fikk en 
justering måtte den og korrigeres. Men i 
skrivende stund er også den rettet og bedre 
mål enn som ny, så da endte det godt til 
slutt. Heldigvis for Paul, skulle han ikke 
delta på selve landstreffet, så da ble ikke 
den delen av helgen ødelagt. 
 

 
 
Paul på tur til Sahara.... 

Foto: Harry 

 
Einar med sin C6 Lingenfelter hadde 
smilte plantet i trynet hele dagen, men 
smilet ble enda bredere etter at Frode 
Alhaug førte Lingenfelteren noen runder 
rundt banen. Frode la ikke skjul på at han 
fikk følelsen av at denne Vetten var bygd 
for og kjøres. Han sa vel noe sånt som at: 
”med slicks hadde han nok ikke holdt følge 
med sin egen race rigga C6 Z06”, så det 
må jo være en god attest.  
 
Også damene fikk kjørt seg litt denne 
dagen. Både Eileen (presidentfruen), 
Marianne og Karen tok seg noen runder. 
Med en litt tung høyrefot i trygge 

omgivelser, kom smilet godt frem etter 
noen runder på banen. 
 
President Harry klarte ikke dy seg på 
slutten og tok noen turer innom 
driftesvingene for å prøve seg (eller vise 
seg). Dette er en type kjøring han virkelig 
anbefaler. ”Det er moro og lærerikt å bruke 
bilen slik” som han sier. Noen spurte 
flaggvakten på Vålerbanen om han ikke 
skulle svartflagge den gule C4en, men de 
fikk et enkelt svar: "kan jo ikke det, det er 
jo Harry". Han har vert der noen ganger 
etter hvert og begynner å bli en kjent figur 
på banen. Han representerer Corvetten og 
banekjøring godt og som han sier: ”alltid 
like hyggelig og komme tilbake til det 
kjempe anlegget de har på Våler”. En glad 
gutt som vi garantert får se mer til på 
banen i tiden som kommer. 
 
Det rettes en takk til deltakerne som ble 
med å lage dette til en gøy banedag, og 
ikke minst til Frode Alhaug som stod for 
førermøtet og det pratiske denne dagen. Og 
selvsagt til arrangørene som hadde lagt til 
rette for banekjøring under landstreffet.  
Etter endt dag var det bare og fylle tanken 
opp igjen og legge turen mot Lillehammer.  
 

Ankomst Hafjell. 
 

For de som ikke deltok på banekjøringen 
ble store deler av dagen viet kjøring fra 
hjemsted til Lillehammer. Fra hele landet 
var det ordnet med felleskjøring for de 
forskjellige avdelingene. For mange 
bilister ble det et spesielt skue da Corvetter 
på rekke og rad passert i den ellers så 
kjedelige bilparken AS Norge kan by på.  
 
Rundt middagstider begynte det å fylle seg 
på plassen utenfor Quality Hotell Hafjell. 
Meguiars hadde på plass sitt ”Car Cleaning 
Center”, slik at deltakerne fikk vasket og 
stelt sine gromme amerikanere. De stilte 
også med nødvendige produkter så den 
siste finpussen kunne gjøres før lørdagens 
utstilling. Til neste år er det et ønske at det 
blir flere slanger tilgjengelig slik at 
vaskingen går hurtigere, men med sol og 

sommer så var det ingen ting som hastet 
denne fredagen. 
 

 
 
Hotellet pyntet til CCNfest. 

Foto: Henning 

 
 

Velkomst og Racer of the Year: 
 
Etter innsjekk og bilvask var det klart for 
velkomst og mat. I hotellets spisesal ønsket 
Dan Askehagen deltakerne velkommen og 
det ble det servert en deilig buffet.  
Under maten tok tidligere president Erik 
Jensen ordet og ga Frode Alhaug en 
velfortjent oppmerksomhet. Hans innsats 
for Corvette miljøet, mange års jobb som 
klubbens revisor og som bidragsyter til 
klubben var noe av det Frode kan takkes 
for. I tillegg til sin jobb for CCN ble han 
også hedret for sin innsats på banen med 
sine to Corvetter. Frodes innsats er med på 
å fremme Corvette og CCN på en positiv 
måte. 
 
Frode Alhaug ble tildelt prisen RACER OF 
THE YEAR. Han fikk prisen for sin 
innsats i Racingsessongen 2009 og hans 
mange meritter dette året. Han har 
utmerket seg på banen med sine 2 likt 
designede Corvetter, 1967 og 2006 Z06, 
begge er enere på banen og gode Porsche-
killere. Han vant Norgesmesterskapet i 
asfaltracing i sin klasse. Han ble også kåret 
til RACER OF THE YEAR, av AMCAR i 
2009 og var mest vinnende racer i 2009. 
Frode satte også hastighetsrekord på 
Goodwood i England, med den ”gamle 
Corvetten” i fjor sommer. 

 
Frode har også tidligere fått en 
påskjønnelse for sin innsats med 
Corvetten, sist under årsmøte i 2008. Den 
gangen for sin innsats på banen gjennom 
sesongen 07.




Frode Alhaug får sin velfortjente utmerkelse. 
Foto: Henning 




 
Etter maten ble det sosialt samvær. Noen 
ble veldig sosiale mens andre tok til vet og 
fant bingen tidlig for å være klar for en ny 
solskinnsdag om lørdagen. 

FAKTA OM PRISEN RACER OF THE YEAR 
 
Nytt av året var en pokal for RACER OF THE 
YEAR. Pokalen er tiltenkt som en årlig 
utmerkelse og skal gå til det medlemmet i CCN 
som har utmerket seg gjennom banekjøring med 
sin Corvette. Det er av viktighet at medlemmet 
utmerker seg resultatmessig, og selvsagt helst 
fronter Corvette og klubben på en positiv måte.  
 
Prisen/pokalen valgte styret å sette opp fra i år 
da det nå ser ut til at flere kommer til å kjøre 
Corvette på racerbanen i 2010, og sikkert i årene 
framover. Tidligere har det stort sett vært Frode 
Alhaug og Tom Herskedal i tillegg til noen som 
har kjørt dragrace. Utmerkelsen kan gies til alt 
innen racing som medlemmer deltar i med sin 
Corvette.  
 
Utdeling av prisen er en årlig pris men vil 
muligens bli utdelt i andre sammenhenger, til 
eksempel årsmøte.  
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Lørdag 5. juni 

 
Lørdagen startet tidlig med avreise fra 
hotellet rundt klokken 10:00. Noen mer 
opplagt enn andre. Dagen ble innledet med 
cruising til Birkebeinerstadion hvor vi tok 
landstreffbilde. Da kjøreturen var utenfor 
tett trafikkert vei gikk cruisingen 
knirkefritt og alle 121 bilen fant 
uproblematisk frem til den gamle OL 
arenaen. Oppstillingen gikk etter 
generasjoner og ble pent utført. 
Mjøsaavdelingen fikk geleidet alle på plass 
og bilde ble tatt før vi igjen var klar for å 
fyre opp V8erne.  
 

 
 
Velkjent motiv…? 

Onkel geleidet oss til sentrum. 

Foto: Henning 

 
Turen til sentrum av Lillehammer var nok 
mer tilrettelagt for en trøbil med 
motorproblemer enn potente V8ere, for 
med 121 biler i rekke, en del annen trafikk, 
kryss og rundkjøringer, så går det smått på 
frem selv med Onkel i tet.. Personlig tror 
jeg at jeg var oppe i hele 80 km/t på 
cruisingen men det var med hjulspinn. 
Snittet var nok rundt 30, men frem kom vi 
og mange lokale bilførere tok hensyn til 
kortesjen. Mens noen måtte presse seg inn 
og vips hadde vi en gammel Volvo blant 
Corvettene og føreren skjønte ikke at noe 
var ”feil”… 
 

 
 
Lillehammer Sentrum 

Foto: Eivind 

 
I sentrum var deler av byens gater 
avsperret til arrangementet og Corvettene 
fylt godt opp i sentrum. Det ble et spesielt 
skue for byens gjester denne dagen og 
mange tok seg tid til å se nærmere på de 
mange Corvettene som inntok den gamle 
OL byen denne lørdagen. På Lille torget 
var det rigget med lydanlegg og Dan og 
mjøsagjengen innformerte publikum om 
dagens hendelse. 
Noen benyttet anledningen til å se på de 
andre bilene, noen dro på shopping mens 
noen fant frem CCN stolen og nøt livet 
under en solfylt himmel. 
 

 
 

Lillehammer Sentrum 

Foto: Henning 

 
 

Publikumspris: 
 
Under utstillingen i sentrum ble også 
publikum oppfordret til å stemme på sin 
favoritt. En meget snakkesalig og 
entusiastisk trønder med navnet 
Paal Nordland, var på sitt første landstreff i 
sin Custom C3. Etter en sjarmoffensiv hos 
en gjeng damer på utdrikkingslag, fikk han 
de fleste (om ikke alle) av sine stemmer fra 
den kanten.  



 
Paal Norsland sin Custom C3. 

Foto: Jonas 

 
 

Hunderfossen: 
 
Etter 3,5 time i sentrum var det klart for å 
returnere til hotellet. Noen valgte gamle 
E6en mens noen tok snarveien via den nye. 
Tilbake på hotellet var bordet dekket og de 
som var sultne kunne få seg en matbit. 
Noen slappet av i solen med en kald pils og 
noen la turen til andre siden av elven hvor 
Hunderfossen ligger. Her kunne de få et 
innblikk i AMCAR sitt treff. Dessverre 
kolliderer disse treffene år etter år og dette 
ødelegger begge veier. Selv nå som 
treffene var lagt til samme område, var 
samkjøringen minimal. Nå var det gjort en 
god innsats for å prøve å samkjøre 
arrangementene, men da begge har sine 
faste poster i programmet og et tett skjema 
som skal følges, lot det seg ikke gjøre å 
samkjøre dette. Men for de største Corvette 

entusiastene så er vel valget enkelt, det blir 
CCN sitt landstreff. Kanskje CCN og 
AMCAR i fremtiden kan komme til en 
enighet som gir oss muligheten til å delta 
på begge… 
 

 
 
Gjengen samlet ved hotellet lørdags kveld. 

Foto: Henning 

 
 

Festmiddag: 
 
Dag gikk mot kveld og solen falt stadig på 
himmelen, pollendekket på bilene ble 
mindre synlig etter hvert som solen falt og 
deltakerne gjorde seg klar til fest. Rundt 
klokken åtte var alle de over 200 
deltakerne samlet i festsalen. Nå var det 
duket for den høytidlige delen av treffet. 
Folket var pyntet, maten var tilberedt og 
pokalene skinte fra scenen.  
En 3-retters middag ble servert. 
Landstreffet begynner å bli stort og det kan 
være en utfordring å få hoteller som 
håndterer et slikt antall deltakere. Hotellet 
på Hafjell gjorde en god jobb og fikk 
mettet alle, selv om det til tider kunne 
virket som om det ble i meste laget for 
hotellet.  
 
Under middagen fikk tidligere president 
Erik Jensen, en velfortjent oppmerksomhet 
for sin innsats for CCN. Som kjent gikk 
han av som CCNs president under årsmøte 
i februar. Gjennom de siste 7 årene som 
president har han gitt utrolig mye til 
klubben. 
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Dagens president Harry Harbakk deler ut pris til 

tidligere president Erik Jensen. 

Foto: Henning 

 
 
 

 
 

 

Premieutdeling: 
 
Etter maten var det klart for 
premieutdeling. Det har blitt mange klasser 
gjennom årene og med noen ekstra priser i 
tillegg blir premieutdelingen i lengste 
laget. For de som ikke har biler for 
pallplassering kan dette bli en noe 
langdryg affære. Først klokken halv ett var 
premiebordet tømt. Så lenge har aldri 
landstreffet holdt deltakerne ved bordet. 
Men middagen og premieutdelingen om 
lørdagen er og blir en viktig del av CCNs 
landstreff. Her skal de som fortjener 
oppmerksomhet få den og hvis vi i 
fremtiden klarer å gjøre dette mer intensivt 
og mer spennende så vil det bli en del som 
alle kan sette pris på. 
 

 
 
Festmiddagen om lørdagen. 

Foto: Henning 

 

Søndag 6. juni 

 
Søndagen ligger i programmet som en dag 
med lite innhold. Denne dagen byr stort 
sett på fotografering av vinnerbilene, ellers 
er det hjemreise som står for tur. Etter en 
god frokost på hotellet satte de fleste 
kursen hjem rundt klokken 12. Ved vår 
avreise rundt det tidsrom, var plassen 
ganske mager hva Corvetter angikk. I 
puljer mot de forskjellige delene av landet 
la gjengen ut på den siste cruisingen denne 
helgen. Og som vi avsluttet de fleste 
stilene på barneskolen, kan vi vel også 

ERIK JENSEN EVIG MEDLEM 
 
Denne (lille) oppmerksomheten, kan ikke 
likestilles med hva han har tilført klubben i sin 
tid som president. Han har jobbet aktivt for å 
skaffe nye innbringende sponsorer og utarbeide 
gode rabattavtaler som gagner alle landets 
medlemmer. 
 
Erik Jensen har som president bidratt med en 
strukturert og ryddig drift av klubben som også 
har smittet over på de andre styremedlemmene 
og lokalavdelingslederne. 
 
Han har ved flere anledninger i tillegg til 
president-rollen, bidratt til organisering av turer. 
Til eksempel diverse landstreff, Nordisk treff i 
Danmark og kommende treff som Nordisk i 
Falkenberg sommeren 2010 og CCNs 20-års 
jubileumslandstreff i Oslo 2012 m.m. 
 
Corvette Club Norway har betydd og betyr 
veldig mye for Erik Jensen og hans kone Grete. 
Han har brent for klubben og klubbens 
overlevelse i alle sine 7 år i president-stolen. 
Erik Jensen mottok også et diplom som bevis på 
det eksklusive æresmedlemskapet. Dette gir han 
gratis medlemskap så lenge Corvette Club 
Norway eksisterer. 
 
Vi frykter ikke at vi skal se noe særlig mindre til 
han, selv om Erik nå har en litt mer roligere 
rolle i klubben. Hans engasjement vil nok leve 
videre og vi gleder oss til fremtidige treff med 
Erik Jensen og hans søte og blide kone Grete 
Jensen. 

avslutte denne artikkelen med at: alle var 
enige om at det hadde vært en fin tur. 
 

 
 
Hafjell, juni 2010 

Foto: Henning 

 
 

Etterord: 

 
CCN sitt landstreff har de siste 5 årene 
vokst fra rundt 60 biler til nå rundt 120 
biler. Dette betyr nesten det dobbelte med 
personer. Med et slik antall så krever det 
mye av arrangør når det gjelder planleggig 
og ikke minst gjennomføring. Det samme 
gjør det av hotellet som skal benyttes. Det 
er ikke enkelt å få dette til å gå knirkefritt 
for noen av dem. Så med dette i tankene så 
synes jeg med flere, at årets landstreff ble 
gjennomført uten de store problemene. Alt 
i alt ble årets landstreff nok et flott treff i 
CCN sin historie. 
 

 
 
Vi sees til neste år. 

Foto: Eivind 

 

Vi takker alle deltakerne som var med 
på å gjøre dette til en fantastisk helg og 
gjengen fra Mjøsaregionen som gjorde 
en flott innsats for at vi skulle trives. Vi 
ser nå frem til treffet i 2011 som allerede 
er under planlegging i Haugesund. 
 
 
Artikkel av: Henning @ Z06 

 

Med innspill fra: 

Harry, om Vålerbanen 

Erik, om Racer of the Year 
Monica, om Erik sitt Evig medlem 
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Så er vi på tur til Landstreff igjen.  Flere av oss har gle-
det oss i 1 år nå.  Vår leder er en skikkelig morgenfugl, 
og han bestemte derfor at det var oppmøte på Statoil, 
Klett kl. 0800 fredag 4. juni.
 Trønderbataljonen satt ny rekord i fjor med antall del-
takere, og vi i lokalavdelingen håpet på ny rekord i år.  10 
biler møtte på Klett.  3 biler hadde kjørt på torsdag, en 
var litt forsinket, en ville møte oss på Dombås, og 2 biler 
ville komme etter. (Les: De ville sove litt lengre, som 
forståelig er.)  Dette skulle bli totalt 17 biler, og rekor-
den fra i fjor ble dermed slettet.
Været ved oppmøte lignet fælt på fjorårets.  Kaldt og litt 
regn i lufta.  Værmeldingene for landstreffhelgen var 
imidlertid bedre enn i fjor, og  jeg og kona hadde derfor 
halvert bagasjen.
Første stopp var på Oppdal.  Noen hadde ikke rukket å 
bunkre nødvendig drivstoff til kveldsøkta.  Neste stopp 
var Dombås.  Her nådde vi tak i godværet, og flere av 
oss tok av luker og tak. Siste bil i kortesjen ventet på oss 
her, og da vi dro fra Dombås var vi totalt 12 biler.  Tøft!
Neste etappe var til Cadilac Diner på Tretten.  Flere av 
oss var da så sulten at vi kunne ha spist en halv gris 
alene.  Hamburgermenyen kan anbefales.  Den var 
steike god.  Vi ble møtt av de 3 bilene som kjørte på 
torsdagen i tillegg til et 10 talls biler fra Mjøsregionen.  
Med Mjøsregionen i tet, ble det cruiset fra Tretten via 
Gausdal til Øyer.  En kjempefin tur i sommervarme og 
nydelig natur. 
Landstreffarrangementet var etter min mening en suk-
sess.  Spesielt imponert ble jeg av organiseringen un-
der cruisingen på lørdag.  Bedre kan det ikke gjøres! 
Når været i tillegg er helt nydelig helgen, ja da er det 
godt å være corvetteeier.  Hvis jeg skal sette fingeren på 
noe, må det være premieutdelingen på lørdagskvelden.  
Denne tar etter min mening forferdelig lang tid. Er det 
ikke mulig å effektivisere denne? Dette er ikke kritikk til 
arrangøren, for de gjorde vel bare som tidligere år, men 
kanskje kan landsstyret se på saken?
På hjemturen på søndag ville noen av oss kjøre en al-
ternativ vei stubb. Like nord for Ringebu tok vi av E6, 

og svingte inn på Riksveg 27. Denne førte oss over Ven-
abufjellet. Her ble det stoppet for å nyte naturen i god-
været. Ferden gikk videre ned til Folldal, og deretter til 
Hjerkinn og E6.  Denne vegen kan absolutt anbefales til 
andre corvetter på tur. 
Middag ble inntatt på Berkåk, og der tok vi farvel med 
hverandre. Vil avslutningsvis takke arrangørene av årets 
Landstreff for ett glimrende gjennomført arrangement.
Roar

Landstreff 2010

Resultatliste bedømning
Landstreff 2010, Lillehammer

Snart klar for hjemreisen.

Cadilac Dinner på Tretten.

KATEGORI: PL. NAVN MODELL
C1 1 KLAUS ERIK SVEUM 1962
 2 JAN ERIK HELLEM 1962
 3 BJØRN STEINAR LIEN 1958
C2 1 BJØRN JØRGENSEN 1967
 2 BJØRN BORGEN  
  (EIER: BJØRN JØRGENSEN) 1967
 3 SVEND AARVIK 1965
C3 1 FINN STRØM 1968
 2 KÅRE STRØMBERG 1970
 3 HENRIK KJÆR 1971
C4 1 VIBEKE HOSEN 1993
 2 ROBERT BERG 1991
 3 MONICA TVENNING 1996
C5 1 STEINAR SANGHOLT 2002
 2 HENNING BOGEN 2003
 3 TERJE SØRHEIM 2003
C6 1 OLAV BREKE 2007
 2 JAN ERIK ÅSEBØ 2006
 3 KUN TO BILER STILTE  
  TIL BEDØMNING 
MOD. KLASSE 1: C1, C2, C3 1 STEIN HELGESEN 1979
 2 TRULS EIDSVOL 1964
 3 LARS WYLLER 1972
MOD. KLASSE 2: C4, C5, C6 1 EINAR HOLMEFJORD 2006
 2 TERJE JACOBSEN 2001
 3 TORALF KASA 1999
TOP FLIGHT CLASS 1 LARS GJØLBERG 1955
 2 EIVIND MATHESSON 1967
 3 ERIK JENSEN 1999
SHOW & SHINE  ALF OLSVOLD 1999
LADYES CHOISE  TRULS EIDSVOL 1964
PEOPLES CHOISE  TORALF KASA 1999
PUBLIKUMSPRIS 1 PAAL NORDLAND 1974
 2 LARS GJØLBERG 1955
 3 EINAR HOLMEFJORD 2006

Vinnere C1, C2 og C3

Vinnere C5 og C6

King of Bling - Show and Shine

Modifisert C1-C3 og C4-C5
Best in Show. 
Peoples 
Choise og 
3 i mod. 

Top Flight
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Dette er en helt orginal 1994 modell C4 som idag har  
25 000 km på telleren med 350 cid SB motor på ca. 305 
HK.

Jeg kan fortelle litt om bakgrunnen for kjøpet av  
Corvetten. Min kone og jeg ble våren 2006 spurt om vi 
ønsket å dra over til USA for å være med å bygge opp 
en ny bedrift for Kongsberg Gruppen i en by som heter 
Johnstown i Pennsylvania. Målet var å bygge opp en rep 
/ overhalingsbedrift for “Fjernstyrte Våpenstasjoner”. 
Vi hadde i 2001 fått en produksjonskontrakt på lever-
ing av ca. 2 000 stasjoner med leveranse til US Army. 
Og det ville være bedriftsøkonomisk fornuftig å repare / 
overhale de i USA kontra å sende de til Kongsberg. Jeg 
var daglig leder eller President som jeg hadde som tittel 
der borte og kona var teknisk ansvarlig for all dokumen-
tasjon for hva som skulle utføres og for utført arbeid. Og 
jeg hadde ansvaret for driften og å ansette amerikanere. 
Det var 4 ansatte når vi tok over i 2006 og det var 120 
ansatte når vi reiste hjem desember 2008.

I 2007 flyttet vi fra et vertikalt delt leilighet til en leid 
enebolig, huseiren var Chevrolet selger. Og kona i det 
første møtet vi hadde med han utrykte sin fasinasjon 
for Corvette, og som den gode selgeren han var begynte 
han og kontakte oss når han hadde gode objekter i bu-
tikken sin. Og i juni 2007 bestemte vi oss for å reise ned 

til butikken hans for å kikke på en 1989 modell, men den 
var ikke det vi kikket etter og han tok oss med inn i bu-
tikken der han hadde 1994 modellen stående. Og for å si 
det enkelt den var det vi hadde ønsket oss, en nydelig bil 
som ikke hadde gått mer enn 10 000 miles. Første bilde 
er fra dagen da kona fikk nøklene til Corvetten.

Vi brukte bilen mye i USA, det var mange som besøkte 
bedriften vår som fikk en tur i Corvetten med Kari som 
sjåfør gjennom lyskryssene i Johnstown. Og det var in-
gen som var raskere enn Kari på grønt lys. Vi var ferdige 
i 2009 med vårt utestasjoneringsoppdrag, andre tok 
over bedriften og vi tok med oss Corvetten hjem på flyt-
telasset. Vi hadde flere ansatte i bedriften som hadde 
bilmekaniker erfaring og spesielt en som hadde mye 
Corvette erfaring. Han klargjorde bilen for turen over til 
Norge med å installere Europa lykter bak og satte inn 
halogen lykter framme. 

Bilen ble registert i Norge våren 2009, det er en lang 
tråd om dette i forumet.

Her i Norge er det mest jeg som har brukt Corvetten 
tror kona likte bedre å kjøre bilen på de gode Highway-
ene i USA kontra alle småveiene her i Norge. 

Ronnie Olsen

Med C-4 hjem fra Uniten 

Gladløpet 2010
Larvik-Sandefjord Veteranvognklubbb arrangerte for 
20ende gang på rad Gladløpet fra Fredriksvern Verft i 
Stavern lørdag 17. juli. Som vanlig var været utmerket 
midt i sommerferien på solkysten. Som arrangørklub-
bens navn tilsier, var det et løp for veteraner, dvs. 
kjøretøy eldre enn 30 år. 

I alt ca. 200 kjøredoninger stilte til start, til et rebusløp 
med 7 poster med quizer. Løpet startet i Fredriksvern 
Verft grunnlagt i 1750 årene og var Tordenskjold`s or-
logsstasjon. Rebusløpet gikk så i naturskjønne omgiv-
elser rundt i Brunlanes. Hver kjøredoning hadde i sitt 
eget tempo og det var fordel med flere i bilen med van-
skelige spørsmål på hver post. Mange forskjellige biler 

og noen motorsykler stilte og det var god anledning til 
å sjekke ut disse før og etter rebusløpet. Hummer og 
kanari er et uttrykk som er dekkende. T-Ford fra 1920 
årene, M-B 190 SL fra 1960, Morris Mini og IFA 2-takt er 
bare noen av bilene representert. Jeg talte seks Corvet-
ter, 2 C-2er og 4 C-3er. Bestefar Kjeld og lille Erik hadde 
kjørt fra hytta på Nalum med sin flotte Nassau Blue `65 
cab og koste seg sammen med de andre deltagerne. Det 
var sjette året på rad CCN veteran Kjeld Aa var med. 

Gladløpet var akkurat som navnet tilsier, veteranbilløp 
med masse glade deltagere.   

Bestefar Kjeld og Erik.

Ca. 200 veteraner

Biler fra 1930 årene og nyere, trebygninger fra 1750 
årene

I historiske omgivelser.
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Tidlig oktober 2009 ble kriblingen for stor, og det var 
på tide å gjøre noe med Corvette-drømmen. Fra 1981 
Caprice stasjonsvogn, 1997 Silverado Z-71 pickup, og 
tilslutt 1969 Camaro SS var det på tide med “ferskvare”.

Jeg og en kamerat med C4-erfaring fikk i løpet av noen 
uker med intens websurfing silt ut et par lekre C5er med 
de riktige spesifikasjonene, rett farge, strøkne som få, 
og low mileage. Han fant en 2001 “triple black” Convert-
ible hos en forhandler i Chicago, jeg en 2002 Electron 
Blue Coupe hos en privatperson i Louisville, KY. Med kun 
16.000km på telleren, 6-trinns manuell, Z51-understell 
og alle options måtte jeg bare ha den! Planen var å dra 
over dammen for å inspisere og hente bilene selv, men 
med god hjelp fra Buyavette.net i Atlanta ble det organ-
isert overtakelse, betaling, et par inspeksjoner, lukket 
bilfrakt fra Kentucky, lagring i Atlanta, og tilslutt lukket 
bilfrakt til havnen i Brunswick, GA.
Det er verdt å nevne at denne reisen var bilens første tur 
utenfor Kentucky (!) hvor den også er lagd.

2. Juledag bar det ombord på M/V “Manon” i Bruswick, 
med kurs for Bremerhaven. Manon hadde i forkant vært 
innom flere byer langs østkysten av USA, så ombord 
møtte min bil utrolig nok den sorte caben som var blitt
lastet ombord i New York! Etter ankomst i Bremerhaven 

7. januar ble det omlasting og noen dager med spent 
venting, inntil bilene ankom med M/V “Autoprogress” i 
Drammen 14. januar. Det tok flere timer med varmetap i 
20 minus, men da jeg fikk filmet at bilen rullet i land på 
norsk jord for første gang klokken 19:08, var det abso-
lutt verdt det!
15. januar ble en stor dag for begge de nybakte C5-fedre, 
og å spankulere inn i Drammen Havn for å hente sine 
biler er et STORT øyeblikk som sterkt kan anbefales! Et-
ter mye beskuing, klapping, fotografering og ikke minst
første oppstart bar det til Drammen Tollbod for MVA-be-
taling. Takket være gode venners tilgang på både svær 
Ford-pickup og lukket bilhenger ble bilene deretter 
fordelt til sine respektive garasjer i Drammen og Oslo.

Med snøfnugg på bilen og havne-skitt fra Bremerhaven 
fristet en bilvask, men kulda hindret dette noen måned-
er. Det ble en laaaang vår inntil en kort utrulling av ga-
rasjen ble mulig i mars, og bilen ble vasket for første 
gang av mine hender. For noen herlige linjer å vaske, 
og for en utrolig strøken lakk!! Ikke en ripe, men heller 
ikke noe voks! 

Et par forsiktige turer på prøveskilt måtte jeg ha, og op-
plevelsen var enorm! For et fraspark! Jeg forstår at C5 
virkelig ble en verdig konkurrent for europeiske sports-

Ny blå C-5
biler! Med Euro-lykter 
og diverse annet “stash” 
på plass tidlig april ble 
bilen maskinpolert og 
vokset, og bygd om for 
snarlig godkjenning.

29. april ble vår “D-
dag”, da begge bilene 
skulle til teknisk god-
kjenning på Drammen 
Trafikkstasjon. Cab’en 
gikk ganske rett gjen-
nom, men min Coupé 
kunne
de ikke uten videre god-
kjenne, fordi man kun 
fant tall på at motoren var 5.7 liter stor, ikke nøyaktig 
5665cm3! Etter noen skjelvende telefoner og en doku-
mentasjons-fax fra AMCAR gikk tilslutt også min bil 
gjennom. DET var en lettelse! 
Neste punkt var et smertefullt et, men akk så nødven-
dig; betaling av engangsavgift hos Drammen Tollbod. Vi 
takket for sist, fikk ærendet unnagjort, og håpet vel i det 
stille at våre bidrag til statskassen ville bli øremerket 
bedre veier eller gratis tannhelsetjeneste.

Som en “høydare” for dagen ble neste punkt turen til 
Billingstad trafikkstasjon, der begge bilene fikk sine 
lenge etterlengtede skilt i passende nummerrekke-

følge. Endelig var det mulig å kjøre en godkjent, regis-
trert, polert, forsikret C5 med alle bekymringer ute av 
verden! For en fascinerende prosess det var å komme 
dit! 

Nå skal en lang sommer nytes, og “The Electron Man” 
vil definitivt dukke opp på mange treff denne sesongen!
Kjør forsiktig! Husk at disse herlige Corvettene skal 
berike livet, ikke berøve...

Vennlig hilsen
Tord Christian Freuchen
Drammen

SPESIALVERKSTED FOR CORVETTE!

Orginal Corvette, custom Corvette, 
racing Corvette, ombygging, modi-
fisering, motorbygging, motor-
overhaling, alle typer service og 
reparasjoner, EU-kontroll (PKK), 
delesalg, Speedshop.

Nytt stort delelager til C3 Corvette: 
Slalom package kits, kompositt 
bladfjærer, spiralfjærer, std og 
hi-perf støtdempere, stabstag, 

bærearmer, upgraded bremser, std 
og polyurethane foringer, trailing 
arms, justerbare camberstag, 
rustfritt parkbrems kit, rustfritt 
bremserør kit, skruer/bolter/muttere/
skiver/klips til alle Corvette formål, 
interiør- og eksteriør detaljer, 
overhalingssett til det aller meste: 
fordeler, horn, setebelter, 
solkjermer, el. ledningsnett, brytere, 
håndbøker.

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

Besøk vår splitter nye hjemmeside: www.carsas.no
Vi kan Corvette! US biler skaffes på bestilling, alle prisklasser!

30% rabatt på C3 high-flow alu radiator ut denne måneden! Send oss en e-mail med din forespørsel eller bestilling!
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 - E-post: cars@carsas.no - Åpningstider: 8 - 16 (lørdag stengt) - Website: www.carsas.no
 
 

Your muscle car 
connection!

Verksted
 Motorverksted
Motortrimming

Bremsebenk
Delesalg

Speedshop
Postordre
Delelager

(Vinter)oppbevaring
Tilstandsrapport bil

Kranbilavtale
Førstegangsvisning hos 
Trafikkstasjon/Biltilsynet

www.earlsplumbing.com

en fjerdedel A4 annonse liggende, spesialveksted for corvetteJULI10.indd   1 13.07.2010   13:02:27

Lakkrekvisita AS
Spesialkompetanse for din Corvette:

• Moderne og klassisk lakk 
• Lakkering

• Rust- og hulromsprodukter
• Slipe- og poleringsmidler

www.lakkrekvisita.no
firmapost@lakkrekvisita.no / Tlf 22 76 99 60

Cecilie Thoresens vei 7, 1153 Oslo 

Lakkrekvisita AS
Spesialkompetanse 

for din klassiker eller 
veteranbil:

• Moderne og klassisk lakk 
• Lakkering

• Rust- og hulromsprodukter
• Slipe- og poleringsmidler

www.lakkrekvisita.no
firmapost@lakkrekvisita.no / Tlf 22 76 99 60

Cecilie Thoresens vei 7, 1153 Oslo 

Lakkrekvisita AS
Vi har det du trenger:

• Moderne og klassisk lakk 
• Lakkering

• Rust- og hulromsprodukter
• Slipe- og poleringsmidler
• Faglige råd og veiledning

• Personlig service

www.lakkrekvisita.no / firmapost@lakkrekvisita.no /  Tlf  22 76 99 60 /  Ceci l ie Thoresens vei 7,  1153 Oslo 

Spisskompetanse på klassikere og samlerbiler

CORVETTE?
Vi har alt du trenger:

• Moderne og klassisk lakk 
• Lakkering

• Rust- og hulromsprodukter
• Slipe- og poleringsmidler

Lakkrekvisita AS

www.lakkrekvisita.no
firmapost@lakkrekvisita.no / Tlf 22 76 99 60

Cecilie Thoresens vei 7, 1153 Oslo 

Lakkrekvisita AS
Vi har det du trenger:

• Moderne og klassisk lakk 
• Lakkering

• Rust- og hulromsprodukter
• Slipe- og poleringsmidler
• Faglige råd og veiledning

• Personlig service

www.lakkrekvisita.no / firmapost@lakkrekvisita.no /  Tlf  22 76 99 60 /  Ceci l ie Thoresens vei 7,  1153 Oslo 

Verktøy og lakk er mer enn halve jobben!

Lakkrekvisita AS
Vi har innsikten du trenger:

• Moderne og klassisk lakk 
• Lakkering

• Rust- og hulromsprodukter
• Slipe- og poleringsmidler
• Faglige råd og veiledning

• Personlig service

www.lakkrekvisita.no
firmapost@lakkrekvisita.no / Tlf 22 76 99 60 / Cecilie Thoresens vei 7, 1153 Oslo 

Gi bilen topp finish!

annonseark:Layout 1  28.05.10  08.50  Side 1
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25 års jubileumsmodellen `78 ”Pace Car”

1978 er 25 års jubileet for Corvetten.  For Bente og Pet-
ter Aurstad fra Nevlunghavn er dette et år de husker 
meget godt. De traff hverandre i Brunlanes den som-
meren, giftet seg 2 år seinere og kunne feire 30 års 
bryllupsdag 19. juli i år, nesten på dagen jeg traff de i 
Fredriksvern festning i Stavern. 
Bilen var en slags 30 års markering av ekteskapet. Pet-
ter hadde et års tid hadde søkt på nettet etter en Cor-
vette. Bente mente at det var på tide at Petter realisert 
Corvette drømmen og når denne `78 ”Pace Car” stod 
til salgs i Risør, ble det parkert en Corvette i Aurstad-
garasjen i mai. Sønnen Richard er også involvert som 
AMCAR entusiast og Plymouth eier (han er vel også god 
å ha hvis det trengs å skru litt). 

C-3 modellen er den mest populære generasjonen av 
Corvetten her i landet. For Petter var det også modellen 
han ønsket seg. Og hva passet ikke bedre enn jubileums-
modellen fra `78, samme år han traff sin kone. Kunsten 
med å kjøpe Corvette er å finne det beste objektet til en 
grei pris. Petters Corvette ble importert til Risør i 2008. 
Eieren ville handle en ny C-5 modell så `78en ble lagt 
ut på FINN i våres. `78 ”Pace Car” har blitt en populær 
modell blant CCN medlemmer. Under fjorårets land-
streff i Gol talte jeg 5 biler. Så jeg har lenge tenkt tanken 
at denne modellen fortjener litt spalteplass i CJ.

For 1978 modellen av Corvetten ble det et dobbelt ju-
bileum; 25 års produksjon av ”the only true American 
sports car” og første gang valgt som ”Pace Car” for 
kanskje verdens mest kjente og prestisjefulgte racer-
billøp, INDY 500. Modellen ble kun levert som coupe i 

en helt ny fastbackutgave med et fixed bakvindu. Alle 
bilene ble også levert med ”25th Anniversary ” emblem 
og de fleste med de nydesignede aluminium felgene. 
Chevrolet lagde 6502 ” Pace Car” replicas for salg, en 
for hver Amerikanske Chevrolet forhandler. Dette var et 
påkostet option med ca. fire tusen dollars ekstra, uten 
det skremte kundene, da ryktene sier at kundene var 
villige til å betale opp til seks store laken ekstra på ut-
salgsprisen for å få tak i denne begrensede utgaven.
Det meste synlige tingene som var gjort med ”Pace Car” 
modellen var den nye lakkjobben og spoilerne foran og 
bak. Lakken var delt i to, med sort og sølv og en rød stripe 
som delte fargen. Interiøret ble kun levert i sølv på P-
Cen. Setene var i skinn med nye moderne bøtteseter og 
nye instrumenter. Decalene (teksten på bildørene) ble 

levert med bilen, så hvis kundene 
ønsket de montert (og det gjorde 
nesten alle), gjorde forhandleren 
den jobben ved levering. I tillegg 
til de synlige tilvalgene på P-Cen, 
var de fleste andre options bakt 
inn i denne modellen. Elektriske 
vinduer, antenne, dørlås, air-con-
ditioning, avtakbart glasstak,    
AM/FM radio med 8-spors kas-
setspiller. Petters bil har 3-trinns 
Turbo Hydramatic automat kasse 
som ble levert i 38,614 av 40,274 
Corvetter det året. Den ble også 
levert med det kraftigste mo-
toralternativ, L-82 350 cu.in./ 220 
hk., sammen med 12,738 andre 
dette året.   

Det er bare å gratulere Bente og 
Petter med 30 års giftermål (det er ikke mange som 
klarer) og en ”ny” flott `78 ”Pace Car”. Og sist, men ikke 

minst, velkommen som medlem i CCN! 
Tekst & foto- Nils Ole

    

  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



C
O

R
V

E
T

T
E

 J
O

U
R

N
A

L
E

N
  

3
 -

 2
0

1
0

30

C
O

R
V

E
T

T
E

 J
O

U
R

N
A

L
E

N
  

3
 -

 2
0

1
0

31

Hc, Eileen og Nils Sølve tok i år turen til Countryfestiva-
len på Vinstra.

Jobbet 3 dager østafor, kjørte hjem til Vik natt til tors-
dag. Pakket telt og det som hører med og satte kursen 
over Sognefjorden, videre over Sognefjellet og til Vin-
stra.

Der sjekket vi inn på Amcar campen som vi pleier : )
Ikke mange Corvetter og se der i år, men en kar fra Heg-

ra hadde tatt turen. Han heter Per Bjørnhusdal og kjørte 
en 93 mod C4 som han kjøpte i Alabama i fjor.
Torsdag var det rigging av telt og ikke så mye på pro-
grammet vårt, bortsett fra noen bokser med brunt og 
en liten dram : ) 

Fredag kikket vi oss litt rundt og fikk med oss litt fra 
senen utpå kvelden. Lørdag deltok vi på utstillingen i 
sentrum som i år var kun for Amcars, noe som gjorde til 
at det var mere biler enn noen sinne der.

Eileen poserer ;D leiren og Mustangen til Nils sølve i 
bakgrunnen.

Medbrakt basseng som ble flittig brukt hele helgen så 
det ut til :)

Noen glade vinnere.

Vakkert

Per Bjørnhusdal medl nr: 1108

Noe som virkelig er imponerende på campen er det 
store gode gamle lastebilene fra USA, tenk en sånn med 
et lite plan der man kunne plassere Corvetten på ; )

Snakket også med arrangøren av Utstillingen og vil 
prøve og få til et tettere samarbeid med alle Country 

festivalene. Fikk ikke anledning til og dra til Seljord i år, 
men overbevist om at Tarjei hadde full kontroll under 
utstillingen i år også : )

Hc
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NCCA, verdens eldste Corvette klubb

Det var i forbindelse med vårt ferieopphold i 
California i sommer at jeg bestemte meg for 
å kontakte en lokal Corvette klubb. Valget 
falt på NCCA, Norther California Corvette As-
sociation, som er Amerika’s og følgelig også 
verdens eldste Corvette klubb. 

I juli 1956 møttes Johhny Zeh og Jerry Wright, begge 
Corvette eiere i San Fransico Bay Area. Begge var glø-
dende interessert i denne nyskapningen fra GM, og i 
ukene som kom var de på konstant utkikk etter Corvet-
ter i nord California. Via en lokal Chevrolet forhandler 
klarte de å spore opp et antall entusiaster. Hver måned 
møttes de hos forhandleren og delte sin pasjon til Cor-
vette og diskuterte hvordan de kunne få ennå mer glede 
ut av sine biler.

Tidlig i 1957 hørte de flere snakket om å etalere Cor-
vette klubber så da bestemte de seg for å gjøre sin klubb 
offisiell. 9 mai 1957 var Norther California Corvette As-
sociation formelt etablert. (www.nccacorvettes.org)

På den tiden vokste ”autocross” sporten hurtig og ved 
deltagelse her vokste også gruppen av Corvette eiere. 
Klubbens medlemmer bragte mange trofeer hjem fra 
autocross løp. Imidlertid ønsket de noe mer, de ville vise 
hva bilene vår gode for når det gjaldt akselerasjon og 
fart. Etter år med deltagelse på ulike arrangement be-

stemte de seg i 1974 å arrangere sitt eget drag race, kun 
for Corvetter. Etter et år med planlegging signerte de en 
kontrakt med Freemont Drag Strip og sommeren 1975 
var VETTE MAGIC, dragrace kun for Corvette, en realitet. 
I sommer arrangerte de sitt 35 race på rad!

I dag drives klubben på frivillig basis med en aktiv 
kjerne av entusiaster. Da jeg møtte på deres månedlige 
møte var ca. 50 personer tilsted. De har et stort styre 
som alle rapporterer fra sine ansvarsområder. VETTE 
MAGIC, som idag også omfatter en utstilling, er årest 
store begivenhet. I tilegg arrangeres en lang rekke so-
siale sammenkomster. I USA er det ikke vanskelig å 
finne morsomme bilrelaterte aktiviterer! De utgir også 
et medlemsblad som heter ”Kaleidoscope” en gang pr. 
måned. Da jeg besøkte klubben hadde jeg med noen 
utgaver av CJ og et par klubb caps. CJ ble sendt rundt 
og de var svært imponert over bladet. Jeg også hadde 
gleden av å møte Bob Rapini som var med å starte klub-
ben, han smilte bredt med CCN caps på hodet. Jeg følte 
på mange måter at jeg ble oppfattet som en ”raritet” 
der jeg kom fra den andre siden av kloden og kunne 
fortelle om CCN og norsk avgiftspolitikk ved import av 
biler. Klubbmøtene avsluttes med samling på en lokal 
mexikansk restaurant og jeg lot meg ikke be to ganger 
da jeg fikk tilbud om å bytte bort leiebilen med en ny hvit 
C6 cab.

Dagen etter ble jeg invitert til et firma som heter Preci-

Undertegnede presenterer CCN

630 RWHP vha. STS twin turbo og metanol innsprøytning

Matt og Bjørn i Larvik

sion Motive (www.precisionmotive.com) for å se en 1968 
L88. Denne legenden skal jeg skrive litt om i CJ ved en 
annen anledning. 

Jeg har hatt hyppig kontakt med mange NCCA medlem-
mer etter jeg kom hjem. Vi utveskler klubb stoff og de gir 

meg tips om biler klubbmedlemmer har for salg. Tidlig i 
august hadde vi gleden av å møte et klubb medlem, Matt 
Faris, som har familie i Larvik. På kort varsel møtte fem 
biler fra avd. VTB og tok unge Matt på en liten cruising i 
Larvik distriktet.
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SILVERSTONE CLASSIC 2010

”Silverstone Classic” er ifølge arrangøren verdens 
største klassiske racing festival. 22 race, 800 gamle 
racer biler og nesten 1000 førere var påmeldt for årets 
stevne 23-25 juli. I tillegg er det ca120 bilklubber med til 
sammen 5000-6000 biler som sto utstilt rundt banen og 
i indre bane (og det er et stort område). Drag race, tivoli 
og handle boder for diverse bil relaterte ting; bøker, 
bilder, modeller, klær, hjelmer og ikke minste deler fra 
gamle racer biler. Alt for den ekte entusiasten. I tillegg 
var det selvfølgelig et uttall av boder for føde og ikke 
minst alkoholholdig drikke.(dette er ikke Norge!)    
 
Silverstonebanen i Northamptonshire ca. 1 time nord for 
London er Englands og en av verdens meste berømte 
race baner. Opprinnelig var Silverstone en flyplass fra 
2de verdenskrig, men fra 1948 ble en bilbane bygget 
rundt flyplassen. Samme året ble historiens første 
Britiske Grand Prix arrangert. Fra 1950 ble den nye For-
mula 1 klassen introdusert av FIA har banen blitt brukt 
nesten uavbrutt som racebane for British Grand Prix. 
Mange andre typer race har banen også blitt brukt til og 
det er fullt mulig å leie banen privet. Det er også diverse 
race skoler for de som er interessert. 

Årets fokus var 60 års jubileet for Formel 1 verdens-
mesterskapet som har vært arrangert uavbrutt siden 
1950. Det er uten sammenligning det mest prestisje-

LOTUS 25. Med denne bilen vant Jim Clark VM i F1 i 1963. Totalt 7 Gran Prix seiere det året, bl.a. på Silverstone 20. 
juli 1963. Det var første gang på over 40 år bilen var tilbake på Silverstone.  Motor: Coventry Climax V-8 på 2,5L på 
ca. 285 hk. Vekt: 450 kg 

CCN medlem Morten Riise ved Classic Corvette Club UK sin stand.

Ford GT 40. Her er bilene originale med full dokumentasjon. Denne 
bilen er eid og blir kjørt av den kjente F1 sjefs ingeniør for Red Bull 
Adrian Newey (står bak bilen). 

FERRARI 156 F1 ”Sharknose”. Denne bilen er en tro kopi 
(recreation) av den originale F1 Ferrari fra 1961 som 
amerikaneren Phil Hill vant VM i F1 det året. Det året var 
formulaen 1,5L V-6 motor med ca 200 hk. Alle original-
bilene ble ødelagt, så dette er en av de få rekreasjoner 
som har blitt laget etter de originale spesifikasjoner. 

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

fulle sjøfør mesterskapet i verden de 
siste 60 år. Originale Formel 1 fra 50, 
60, 70, og 80-tallet stilte til start i de for-
skjellige klassene racene var inndelt i. 
Dette er privat eide gamle klassiske rac-
er biler som tatt vare på og kjørt som de 
var bygd, i fullt driv i fullblods race, bare 
som engelskmenn kan det. Hovedlø-
pet for Formel 1 bilene var; ”Grand Prix 
Masters” biler fra 1968-78, biler med 
Ford Cosworth 3L V-8 motorer på vel 
500 hk. I alt over 40 biler stilte til start 
i denne klassen. Men med 22 race må 
man sortere ut hvilke race-klasser en 
ønsker å se, for mye av tiden tilbringes 
inne i depotet hvor man kommer helt inn 
på alle racer bilene mens de blir skrudd 
på. Og det er som er høydepunktet med 
dette arrangementet, å komme helt inn 
på alle bilene, sjåførene og mekanikerne 
i depotet.  Med så mange løp og biler 
som kjører for å vinne, skjer det noen 
krasj og ulykker. Bilene er stort sett tid-
sriktig rigget, dvs. biler fra 50 og 60-tal-
let uten bur, veltebøyler og seler så det 
forkommer personskader. Det skjedde 
også i år, men for det meste er det 
platekontakt med kun materielle skader 
(selv om det blir dyrt nok for eieren med 
biler verdt mangfoldige mill. kroner).

Med så mye bil samlet på et sted er det 
”vanskelig å få øye på skogen for bare 
trær”. Men høydepunktene for meg 
var F1 bilene fra syttitallet da jeg reiste 
både til Anderstorp, Monza og Zand-
voort for å se Peterson, Lauda, Schek-
ter og andre stjerner på den tiden. 
Nøyaktig de samme bilene ble brukt i 
full race oppsett på Silverstone. Ellers 
er racerbilløp med; Mini Cooper, Cor-
tina Lotus MKI, Jaguar E-type, Shelby 
Mustang 350 GT, Aston Martin DB4 GT, 
Ferarri GTO, Bizzarini og Corvetter al-
dri kjedelig å se på. Stirling Moss er 
fortsatt aktiv i historisk racing i sitt 81 
år! For bil interessert ungdom er det 
bare å reise til Silverstone i juli neste 
år. Web-adresse: www.silverstone-
classic.com       
                                                               
Tekst & foto: Nils Ole
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Big engine touring cars var en populær klasse med 
Amerikanske standard biler og Jaguar MK II.

Starten på World Sportscar Masters med 40 Gruppe 4 
biler bygd mellom 1965-74

Pre-66 GT og sports biler var kanskje den mest populære 
og severdige race-klasser. Her i depotet representert av 
en Corvette `65 b.b cab og en nydelig Bizzarrini 5300 GT 
med en 327 cu.in. Corvette motor med 350 hk.

Kanskje treffets flotteste og mest sjeldne bil; FORD P68 
eller betegnelsen 3L, som er referansen til den nye 3L 
Cosworth F1 V-8 motoren bilen ble bygd rundt.. Bilen ble 
bygget etter de reglene for Gruppe 6 biler i 1968 med 
motorer på 3L slagvolum. Bilen skulle teoretisk oppnå 
en fart på 350 km/t med drag koeffisient på 0,27. Kun 2 
ble bygget, men bilen ble aldri noen suksess. 

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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                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

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.

     
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, lyd-
demp. katalysatorer, stålslanger, silikonslanger, isolasjon 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.    

CCNs SAMARBEIDSAVTALER FOR 2010
OBS: Kontingent må være betalt. (før rabatt tilgang)
Se fyldig oversikt om samarbeidspartnere og fremgangsmåter ved 
bestillinger og lignende i Corvettejournalen nr. 2-2010.

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

www.meca.no
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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!
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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.
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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. 

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. 

CCN’s samarbeidspartner på hotelltjenester!
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 
samarbeidspartnere i Danmark, Finland og Skottland.
Rica Hotels tilbyr profesjonelle kurs- og konferansehoteller, 
moderne forretningshoteller og feriehoteller i flotte om-
givelser.

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

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

Vi sees!



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.
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