
– Nordisk treff Falkenberg
– ’69 Fathom Green L71
– Johnny Fourspeed Stingray
– Hot August Nights
– Harrytur
– Nye medlemmer 
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Hei, alle :)
Da er det på tide og skrive litt igjen, Nils ole venter nok utålmo-
dig nå :)

vil rette en Stor tAKK til Nils ole som nå går av som redaktør.
Dette bladet du nå sitter og leser er det siste cJ (foreløpig) som 
Nils ole lager.
Håper og tror han fortsatt vil sende cJ en story i ny og ne :)
en tAKK, verdig jobben han har gjort for klubben kommer 
senere.

Når vi først er inne på cJ vil eg ønske min søster tone Kristin 
velkommen som redaktør fra nyttår.

Håper dere alle vil hjelpe henne med deres storyer, sånn at 
bladet kan bestå.

ellers har det vært en travel høst jobbmessig, men med tid til 
skifte av corvette :)
Denne gang ble det c3 1980 mod, som trolig blir litt ”harry” 
iløpet av vinteren ;) om tiden strekker til.

Hc og eileen hadde en fin høst tur til eikelandsosen og besøkte 
einar og Hildegunn Holmefjord tidligere i høst, der fikk hc tilbud 
om å prøve c6, Lingenfelteren....... Ja, hva skal en si... den gikk 
noe inni ....... og lå på veien som en klegg, selv med kald vei-
bane :)
einar lurte på om eg ville prøve med eller uten traction kontroll, 
han fikk klar beskjed ”skru av ”og når blårøyken siver ut bak på 
kleggen nesten uansett gir kan eg lett trives :)
takk til einar for en trivelig kjøretur :) (Helt rått passer bedre )

Søndag 7. november var det utvidet styremøte på Gardermoen, 
der alle underavdelinger var representert.  
Planene for neste års Landstreff i Haugesund ble presentert, og 
mye annet ble diskutert.

5/6 februar står årsmøtet på kalenderen, i år på Sundvollen 
hotell (les mere i dette nr av cJ)
Håper mange tar turen dit for og delta på møtet.
også en fin mulighet til og treffe likesinnende vinterstid, da 
vetta har det lunt og godt i garasjen.

Da vil eg til slutt benytte anledningen til og ønske alle en God 
Jul og et Godt Nytt corvette år :)

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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etter seks år, 24 utgaver av corvette Jouralen og 6 års-
kalendre for ccN er det slutt. Nå gir jeg som redaktør 
og ansvarlig utgiver for cJ. For min del har de seks 
årene vært lærerike og interessante. Fotograf, journa-
list, layout ansvarlig og ansvarlig utgiver med deadlines 
er bare noe av det jeg har holdt på med denne perioden. 
Men som alt dugnadsbasert og frivillig arbeid kommer 
man til et punkt at en føler man har bidradd nok. Nok er 
nok og andre får overta staffettpinnen. 

På de seks årene har medlemsmassen mer enn for-
doblet seg og ccN er mer landsdekkene og aktiv enn 
noen gang. Hovedårsakene til dette tror jeg er flere. 
Flere og mer aktive lokalavdelinger, vår forrige presi-
dent (erik Jensen) som nedla et kjempearbeid som 
leder for ccN og som pådriver for en mer proff organi-
sasjon og høyere standard på treff og arrangementer. 
og vi må ikke glemme sponsorer og samarbeidspart-
nere som har bidratt til økonomien og synliggjøre ccN. 
og så er hver enkelt medlem viktig, men vi kommer ikke 
utenom corvetten som midtpunktet i hobbyen. Flere har 
fått interessen og råd til å bruke tid og penger på ”the 
only true American sportscar” i Norge. Det må nærme 
seg 2000 corvetter  i landet og pr. i dag er vi 865 med-
lemmer i ccN. 

Hvor går så veien videre? Jeg tror det er opp til med-
lemmene av ccN. Noen av oss må være villig til å bidra 
til klubben på frivillig basis. ccN er en dugnadsbasert 
klubb for norske corvette eiere og det må den fortsette 
med. Med Harry som leder og aktive lokalavdelinger har 
jeg stor på ccN som en levende klubb for norske 
corvette eiere. Men det er viktig å stå samlet. ccN kan 
ikke bestå av lokalavdelinger som kjører solo uten å 
bidra til ccN sentralt.               
                                                                                                       
Jeg tror også dette bladet dere sitter og leser nå også er 

viktig for ccN. De aller fleste medlemmer er ikke vold-
somt aktive, men har et fellesskap gjennom corvette 
Journalen. Min kongstanke med cJ var at bladet skulle 
være laget av og for medlemmene. Det skal først og 
fremst være medlemsbiler i bladet med variert modell 
utvalg og geografisk fordeling. Det betyr at det må 
komme bidrag fra forskjellige kanter av vårt langstrakte 
land for at alle deler av landet skal bli dekket.                       
                                                       
Dette blir ikke minste viktig nå da vår nye redaktør ikke 
kommer fra medlemsmassen i ccN, men utenfra 
corvette miljøet. Ingen meldte seg frivillig som redaktør 
av cJ, men Harry visste råd og fikk sin lillesøster tone 
til å ta jobben (Dere kan lese om hennes egen presenta-
sjon på motsatt side). velkommen som redaktør og så 
håper at vi som medlemmene av ccN sender henne 
mye tekst og flotte bilder som gjør arbeidet lettere med 
å produsere cJ. 

en ung kvinne er ikke akkurat gjennomsnittsmedlem-
met av klubben og derved blir det en annen vinkling og 
andre øyne som tar fatt på redaktør gjerningen. Jeg tror 
dette er spennende for kubben.  

takk for meg og lykke til tone!                            
God Jul og Godt Nytt År!
                            
Nils ole     

På styremøtet 7.novemeber ble det bestemt at corvette 
Journalen får ny redaktør fra 2011. etter mange år med 
super innsats ønsket Nils ole å gi seg som redaktør, og 
klubben har en god stund vært på jakt etter noen som 
var villig til å ta utfordringen.

Det ble meg som skulle ta over, ikke det at eg fikk flest 
stemmer eller noe.  Det var vel heller det at ingen andre 
meldte sin interesse, så da ble valget enkelt. Mitt navn 
er tone Kristin Harbakk og eg er stolt lillesøster til 
President Harry. eg er yngst av 5 søsken og har vokst 
opp på gård i Sogn. eg elsket å tegne da eg var liten, og 
ble tidlig interessert i hester. Da eg var rundt 10 år laget 
eg flere årganger med hesteblad der eg for det meste 
hadde egne tegneserier, men også noen noveller, fakta-
opplysninger osv. Hver måned brettet og stiftet eg sam-
men mange blanke ark, så var det bare å tegne og 
skrive til eg kom til siste side og da evt. måtte legge inn 
”fortsetter i neste nummer”. Bortsett fra det har eg 
ingen erfaring som redaktør. Interessen for å tegne og å 
være kreativ vokste eg ikke av meg, så da var utdan-
ningsvalget ganske enkelt: tegning/form/farge, videre 
på reklame/illustrasjon/design, og til slutt Grafisk 
design her i trondheim.

til daglig jobber eg i Darling Media og Jonny Snorkel 
Formgivningslab, her har eg varierte og kjekke arbeids-

dager med å designe både websider og trykksaker. 
redaktør var en litt merkelig og uventet, men morsom 
forespørsel fra bror Harry som ikke viste om andre som 
ville ta på seg jobben. Det var litt skummelt fordi eg ikke 
viste hva eg gikk til og hvordan eg kom til å bli tatt i mot. 
Men etter en stund svarte eg ja, delvis for å hjelpe Harry 
og klubben og delvis fordi det alltid er spennende å 
prøve seg på ting en ikke kan.

Bil er ikke min sterkeste side, men med god hjelp med 
bidrag fra de ulike avdelingene kan det likevel gå bra, så 
eg håper at dere alle kommer til å støtte meg for å 
fortsatt kunne ha et fint og informativt medlemsblad. eg 
kommer til å sende e-post i forkant av hvert nummer og 
høre om eg kan forvente å få noe tilsendt. enkelte gan-
ger kommer eg også til å etterspørre en artikkel om et 
spesifikt tema. Det vil nok også være en ide å få til et 
system etterhvert som gjør at det er oversiktlig både for 
meg og bidragsyterne å vite hva hver enkelt avdeling 
skal bidra med. Alle ideer og tips angående cJ taes i 
mot med stor takk! Dere er sikkert veldig spent på hvor-
dan dette kommer til å gå med ei jente som ikke kan så 
mye om corvette - og det er eg også! ;)

Mailadressen min: tone@darlingmedia.no

redaktørens side nY redaktør Fra 2011

HUSK INNBETALINGSFRIST 
for medlemskap CCN 2011: 10.01.11.

      
HUSK ÅRSMØTET for CCN på Sundvollen 

5. februar 2011 (se s. 26)
      

Ønsker du/dere eller har forslag til å bidra til CCN`s styre/redaktør CJ, 
kontakt valgkomiteen: Bjørn Sverre Mikkelsen - 982 14 470, 

Dan Askehaugen - 412 10 753 eller Trond Vik - 901 16 657 
NY MAILADRESSE Corvette journalen: tone@darlingmedia.no
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I år var det 3dje året på rad corvette klubbene i Sverige, 
Danmark og Norge møttes til et felles Nordisk corvette 
stevne. I 2008 ble treffet arrangert i ebeltoft, 2009 i 
Sarpsborg og 20-22 august i år ble årets treff arrangert 
av club corvette Sweden i Falkenberg på den svenske 
vestkysten. club corvette Sweden er verdens største 
corvette klubb utenfor uS med ca 2500 medlemmer og 
nesten 2600 corvetter i medlemslistene. Det var med 
stor forventning 36 norske corvetter fra ccN skulle 
kjøre i østerled å besøke vår storebror.

tre corvetter var med colorline til Strømstad og resten 
av den norske gjengen kom rett fra Svinesund og hadde 
felles oppmøte kl.10 rett utenfor Strømstad. Jon Grasto 
med sin `64 coupe ledet an langs e-6 som er nybygd 
og går nå utenom de fleste svenske ”ortene”. turen 
gikk nedcabba for de fleste åpne corvettene med delvis 
overskyet pent vær. etter ca. 1,5 timer var det stopp rett 
utenfor uddevalla i Lax- butiken for lunsj. For de fleste 
gikk kjøreturen greit, men for ove fra Lillestrøm endte 
turen hjem med totalt motorhavari og på lasteplan. Ny 
ZZ4 motor fra uniten ble løsningen for ove og hans cus-
tom c3, som blir klar sesongen 2011.   
Fra uddevalla og sydover ble det kjørt i ulikt tempo og 
kortesjen ble stykkevis og delt, men alle kom velbergede 
til Falkenberg.  

Falkenberg
Før kl.15 var alle de norske corvettene på plass på 
Strandbaden hotell rett utenfor Falkenberg. Hotellet 
ligger vakkert til helt nede ved sjøen med sandstrand og 
et stort badeland. Men for de fleste deltagerne var det 
på og rundt parkeringsplassen foran hotellet fokus var. 
Svenskene er dyktige på å ha ting i ordning. Det meste 
er på stell. en velkomst bag med magasiner og pryler 
i og velkomst gjeng fra ccS som hadde full oversikt.  
Hedin Bil fra Göteborg var treffets hovedsponsor og 
hadde flere nye corvetter på utstilling/til salgs.
Fredag ettermiddag var det satt opp buss til det kjente 
varemagasinet ullarød en halvtime kjøretur unna og 
bussen var full av damer og en gubb som skulle til bilmu-
seet på samme sted. utbytte av handleturen var meget 
variabelt i følge deltagerne. Gutta dro til Falkenberg 
banen hvor det var mulig å kjøre sin egen corvette eller 
å sitte på en ”corvette taxi” eller bare være tilskuer. Kun 
to norske corvetter var påmeldt til bane kjøringen og 
ikke overraskende var det president Harry og evigunge 

NORDISK 
TREFF 2010

Nordisk treff  2010

2 c2er fra Østfold Foran Strandbaden Fredags lunsj på Lax`en

Falkenbergbanen eldst på banen (bilen altså), Lars W Drømmebilen `10 GS cab

Fra varberg festning



Deretter var det en halvtimes kjøring til varberg. Der 
skulle vi parkere ved varberg Festning og ha utstilling et 
par tre timer. varberg festning var et majestetisk syn, et 
av de største festningsverk langs svenskekysten. Flere 
benyttet anledningen til sightseeing i historiske om-
givelser. Dessuten var det et flott syn og utmerket å ta 
bilder av alle corvettene fra festningsmurene. etter ut-
stillingen på varberg var bar det tilbake til Strandbaden. 
Krusingen må sies å være meget vellykket uten uhell og 
så mange corvetter på rekke og rad. Men ingen regel 
uten to unntak. Lars W. skulle vise en liten ”burnout” fra 
parkeringa, med det resultat at krysset på en av drivak-
slingene røyk. Hjem på henger. truls måtte også hjem 
på henger med sin flotte`64 coupe, da den hadde fått et 
lite sykdomstegn før krusingen.

Avslutning
Lørdag kveld var det avslutningsmiddag, prisutdeling, 
taler, dans og moro. Det hele begynte litt kaotisk, da 
bare deler av restauranten skulle brukes til bespisnin-
gen. Men deltagerne tok saken i egen hånd, 2dre etasje 
ble åpnet og alt ordnet seg. Mat og drikke var helt i or-
den og prisutdelingen var effektiv og kortfattet. Flere 
stilte spørsmålstegn med bedømmingen, men robert 
Berg og Marianne Møller vant 1ste i c4 klassen med en 
flott ̀ 91 cab (se bilde). Juryen kunne heller ikke unngå å 
gi 1ste premie til Bjørn og hans svart/røde `67 b.b. cab i 
c2 klassen. Men det var vel strengt tatt et par c3er som 
var hakket hvassere enn den røde danske med eksosen 
nede i asfalten. De 3 presidenter hadde en felles vis-
ningen på podiet og ex. president Jensen byttet navn til 
Sinatra i løpet av kvelden. Dessuten ble det nattbading 
for noen norske deltagere utpå piren. Det virket som 
de norske vant kvelden. ccN vant også prisen for den 
yngste deltager. Sondre Dølven Lindvall var 3 år på sitt 
første nordiske treff. (se bilde) 

Søndag var det dags for farvel og hjemreise. Men de 
gamle corvettene måtte tømmes for vann, da himmelen 
hadde åpnet seg i nattens mulm og mørke. og så gikk 
ryktene at polisen stod men alkometer litt oppi gata, så 
det var flere som drøyde litt og eller tok en privat prøve-
pust. regn og overskyet gjorde det lettere å dra hjem. 
Neste år blir det nordisk i Danmark og det er bare å  
anbefale dette for alle medlemmer av ccN. 
takk for et utmerket treff til ccS og vi sees til neste år!           
tekst& foto-Nils ole                 
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Lars W. Lars W var godt synlig med sin veteranbil (men 
med moderne motor), blant et par c4 og et tretti talls c5 
og c6 modeller. Banen var i følge gutta utfordrende og 
artig å kjøre med en lang langside og flere vanskelige 
svinger. Ingen store avkjøringer og ingen platekontakt 
gjorde banekjøring til en suksess. etterpå var det på tide 
med en stor kald øl og jeg var heldig å sitte på med ccS 
president Ingvar Wiklander med sin nydelige ron Fel-
lows edition Z06 tilbake til Strandbaden.
Kvelden forgikk i sedvanlige forbrødring som gode  
naboer med ca.120 svenske, 25 danske og 35 norske 
corvette. Det som er litt spesielt for oss norske corvette 
entusiaster er fordeling av corvette generasjonene. Kun 
en c1, 10 c2er modeller hvorav 8 stk. var norske, noen 
ti-talls c3 og c4. Det store volumet av corvetter var 
representert av c5 og c6 modellene. Alle på skilter, og 
langt de fleste var svensk regga. en ny nydelig nyregga 
norsk c5 cab, var på nordisk for første gang. Monica 
olsby og roger Aasen fra Lillehammer hadde importert 
corvetten fra Florida i våres og koste seg i sin nye hobby 
bil(se kalender for bilde).   

Krusing til Varberg
etter frokost og presis kl. 10 var det tid å starte den 95 
km lange krusingen. Her hadde svenskene igjen nedlagt 
et stort arbeid med informasjon og planlegging. ca 200 
corvetter deltok og turen gikk langs svenske småveier i 
Hallands len. Lunsj var bestilt på en sauefarm midt i det 
svenske bondelandet.  På Østrøø Fårfarm skulle det ser-
veres lunsj til 350 personer. corvettene ble parkert ute 
på beitejordene til sauene, litt av et syn. Det blei litt glatt 
på asfalten etterpå, med all sauedritten på dekkene. 

Anne Lene, truls, Karen, Jane, Harry, erik, Morten, 
Iren, Stein Arne

robert Berg og Marianne Møller

De 3 presidenter truls `64 hjem på henger

Heidi, Gudmund, Liv, Ståle, Iren, olav På sauefarmen

Sondre Dølven Lindvall 3 år

Lunsj på Østerøø

remi, Arild, John, Kåre, Lars, Harry i depotet ove hjem fra Nordiskeirin og Finn vasker deres nydelige `68
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Bildene er fra i fjor høst med FrØYA, da hun spurte om å 
få lage en sang om bilen min. Jeg har vært med å forme/
rette teksten litt, så den stemte bedre for de som er bil-
interesserte. Den er nå avbildet både på coveret og inni 
på hennes siste plate “My American Dream”, og låten er 
om corvette`n har også samme tittel. Hun er min nabo, 
og videoen kan finnes på youtube. Sender med bilde fra 
en magasinreklame, hvor det er endel likhet. Synes den 
var artig. Det siste bildet er fra forrige eier kjøpte den i 
1978. 
 
For de som lurer på navnet mitt, som er 
Johnny Fourspeed Stingray, så er historien 
som følger:
Jeg satt i kontrollrommet offshore på et rolig nattskift 
sammen med noen kolleger for et par år siden. vi kom 
til å prate om en kamerat av meg som for mange år 
siden byttet navn til Harley Davidsen. Åltså med e! Så 
sa jeg til de andre at jeg trodde det sikkert hadde gått 
med Davidson nå for tiden. Så var det å sjekke på inter-
nett... Der var det søknadsskjemaer, og det ble et lystig 
skift med mange gode forslag til navn på meg. Det var 
bl.a. ikke lov å bruke registrerte varemerker. Det var 
også en rubrikk for mellomnavn, og her måtte jeg også 
finne på noe... At det ble Stingray i ett ord var pga at 
det ikke var lov å bruke to ord i etternavnet (Sting ray) 
uten bindestrek, og det så litt rart ut med bindestreken 
(Sting-ray). Det er jo tross alt “riktig” med Stingray, selv 
om det ikke kom før i 1969. tenkte det var artig med 
et brev med avslag fra folkeregisteret. Det var behand-

lingstid på 6-8 uker, og tenkte ikke noe mer på det. 
overraskelsen var derfor stor da jeg 16 dager senere 
sto i en bank på Lillestrøm og fikk en kvittering fra dama 
i kassa med et annet navn på...!! Skjærte sporenstreks 
til folkeregisteret i Skien og lurte på hvorfor jeg ikke 
hadde fått et brev eller annen beskjed før de gjorde noe 
så drastisk, men hun bare dro på skuldrene, og sa at nå 
måtte det gå minst 10 år før det kunne forandres! Brev 
skulle jeg ha fått sa hun, men det har jeg i alle fall aldri 
sett noe til...  Så sånn er det med den saken!  Da var det 
bare å forandre førerkort, pass, og alt annet. Ikke alltid 
like morro å forklare for alle slags folk, men men. Har 
jo også hatt mye morro med det, som f eks da jeg ble 
stoppet for “speeding” i Yellowstone National Park kl 01 
på natta. Politimannen sneik seg innpå meg med hån-
da på revolveren, og skulle ha “licens and registration, 
please”. Da han hadde vært i cruiseren sin og sjekket 
sertifikatet mitt opp mot data`n, kom han tilbake med 
et dårlig skjult flir, og lurte på om jeg var født med dette 
navnet. Det endte med en advarsel, smil og handshake!!
 
Bilen...
Ja, har alltid vært lidenskapelig interessert i corvetter. 
Helt siden jeg 7 år gammel fikk en amerikansk elektrisk 
bilbane med en corvette Split Window og en Mustang 
fastback, sa jeg til foreldrene mine at “en sånn corvette 
skal jeg ha når jeg blir stor”! Da jeg var 16 år i 1981 
hadde jeg stort sett oversikt over alle corvetter som 
var i Norge, tror det var rundt 50 stk. Husker jeg skul-
ka skolen og tok tog til oslo sammen med en kamerat 

Johnny Fourspeed Stingray`s  Split Window
for å se på en 1980 modell som Harry Harrfeldt hadde 
stående til salgs på Amcar Bygdøy. Spurte om jeg fikk 
sitte på en tur, men han sa jeg fikk komme igjen neste 
dag, for da skulle han ta den en runde i byen i diverse 
ærender. Det var bare å ta toget hjem til Skien, og kom-
me igjen neste dag....   Da trillet tårene av lykke i oslo`s 
gater! Seinere samme år var det en nabo og bekjent 
som kjøpte en flott original blå metallic 1966 coupe med 
427, manuell og sidepipes. Da jeg første gangen satt på 
i den var det heller ikke helt tørt i øyekroken! Det gikk 
jo noe voldsomt, og eieren sparte heller ikke akkurat på 
kruttet!

Jeg har vel hatt nærmere hundre forskjellige amcars 
opp gjennom åra, men til da (1995) aldri hatt råd til noen 
corvette. Da noen kamerater sa til meg at “det var jo 
bare å selge noen andre biler, så ville vel det gå greit?”, 
begynte jeg å tenke... Ja, det var jo egentlig sant. Be-
stemte meg for å selge en 70 coronet, en 72 vega Gt 
med nytrimma 427/manuell og litt andre greier. Men jeg 

er utålmodig, så det som skjedde var at jeg lånte penger 
av en bekjent, og solgte dette etter jeg kom hjem fra 
uSA igjen!
Kjøpte siste Hemming`s og fant en Split Window. Sel-
geren fortalte at det var en blå 340 hp bil som han hadde 
hatt stående på låven i 15 år. Sa til selgeren at hvis bilen 
var så bra som han sa, så kom jeg om 4-5 dager. Da sa 
han at det var vel best å ta den på henger pga trafikk, 
tyver og div... DA burde det gått opp et lys for meg, men 
nå var iveren virkelig der! tok med broren min, og vi fløy 
til Minneapolis i Minnesota torsdag 21.september 1995. 
Litt skuffa var vi da det sludda der, men men, det var jo 
uSA, og vi skulle kjøre drømmebilen! Ble henta av bro-
ren til eieren, og kjørt et godt stykke ut på landet. Bilen 
var et sørgelig syn. teppene lå som gamle vaskefiller, 
ingen bremser og frieksos på ene siden. I tillegg var det 
lange riper langs begge sider, og den ene fronlykta lot 
seg ikke felle opp. Det sier vel sitt når jeg fikk pruta den 
fra 19000 usd til 12500... Jeg sto på 10000, men det gikk 
ikke. Heldigvis, får jeg kanskje si, for den hadde sikkert 

blitt dyr og gitt mange ergrelser. 

Broren hans kjørte oss inn til Minneapolis 
igjen, og på veien stoppa han i en aviskiosk og 
fikk tak i søndagsavisen.  Der stod det jam-
men en til, og det til og med i Minneapolis!! 
Snakker om flaks! Nå var klokken blitt 11 pm, 
og vi var trøtte etter ca 48 timer uten søvn, 
men dette måtte sjekkes først! ringte eieren, 
og han sa litt fortumlet at vi kunne jo kom-
me... ringte etter taxi, og la i vei. Det skjedde 
ett eller annet på motorveien, og sjåføren sa 
“offdah”. Dette hørtes jo veldig norsk ut? vi 
spurte, og jo da, begge foreldrene hans var 
norske! Dette skulle vise seg å bli et verdifullt 
bekjentskap.

vi kom frem til selgeren i New Brighton i 00:30 
tiden. Det var en meget hyggelig fyr på ca 45 
år. Navnet hans var Paul Philip Burrell, og var 
“helnorsk amerikaner”. Kona var halvt norsk, 
halvt svensk, så man kan trygt si vi hadde med 
ekte skandinaver å gjøre! Han kjøpte bilen fra 
første eierinnen, en legefrue. Bilen hadde 
vært skadet i fronten etter et møte med et 
stoppskilt, og var opplakkert i samme origi-
nale Sebring silver. I samme moment hadde 
hun fått ettermontert originale c2 sidepipes. 
Disse byttet Paul vekk i originale kanallister. 
Han skulle ha den original, og gikk vel litt mot 
strømmen mtp at han var 27 år og året var 
1978... men, godt var jo det!

Han hadde også ført loggbok over bensinfyl-
linger og reparasjoner. Han hadde kjørt ca 
3500 miles på de 18 åra han hadde hatt bilen. 

c2en da Paul Philip handla

Johnny får nøklene av Paul sept. -95

Frøya i Split Windowen
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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

etter litt småprating, ble det prøvekjøring i øsende 
regnvær. 5 minutter senere var handelen beseglet 
med et håndtrykk. vi avtalte å møtes hos det lokale 
DMv(biltilsyn) kontoret for å ordne med alle formalite-
tene. vår taxi sjåfør ventet hele tiden på oss, for han syn-
tes dette var morro! etter en lang tur tilbake til hotellet, 
avtalte vi at han skulle hente oss neste morgen, og det 
gjorde han. Nå måtte jeg få ordnet med forsikring, for vi 
hadde tenkt å kjøre sydover til Mexico-gulfen. Måtte jo 
nyte det da vi først hadde muligheten! Dette viste seg å 
ikke være så lett, men da kom vår kjære sjåfør med et 
forslag. Han kjente nemlig en som drev et forsikring-
skontor utenfor byen. Med sjåføren som brekkstang, 
ble det til slutt ordnet. Da bodde jeg plutselig hos ham 
i tillegg... På bildet jeg har lagt ved overtar jeg nøklene 
til bilen, og vi kjørte rett sydover! Det ble en minnerik 
ferietur på 4000 miles. var bl a innom Graceland. Måtte 
burne litt utenfor porten der til vaktenes ergrelse, men 
et minne det og... Senere, i vinona i Missisippi, ble vi 
nødt til å bytte et kryss på den ene drivakselen som 
hadde gått tørt.
Fikk låne plass på et lokalt verksted, og delen kom med 
bud fra den lokale delebutikken oppe i byen. tror krys-
set kostet 12 dollar, og frakten ca 4... litt andre forhold! 
Dette var forøvrig det eneste problemet på hele turen, og 
det må vel sies å være bra for en 32 år gammel bil?! Se-
nere på turen var vi også innom talladega superspeed-
way og Kill Devils Hill (hvor brødrene 
Wright gjorde den første flygningen). I 
rockingham,Nc skulle vi se det lokale 
dragracet en fredagskveld. Jenta ved 
inngangen lurte på om jeg ikke ville 
kjøre?? Jooo...eeeh kan jeg det da? 
Jada, bare å ta teknisk kontroll, og så 
kjøre! oK. Det endte med 3 drag hvor 
jeg syns jeg måtte spare litt på reds-
kapen, siden jeg jo tross alt hadde lang 
vei igjen. Da jeg sto linet opp, lurte 
konkurrentene på om jeg hadde trim-
ma den, men jeg svarte bare at jeg vet 
forrige eier bytta tennplugger og olje i 
løpet av sommeren!

Speakeren sa: “ in the left lane we 
have a guy all the way from Norway 
with a fine looking corvette, and I think 
it s quite expensive too”. uansett artig 
å ha kjørt dragrace i 

uSA, er vel ikke 
så mange andre 
nordmenn som 
har gjort det? et-
ter en tur innom 
Washington Dc, 
ble det å besøke 
en bekjent av vår 
far utenfor Phil-
adelphia. Da de 
tok oss med ut 
på kvelden for 
å spise mid-
dag skulle vi ta 
deres nye riv-
iera. Da alle 
var i bilen, 
ble den sik-
ker noe tyn-
gre lastet enn 
den pleide å være, og den ene døra lå nede 
på fortauet. vi gjorde oss klare til å gå ut igjen så han 
kunne få igjen døra.

Men, neida! Det var bare å ta i, så døra skrapa over 
hele fortauet. vi satt som store spørsmålstegn. var det 
virkelig mulig å behandle en ny bil sånn? I Norge var jo 
dette rein skjær ny luksusbil!! turen endte med at bilen 
ble sendt ro-ro fra Newark til Drammen, og vi hadde 
noen flotte dager i New York. Nå er motor og gearkasse 
ute til overhaling, men det er ikke mye igjen å gjøre nå... 
Forøvrig er jeg nabo med FrØYA, og hun lurte på om 
hun kunne skrive en sang om bilen min, så det ble “ My 
American Dream”, som gikk som reklamespott på tv 
ved juletider, og også ligger på youtube. 
Har ingen andre planer enn å få bilen på veien igjen, 
ellers er den i grunnen i ganske fin bruksstand.

Hilsen MrFourspeed

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
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Årets Hot August Night hadde oppstart 
fredag 13. august. Det kan være årsak-
en til at arrangørene ikke hadde klart 
å komme til enighet med arrangørene 
av VM i orientering om lån av Trond-
heim Torg denne helgen.  Noe av det 
beste med Hot August er etter min 
mening det at mange hundre amcars 
møtes på torget midt i Trondheim sen-
trum denne helgen i august.  Det gjør 
arrangementet meget intimt, og publi-
kum forøvrig får se våre flotte biler.  

På grunn av vM arrangementet var derfor fredagens 
cruising flyttet til parkeringsplassen utenfor Lerkendal 
stadion. oppmøtet her var meget bra, og det var biler 
i alle kategorier.  etter mange dager med kjempefint 
vær, kom det noen mørke skyer sigende inn over byen 
utover kvelden.  etter hvert kom det også noen dråper 
fra skyene uten at jeg tror det la noen stor demper på 
stemningen.  

Som sagt var det biler i alle kategorier på Lerkendal, og 
det gjaldt også på corvettesiden.  Den corvetten som 
kanskje fikk mest oppmerksomhet var brødrene Heg-
gdals Maco Shark.  en meget spesiell og tøff bil etter 
min mening. I følge eierne var bilen solgt til en kunde i 
england.  Synd at en så spesiell bil forlater oss.

Lørdag var det i tradisjons tro merkebiltreff. corvette-
klubben har fått tildelt beste tomta i byen – Solsiden 
på Nedre elvehavn. og sola skinte selvfølgelig fra sky-

fri himmel. Det som gleder mitt amcarhjerte er at det 
kommer corvetter fra nesten hele landet til Hot August.  
I løpet av lørdagen var rundt 60 corvetter innom Sol-
siden. veldig gledelig at vår president tar seg tid og råd 
til å besøke oss. en annen vestlending med en meget 
spesiell corvette var også her. Premiene hadde han 
også tatt med seg. Lingenfelteren hadde stort publi-
kumstrykk gjennom hele lørdagen. en annen bil jeg 
falt pladask for, var en nydelig c2. edgar har også fått 
høynet nivået på både bil og campingvogn. etter en krasj 
tidligere i år, har både bil og vogn fått ny lakk. Att edgar 
liker rolling Stones kan det ikke være tvil om.
tradisjonen tidligere år etter merkebiltreffet har vært å 
kjøre til Dolly Dimples på Lerkendal for bespisning. Da 
det i år var lagt flere merkebiltreff ved stadion i år, reg-
net vi i det lokale styret at det var fullt på restauranten.  
vi hadde derfor flyttet bespisningen til Skansen restau-
rant. Dette er en relativt liten restaurant som ligger ved 
seilbåthavna i trondheim. vi hadde imidlertid gjort den 
generaltabben at vi ikke hadde varslet om vår ankomst.  
restaurantsjefen gikk derfor i sjokk da 20-30 corvetter 
kom inn på parkeringsplassen.  vi ble rett og slett nektet 
servering!!!! Jeg beklager dette overfor våre tilreisende 
gjester.  ola Skjåk Bræk tok imidlertid frem ute stem-
men, og etter hvert ble det servert mat til de som ønsket 
det.
Lørdags kveld var det som sedvane cruising og street 
legal.  vi valgte å stå over dette til fordel for sosialt lag 
med andre corvettevenner.

Søndagen kom med godvær, og utstillingen på city 
Syd stod for tur. Jeg talte ikke corvetter denne dagen, 
men jeg regner med at det var ny rekord.  Det var det i 
hvert fall for utstillingen.  Mange amcars måtte parkere 
utenfor utstillingsområdet. også i år ble jeg impon-
ert over alle de nydelige bilene.  to biler fikk ekstra 
oppmerksomhet fra publikum. Den ene var Maco Shark 

1514

Hot august night 2010

Lingenfelter

c2

rolling Stone

Fiat

Heggdals Maco Shark

c2

oversikt Solsiden 

Fiat

eier og bilbygger einar valsjøs nye prosjekt – Shadow. 
Denne kan dere se mer av i siste utgave av Amcar.  Den  
andre var ikke amcar i det hele tatt.  Ikke kan den kalles 
sportsbil heller, men den gamle lille Fiaten med camp-
ingvogn, fikk mange smil og anerkjennende nikk.  Beg-
ge bilene ble premiert.

etter premieutdelingen, var nok en Hot August Night 
over.  Jeg gleder meg allerede til neste år.  Da skal vi 
tilbake til trondheim torg!!!

roar
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Skansen

Shadow

Skansen

Shadow

c2er i Lunde ,1964 -L75 eid av Bjørn røraas. 66 -L72 Kjetil runningen. 67 -L79 eier Stig Nygård

Wings&Wheels 25. juni 2010

Corvetter i Lunde
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`69 Fathom Green L71 cab.

For 10 år siden deltok jeg landstreffet i Sarpsborg (2000) 
og satt på med roar Stamland og hans nyrestaurerte 
`69 b.b. cab. Bilen hadde han kjøpt vel fire år tidligere og 
brukt tiden godt med en totalrestaurering. en ordentlig 
”nuts and bolts” eller bilen i molekyler, er en forsiktig 
beskrivelse av den jobben roar gjort med sin `69 L71. 
resultatet av denne originaltro restaureringsjobben var 
en sammenhengende premie sanking på alle treff han 
deltok. På landstreffet i Sarpsborg fikk den 1ste pris i 
c3 klassen, ”Ladies choice” og ”car of the Show”. Bilen 
vant bl.a. priser på ”Grensetreffet”, ”Power Meet” og 

fikk den ettertraktede ”AMcAr trophy”. Bilen var også 
profilert i AMcAr, Bilsport, Power og corvette Jour-
nalen 1-2002, det første cJ Jon ertnes var redaktør for. 
Headingen for storyen var hans var; ”europas fineste 
corvette?” og det var et høyst relevant spørsmål. Men 
hva skjedde så med H-435, den var bare sporadisk ute i 
frisk luft de neste 5-6 år. 
Det er vel to grunner til det. roar er en ekte chevrolet 
gutt med GM blod i årene helt fra tenårene. Hans første 
amcar var en `701/2 LS6 camaro som fikk totalt mo-
torhavari på dragstripa på Santa Pod høsten 1985. Gam-

mel kjærlighet ruster ikke og det gikk troll i ord. Kam-
meraten til roar hadde sporet opp en `701/2 camaro 
Z28 som var fullstendig rustfri og hel. Det hele endte 
med at roar kjøpte bilen og i kjent Stamland stil ble det 
nok hel restaurering. Det tar tid, penger og energi og i 
mellomtiden ble corvetten stående tilnærmet urørt. Det 
lille roar prøvde bilen gikk den ikke som den skulle, noe 
var galt med motoren og da blei den parkert. roar skal 
ha ting i orden. 
I 2008 ble nok prosjekt ferdigstilt med samme resultat. 
Z28 camaroen til roar ble gjenstand for premieringer 
overalt den stilte opp. AMcAr`s ”Muscle Machine of 
the Year 2008” var kanskje kronen på verket for cama-
roen. Nå var det tid for mer fokus på corvetten. Den ”ny-
bygde” L71 motoren var ikke helt frisk, og roar og andre 
spesialister hadde prøvd å stille diagnose, uten resultat. 
Motoren måtte ut. etter å ha pella den fra hverandre, 
kom det raskt for en dag at blokka måtte borres og da 
den allerede var boret 0.60, var det å finne en ny blokk 
som skulle være riktig til bilen. og når nøden er størst 
kan redningen være nær. en riktig 4-bolt blokk ble loka-
lisert i nabolaget og sendt til Sarpsborg Motorverksted 
for en maskineringsjobb sammen med toppene. Delene 
kom tilbake til Bergsbygda utenfor Porsgrunn og roar 
gikk i gang å montere L71 motoren. etter motoren ble Strøken L71 Svart skinn

70 Z28 og 69 L71 cab
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Importert til Norge i 1989 som 
”Milesto ne”. 
Reg.nr.: H-435.
VIN : 194679S710839. 
Prod.Dato: E14 (Des.14-68). 
Trim Tag: Paint: 983 (Fathom 
Green). Trim: 402 (Black Leather).
Motorblokk: 3963512, 4-bolt. 
(427/435). Dato: G21 9. ( Juli 21-69).
Veiv: 6223 (427 Smidd).
Råder: GM Dimple Rods.
Venstre Topp: 3919840. (427/435). 
Dato: J29 8. (Okt.29-68).
Høyre Topp:   3919840. (427/435). 
Dato: J29 8. (Okt.29-68).
Innsug: 3937797. (1969 427/435).
Senter Forgasser: Holley R4055-1A
Fremre/Bakre Forgassere: R3659-A
Bensinpumpe: AC 40482 (427 3x2).

Fordeler: 1100928 Dato: 8K29 
(Okt.29-68).
Venstre Eksosmanifold: 3880827. 
Dato: H22 8. (Aug.22-68).
Høyre Eksosmanifold:   3880828. 
Dato: G20 8. (Juli 20-68).
Vannpumpe: 3856284.  
Dato: J27 8. (Okt.27-68).
Termostathus: 3877660.
Dynamo: 1100882 (427/435).  
Dato: 8L21 (Nov.21-68). 
Starter: 1107365  (427)  
Dato: 8H8 (68 8 Aug.).
Ekspansjonstank: 68J (Sept.-68).
Hovedbremsesylinder: 5480346 
”PG” (69 For servobremser).
Vinduspussermotor: 5044731  
Date: 298 8. (Okt.24-68).
Horn: Low Note: 9000245.  
High Note: 9000246.

Muncie 4-trinns Manuell: P9S11B: 
1969 Modellår. Nov.11 (1968). M21. 
VIN: 9S710839.
Muncie Metal Tag: 3946798  (1969 
M21).
Clutchhus: 3899621.
Svinghjul: 14”. 3789733  
Dato: K15 8 (Nov.15-68).
Bakaksel:1 FB 12 9 68 W. Heavy 
Duty 4,11:1 Posi. (Des.09-68)
Jekk: 8M (Des.68).
Dato Frontrute: AX (Sept.-68).
Dato Venstre Siderute: AX  
(Sept.-68).
Dato Høyre Siderute: AX (Sept.-68).
Dato Bakrute i Cab: 968 (Sept.-68).
Dato Bakrute Hard Top: AX  
(Sept.-68).
Dato Utvendig Speil: 9 DMI 8  
(Sept.-68).

1969 Corvette 427/435 L71.
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komplett ble det bestilt time hos ringstad for kjøring i 
benk. Det var tid for de harde fakta.  

Harde fakta.
corvetten til roar var originaltro til minste detalj. Alt 
skulle være korrekt med delenummer, datoer, shims 
og merkinger. til og med tidsriktige ”redlines” dekk ble 
kjøpt. roar har bl.a. optionet N14, side eksos, på cor-
vetten.  Han hadde med original manifoldene og pottene 
med til Østfold for justere inn motoren riktig med eksos 
systemet han skulle bruke. For å si det forsiktig, så fikk 
roar seg en overraskelse. De harde fakta fra benken 
var; original manifolder og sideeksos, 278 hk v/6000 – 
329 ft/lbs v/3300 på svinghjulet. ringstad monterte så 
eksos anlegget han brukte ved motorkjøring og resulta-
tet ble plutselig et helt annet. 400 hk v/6300 og 418 ft/lbs 
v/ 4100. en effektøkning på 122 hk og 90 ft/lbs ved bytte 
til et mer effektivt avgassystem (se motorkjørig). origi-
nal manifolder og innsnevring til 2 toms rør etter kollek-
toren blir som en propp å regne. Dette ble i meste laget 
for roar. originalitet måtte vike for effektivitet. Hooker 
headers og sidepotter ble bestilt. Her skulle eksosen 
få fritt utløp. Svart eller kromma anlegg ble nøye vur-
dert, men svart ville før eller siden bli missfarging og 
rust, så det ble blankt og flott. H-435 ble plutselig en 
annen bil og kanskje det var på tide å bytte de tidsrik-
tige ”redlines” til nyere gummi. American 
racing er tidsriktige sekstitalls felger og i 
16 toms dimensjon gir de bilen et helt rik-
tig ”look” og litt lavere profil med bedre 
egenskaper for kjøring med 400 hk og 418 
ft/lbs. 235/60 bak og 225/60 toyo dekk i 
helt svart er perfekte moderne dekk med 
det riktige utseende for bilen. Hooker 
potter og Ar hjul ble corvetten frekk og 
rå, perfekt spør du meg. og for roar ble 
det som en helt ny bil, med en 427 som 
gikk som et skudd og hjul som oppførte 
seg eksemplarisk på norsk asfalt.   

Ten Years After.
I 1969 spilte gruppa ”ten Years After” 

på Woodstock festivalen, samme år som roars corvette 
ble produsert. og i år ble corvetten til ”ferdig” for andre 
gang, ti år etter han ferdigstilte restaureringsjobben på 
H-435. Nå er vel corvetten til roar helt ferdig, skjønt 
kjenner vi den mannen rett er det alltid ting å forbedre. 
Å besøke den oppvarmede og flislagte garasjen til roar 
er en opplevelse. to perfekte chevrolet produkter, 1 stk 
`701/2 camaro Z28 og 1 stk. `69 L71 corvette, begge 
svarte inni og mørke grønn lakk. Begge original biler, 
men den lille moderniseringen som gjør det lille ekstra. 
Perfekt spør du meg!                                       

tekst & foto-Nils ole         
        
Ps.: Som en kuriositet 
har roar fått laget en 
”tank-sticker” som 
er korrekt for bilen 
(se bilde). Dette for å 
vise at det er mulig å 
kjøpe ”alt”.    
    

Denne historien handler ikke om vår president, men rett 
og slett om en tur til Sverige.  I følge noen, er ikke jeg 
en vinner, men allikevel vant jeg i vinter ett gavekort fra 
choice hotell.  Gavekortet var 2 overnattinger for 2 per-
soner på valgfritt choice hotell i Norden.

Min kone foreslo da en corvettetur, og jeg bestemte at 
da drar vi på Harrytur til Sverige.  Kan man dra på Harry- 
tur med corvette da?  

vi planla å dra onsdag 11. august, 2 dager før Hot Au-
gust Night. vi inviterte med oss Inger og Alf, og de er 
jo med på alt som er moro. Dagen kom, og været var 
strålende.  I 12 tiden kom Inger og Alf fra Kristiansund, 
og en time senere startet kursen østover.  Som sagt var 
det kjempe vær, og taklukene var selvfølgelig tatt av.  
Lukene ble ikke satt på før vi parkerte bilene for kvelden 
i Østersund.

etter en del timer bak rattet, var tørsten fremtredende 
hos meg, og jeg tok derfor en pils på hotellrommet før 
vi gikk ut for å kjøpe oss middag.  Hotellet vårt lå i sen-
trum, kun 50 meter fra torget.  Da vi kom til torget stod 
det en rekke veteranbiler der.  Det var da som f…  Hadde 
vi visst det, hadde jeg selvfølgelig avstått fra pilsen.  

vi kikket litt på bilene, og både Alf og jeg så at vi ikke 
hadde noe å skjemmes over når det gjaldt egne biler. 
Kun 2 corvetter var å se.  1 c 5 og 1 c 2.  ellers var det 
en del andre Amcars samt europeiske biler.

De 2 døgnene i Østerund gikk med til shopping og kos.  
Det var nesten som en sydentur. Fredag morgen måtte 
vi imidlertid sette kursen mot moderlandet igjen.  Hot 
August ventet…  

våre Pace car`s har ikke all verdens bagasjerom, og 
det var nå vi skulle være Harry. Derfor måtte taklukene 
være på.  Det ble stoppet både i Åre og på Storlien, og 
totalvekta på våre biler økte betraktelig på hjemmturen.
og ja, man kan dra på Harrytur med corvetter!
roar 

Harrytur...
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REFERAT FRA UTVIDET STYREMØTE 
MED LOKALAVDELINGENE SØNDAG 
7. NOV-2010 PÅ RICA, GARDERMOEN

Tilstede fra sentralstyret CCN: 
Harry Harbakk, Monica tvenning, odd Steinar Nilsen, 
og Karen riise 
Web-master: Henning Bogen 
Redaktør CJ: Nils o. Frønæs
Bergen: tom Gullachsen
Rogaland: ole Gunnar Førland
Midt Norge: Bjørn Berg og roar Selvnes
Haugaland : tor Åge Aune 
Østre Østlandet: tor Weber og trond vik 
Mjøs region: Dan Askehaugen 
Buskerud, Vestfold og Telemark: Bjørn Mikkelsen 
Sørlandet : odd Johannesson og rune Gundersen

1.  velkommen, møte informasjon, og presentasjon v/
Harry Harbakk Møtereferent sekretær Monica tven-
ning.

2.  Lokalavdelinger status og drift                                                                                                                                           
a.  organisering av ledelse og ansvarsområder: Dette 

ble diskutert og alle avdelinger har en klar oppfat-
ning av hvordan dette skal fordeles innad i avdelin-
gen. Henning trenger info ved forandringer og styret 
skal godkjenne utbytte av avdelingsledere.

b.  Hva bør lokalavdelingen utføre: Lokalavdelingene 
skal sørge for aktiviteter og sosiale samkomster og 
holde orden på økonomi i avdelingen, samt prøve 
aktivt å verve nye medlemmer. Samtlige avdeling-
sledere uttrykte at det er vanskelig å finne på nye 
ting/aktiviteter. uavhengig av dette uttrykte sam-
tlige avdelingsledere at avdelingene går veldig bra 
slik som ting er den dag i dag, og har forskjellige 
nivåer på engasjemang og aktiviter. Bergen, trond-
heim, Stavanger og Buskerud-vestfold og telemark 
har høyest aktivitetsnivå.

c.  Planlegging aktivitets nivå (terminlister) 2011: De 
fleste avdelinger har levert inn aktivites-kalender. 
Haugaland skulle levere på møtet, andre har levert 
på mail.

d.  Støtte fra moderklubb, og dokumentasjon for til-
skudd: Det ble ytret ønske fra samtlige avdelings-
ledere om annen modell på støtte fra moderklubb 
vedr arrangementer for medlemmene. Dette vil bli 
diskutert på neste sentral-styremøte og sentral-
styret vil gi tilbakemelding til avdelingledere på 
avgjørelsen som blir vedtatt. Styret gjorde avdel-
ingsledere klar over nåværende vedtatt modell, 
hvor fast sum pål. Kr 1500,- blir overført hvert år til 
å dekke for små-møter med kaffe, kontor-materiell 
osv. videre kan det enkelt søkes om større beløp, 
hvorpå man vedlegger grunnlag for arrangementets 

art og fremlegger kvitteringer for hva som er kjøpt 
inn/brukt i forbindelse med arrangementet.

3.  terminlister 2011 oppsett regionalt, og lokalt 
fordele ansv. gjennomføring trykking av kalender. 
terminlister er satt opp. trykking av kalender går 
som planlagt. Det var ikke alle dator som er satt på 
neste års arrangementer.

4.  corvette Journalen/ ny redaktør og nettsider, status 
og utviklingsmål for dem: Harry har fått ett tilbud fra 
sin søster tone for layout og priser fra ett eksternt 
trykkeri i trondheim for trykking av cJ. Dette tilbu-
det ble sendt rundt bland alle oppmøtte og godkjent 
som en prøvemodell. tone vil også bli ansvarlig for 
layout og innkrevelse av info fra alle avdelinger. Hun 
vil få en mailingliste fra Harry på alle kontaktper-
soner i alle avdelinger. Nåværende redaktør vil bistå 
i layout og eventuellt andre spørsmål i en begrenset 
periode.

5.  corvette club Norway økonomi, medlemsutv. v/ 
Jane og odd Steinar: 

a.  Medlemslister ajourføring av disse. Medlemsreg-
ister: medlemsregister ajourføres kontinuerlig av 
odd-Steinar. Status Medlemsutviklingen pr.d.d.: 863 
betalende hovedmedlemmer og 83 fam.medlemmer 
inkl. æresmedlemmer.

b.  Annonsører og sponsorer, og medlemsrabatter i 
samarbeids bedrifter i ccN: ingen oppdatert status 
siden Hans-jørgen ikke var tilstede.

c.  Kontingent for 2011: samme som før, kr. 400,- ingen 
økning

d.  vedtekter, tilslutningsklubber og samarbeidsform-
er for ccN: Ingen ny info

6.  Landstreff 2011 kort info om status v/ tor Åge Aune 
Haugalands avd.: oppsummert og informert om av 
tor-Åge Aune. Han opplyser at det meste er i rute og 
under kontroll.

  evaluering av årets Landstreff på Lillehammer: 
oppsummert av Dan A. totalt ett veldig bra gjenn-
omført landstreff med ett overskudd på kr. ca.  
16 000,- som avdelingen fikk godkjent av styret 
til å bruke på ett arrangement på vålerbanen for 
avdelingen.                  

6,5  Nordisk treff 2012, ccN er vertskap: Det er blitt 
foreslått å bytte lokasjon på Nordissk    treff 2012. 
Forslag er Langesund hotell. Dette hotellet har 
kapasitet til ihvertfall 200 biler.    Det ble foreslått å 
kanskje slå sammen Nordisk med ccN’s jubileeum-

streff. Dette ble blankt avslått av leder for arrange-
ments-kommiteen av flere grunner: hovedgrunn er 
at ingen hoteller har kapasitet til å ta imot så mange, 
pluss at det vil ligge ett enormt ekstra-arbeidet bak 
en slik sammenslåing, osv. På grunnlag av dette vil 
Monica ikke sende ut dette forslaget til den Svenske 
og Danske corvette-klubben.

7.  evaluere premierings regler og program. Samt dis-
kutere hvordan få en effektiv og god premie utdel-
ing på Landstreffet: På neste års landstreff vil det 
bli utprøvd en ny effektiv modell for premieutdeling 
som mange synes hittil tar veldig lang tid. Premier-
ingsregler: Det ble vedtatt å bruke AMcArS regler 
for premiering. Deltagelse kostnader: det er enighet 
om å prøve å få deltagelses-kostnadene så lave som 
mulig men å følge fremtidige konjekturer uten å gå 
ned på tidligere landstreffs standard.

  Bordreservasjon? etter en diskusjon rundt dette 
med å reservere bord avdelingsvis under måltider 
på landtreff, så ble dette avstemt som en ikke lur 
ide. Dette ble dermed ikke ett aktuellt tema i frem 

tiden. Klubben ønsker å være inkluderende for flest 
mulig, og det vil ankomme hundrevis av helt nye 
deltagere på fremtidige treff som vi vil unngå skal 
føle seg utenfor. Det ble også ytret mening fra avdel-
ingsledere om hvorfor styret skulle ha reservert 
bord. Selv om det ble ytret fra styret at dette er KuN 
av praktiske grunner, så ble det vedtatt at styret ikke 
får sitte samlet ved neste landstreff.

8.  Status klubbeffekter og salg, og hva bør vi utvide 
med  framover. v/Karen og Harry: Karen noterte øn-
ske om enkle t-skjorter i farge svart fra flere avdel-
ingsledere. Dette vil bli bestillt opp.

9.  FAStSette årsmøtet + eventuelt og innkommende 
saker (Diverse) Årsmøtet for 2011 vil bli på Sundvol-
len hotell 5-6 februar, og ikke 12-13 som tidligere 
nevnt grunnet at hotellet var fullt den helgen.

    

  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
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Innkalling til Årsmøtet 5.-6. februar 2011 på Sundvollen
Sted: Sundvollen Hotel

Da er det igjen klart for corvette club Norways Årsmøte og årsfest, og vi håper at så mange som  
mulig kan komme.  Årsmøte er klubbens høyeste organ, og det er nettopp her en har mulighet til å 
komme med forslag 
til klubbens videre drift. vi trenger innspill og forslag til hvordan klubben hele tiden skal bli bedre.  
På årsmøte 
vil det være valg av personer (de som er på valg) til nytt sentralstyre, og som skal godkjennes av 
årsmøtet.  
Det blir lagt fram regnskap for 2010, styrets budsjett for 2011, og styrets beretning. Det har vært en 
positiv medlemsutvikling i klubben i 2010, noe som også bidrar til en sunn økonomi.   
SeLve ÅrSMØtet StArter kl. 15.00 (Møtet vil vare 2-3 timer)

AGENDA FOR ÅRSMØTE LØRDAG 5. februar på Sundvollen:
1 Godkjennelse av innkalling.
2 valg av referent.
3 Styrets beretning for 2010, med regnskap og balanse.
4 Budsjett for 2011
5 Fastsettelse av kontingent for 2012.
6 valg av styre, revisor og valgkomite.
7 Innkommende saker (MÅ være styret i hende innen 15.01.11)

regnskap for 2010 vil ferdig innen 01.02.11, for de som måtte ønske å se dette før Årsmøte. 
Kontakt sentralstyret dersom dette er av interesse. er det noe du har på hjertet? ta dette opp på 
møtet, og del det med oss andre i klubben. Har du lyst til å sende inn forslag til saker som skal taes 
opp, så send det til klubbens adresse (står foran i bladet og nettsidene). er det interesse for å stille til 
valg i sentralstyret i ccN, eller valgkomiteen, ta kontakt med valgkomiteen på følgende nummer:  
erik Jensen: 901 45 605, trond vik: 901 16 657 eller Dan Askhagen: 412 10 753

Opplysninger i forbindelse med ÅRSMØTET:

Dette blir en hyggelig opplevelse og en fin sosial kveld sammen med likesinnede på hotellet med 
4-retters FeStMIDDAG på lørdagskvelden.
Hotellet tilbyr en fantastisk SPA-avdeling hvor man kan benytte anledningen til å få seg en velfortjent 
velvære-opplevelse.
Dette hotellet vil være vårt utvalgte hotell for JuBILeeuMS-treFFet  i 2012.
Arrangements-komiteen for  jubileeums-treffet i 2012 vil legge opp til ett informasjonsmøte vedr. 
jubileeums-treffet.

Sett Av DeNNe WeeKeNDeN, og meld deg på så fort som mulig. 
vi kan ikke reservere rom fram til møte dato (bare frem til ca.14 dager før ankomst).

oBS: Det er gratis å delta på selve ccNs ÅrSMØte. For dere som skal bo og spise på hotellet gjelder 
betingelsene under PÅMeLDING:

Påmelding til årsmøtet:

ALt 1: Jeg skal bare delta på ccNs Årsmøte (dette er gratis), og bør ikke sende påmelding, men fint om du 
 ringer eller mailer Monica og sier fra om du kommer på: 
 monica.tvenning@hp.com  eller på  mob. tlf: 413 14 400

ALt 2:  Dagpakke med lunsj og årsmøte:      Pr. pers.   kr    195,-

ALt 3:  Full pakke med lunsj, årsmøte, festmiddag, og overnatting Pr.pers.dobb. rom:        kr 1.290,-                
                                                                                                               Pr.pers.enkl. rom:         kr 1.490,-                

For deltagere som kommer med fly, vil vi arrangere transport fra Gardermoen hvis dette er aktuellt.

PROGRAM FOR ÅRSMØTET:

Ankomst ca. kl. 12.00
Lunsj ca. kl.12.30-13.30
Oppstart årsmøte kl. 15.00
Kaffepause kl. 16.00
Avslutning årsmøte ca. kl. 17.00-17.30
Festmiddag i eget lokale kl. 19.30
                                                                                      

VELKOMMEN TIL Corvette Club Norway`s  Årsmøte  2011
 Sentralstyret Corvette Club Noway                 

                                                                                                

ccN avd. Sørlandet på Kjevik. Foto: Stein tore Fredriksen
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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

 
   

     
 

 

Info om CCN’s 20 års jubileum i 2012
vi som sitter i arrangementskomiteen for ccN’s  
JuBILeuMStreFF i 2012, har jobbet med å finne et 
så optimalt sted som mulig for dette i juni 2012. vårt 
mål som under 10 års jubileet har vært å få dette til 
i hovedstaden, men når størrelsen og alle kriterier 
for et vellykket treff skal legges tilgrunn blir dette 
vanskelig. vi så også allerede under vårt 10 års 
jubileum(ca. 60 biler) at mange ting som hører med 
på våre Landstreff var vanskelig å få til i oslo. Nå er 
klubben mye større, og et 20 års jubileum vil kreve 
langt større plass og krav til fasiliteter. vi har i våre 
beregninger tatt høyde for vel 200 biler, og over det 
dobbelte med antall personer på treffet i 2012. vi 
håper at et fyldig og innholdsfullt program, sentral 
beliggenhet, og spiselige priser for medlemmene 
vil gjøre 20 års jubileet til et ”ALL tIMe HIGH” treff. 
Derfor vektla vi sterkt at pristilbudene fra de aktu-
elle hoteller ikke måtte overgå, det som var aksep-
tabelt for et slikt arrangement. vi har også i de fleste 
år sett at bilparkeringen på treffet, gjerne med ute 
servering på fredag og lørdag, er en viktig suksess-
faktor for Landstreffene. Dette var så godt som hå-
pløst å få til i oslo, i tillegg til at cruising muligheter 
og prisnivået som diskkvalifiserte byen.
vI HAr DerFor eNDt oPP MeD SuNDvoLDeN  
HoteLL nær Hønefoss, som det suverent beste  
alternativ for ccN’s 20 års jubileum i juni 2012. 
Hotellet ligger geografisk lett tilgjengelig fra alle 
kanter av landet, og adkomst og fasilitetene er midt 
i blinken for vårt arrangement. reisetiden er også 
kort fra oslo, så dette ble det mest ideelle sted 
nærmest hovedstaden. Når vi i tillegg  ble tatt i mot 
av et vertskap med stor imøtekommenhet, hvor 
ting vi ønsker blir lagt til rette, slik at deltagerne 
skal få et så optimalt treff som mulig ble valget lett. 
Hotellet har i utgangspunktet en av Norges eldste 
tradisjoner, men er utbygget og oppdatert til topp 
nivå etter dagens ønsker. Siste byggetrinn var ikke 
engang ferdigstilt på vår befaring, men arealene og 

lokalene ser meget innbydende ut. Det eneste som 
kan ødelegge et SuPertreFF i 2012, er elendig 
vær, men vi vet at dette aldri skjer på ccN’s treff. 
Programmet under treffet er ikke endelig fastsatt, 
men det begynner å ta form(men noen overraskel-
ser bør det også være). Hotellet har ca 260 rom, og 
stor fin parkering i tilknytning til hotellet. vi har i ut-
gangspunktet reServert HeLe HoteLLet denne 
weekenden, slik at alt i og rundt hotellet skal bære 
preg av corvette og corvette cLuB NorWAY`S 
20 års jubileum.  vI Ber DerFor DeG som medlem 
allerede nå merke inn på din kalender weekenden 
(7)8-10 juni i 2012, dette bør flest mulig delta på i 
et uforglemmelig treff i klubbens historie. Sjekk 
også hotellets nettsider for opplysninger og bilder:  
www.sundvolden.no 
For å gi medlemmene en liten forsmak og litt info 
om hotellet og treffet i 2012, valgt vi i samråd med 
styret i ccN å legge f.k. ÅrSMØte(februar) til SuND- 
voLDeN HoteLL. vi vil under Årsmøte få en omvis-
ning på hotellet og litt rundt tanker og opplegg for 
treffet i 2012(m.a.o. enda en god grunn til å melde 
seg på årets ÅrSMØte). Sundvolden Hotell vinter-
stid er også et flott syn, men sommeren vil antakelig 
være enda mer optimalt. vi i arrangementskomiteen 
er selvsagt interessert i innspill til JuBILeuMeet, og 
dette kan dere gjerne sendes oss på e-post erijen2@
online.no eller kmrris@online.no .vi er også ute et-
ter personer i Hønefoss/oslo område til å være med 
å bistå ved arrangementet. Det ligger også i planene 
en jubileumsfilm fra klubbens historie og treff, som 
vi vil trenge filmopptak og bilder til. Hvis du har bi-
drag til dette gi oss gjerne et vink om du har bidrag 
, eller kjenner andre som sitter på bidrag. Fint om 
dette skjer på e-post, så vil vi ta opp kontakten etter 
hvert, som ting tar form.

På vegne av Arr. komiteen erik Jensen



30

c
o

r
v

e
t

t
e

 J
o

u
r

N
A

L
e

N
  

4
 -

 2
0

1
0

c
o

r
v

e
t

t
e

 J
o

u
r

N
A

L
e

N
  

4
 -

 2
0

1
0

31

corvette club Norway avd. Haugaland har fått æren 
av å arrangere landstreffet i 2011, og vi vil i den 
anledning invitere alle til en opplevelsesrik helg i 
Haugesund. 

vi har booket rica Maritim Hotel som har en unik 
beliggenhet  ut mot Smedasundet, og det ligger 
midt i sentrum av Haugesund. rica Maritim Hotel i 
Haugesund er et av landets største og mest betyd-
ningsfulle arenaer for kurs, konferanser og store ar-
rangementer. Det er blant annet kjent for Sildajazz, 
Den norske Filmfestivalen og som arena for en rekke 
landsmøter. Hotellet har 311 rom, hvorav 7 er suiter.  
For evt. oppgradering til en av disse ta kontakt di-
rekte med hotellet.

en av Haugesunds mest trendy pianobarer Kompas-
set er på hotellet.

I Haugesund sentrum finner du alt hva hjertet, hodet 
og magen behager. Her finnes noe for enhver! Sen-
trum er ikke strømlinjeformet, ei heller tørr og varm 
hele året. Her finner en kjedebutikker, kjøpesentre, 
nisjebutikker og spesialbutikker. 

I tillegg har Haugesund et bredt utvalg av restaurant-
er, nattklubber, kafeer og kulturinstanser.  vi kan 
love deg unike opplevelser, spennende mennesker, 
frisk luft, arkitektonisk mangfold og god service!

utenfor hotellet eller i umiddelbar nærhet til hotellet 

vil det være bevoktet parkering og vaskemuligheter. 
Hotellet har også garasje, ønsker en å stå her, gi 
beskjed ved påmelding.
utstillingen vil bli i Kopervik, som er en liten idyllisk 
småby på Karmøy, ca. en halvtimers kjøretur unna 
Haugesund.  etter utstillingen, satser vi på å ta en 
times cruising rundt Karmøy før vi fortsetter tilbake 
til hotellet for en fin bankett.

vi vil forsøke å holde prisnivået fra de siste års land-
streff, maks. kr. 2500,- pr. pers. for full landstreff 
pakke når du er innlosjert i standard dobbeltrom.  
tillegg for enkeltrom og suiter. For dere som ønsker 
å utvide landstreff-weekenden, er det mulighet å 
ankomme torsdag ettermiddag/ kveld. 

 vi kommer tilbake med fullstendig program, priser 
og påmeldingsvilkår i det første nummeret av cor-
vette Journalen neste år.  Det vil også komme fyldig 
info om Landstreffet og påmeldingsbetingelser på 
klubbens nettside etterhvert.

corvette club Norway avd. Haugaland ønsker alle 
corvette- entusiaster velkommen til Landstreff i 
Haugesund første helga i juni 2011.  vi gleder oss til 
å se både gamle og nye medlemmer!

Mvh ccN Haugeland

Velkommen til CNNs 
Landstreff i Haugesund 
(2.) 3.-5. juni 2011

 

 
 
 
 

 
 

Haugesund 

Rica Maritim Hotel 
Rica Maritim Hotel er et utmerket kurs/konferanse- og forretningshotell idyllisk 
beliggende ved Smedasundet i Haugesund. Hotellet har gjennomgått et "ansiktsløft" 
til ca.100 millioner og fremstår nå som et av landets flotteste hoteller. Med stor 
konferansekapasitet, gode utstillingsfasiliteter, utescene og tilrettelegging av sosiale 
aktiviteter kan hotellet tilfredsstille de fleste behov i forbindelse med både små og 
store arrangementer. Haugesund er en populær kongress- og festivalby og er kjent 
for sine årlige arrangementer som Sildajazz, Den Norske Filmfestival og 
Amandashow. Hotellet ble svanemerket i mars 2010. 
 
 

www.rica.no/Hoteller/Rica-Maritim-Hotel 

 

Haugesund

Rica Maritim Hotel
rica Maritim Hotel er et utmerket kurs/konferanse- og forretningshotell 
idyllisk beliggende ved Smedasundet i Haugesund. Hotellet har gjen-
nomgått et “ansiktsløft” til ca.100 millioner og fremstår nå som et av 
landets flotteste hoteller. Med stor konferansekapasitet, gode utstillings-
fasiliteter, utescene og tilrettelegging av sosiale aktiviteter kan hotellet 
tilfredsstille de fleste behov i forbindelse med både små og store arrange-
menter. Haugesund er en populær kongress- og festivalby og er kjent 
for sine årlige arrangementer som Sildajazz, Den Norske Filmfestival og 
Amandashow. Hotellet ble svanemerket i mars 2010.

www.rica.no/Hoteller/rica-Maritim-Hotel

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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Nye medlemmer

Arild Magnussen -70
etter ca. 3 år med vurdering og testing av biler, kjøpte 
jeg en bil gjennom http://www.usedcorvettesforsale. 

com/. Det ble en 1970 LS5 corvette convertible, 454-390 
hk. Alt gikk ok, er veldig fornøyd.

Knut Arne Melhus `81
corvetten er en 81mod. c3 med L81 motor. Bilen er 
original med 1 eier ifølge selger. 
Jeg importerte bilen nå i januar fra et firma i Bedford i 
uSA.

til vinteren skal bilen omlakkeres til svart farge og på-
monteres sidepipes. etter nyttår skal bilen registreres 
som veteranbil. om et par år er det mulig at jeg skifter 
til en større motor.
mvh Knut Arve

Geir Flaamo`s C3
Litt om bilen. Kjøpte den i sommer og registrerte den i 
orkdal, er første eier i Norge. Bilen er tatt inn fra texas.
virker fin i karosseriet uten sprekker og riper, motor er 
en original 350 på rundt 200hk. Interiøret er greit, men 
det er brunt så har planer om å bytte farge på det.

ellers er bilen god å kjøre, virker kompakt å fin.
Har hatt en del amcar før å men det er corvette som har 
vært drømmen hele tiden, men pga av familie så er det 
da ikke plass i dem.:)  Nå greide jeg ikke å vente lengre.
Mvh Geir Flaamo

Svein Ottesen `s -80
Legger ved noen bilder av vår corvette 1980mod. med 
farge Frosty Beige.
corvetten skal være hobby, og kos! Planen er å ta tiden 
til hjelp og prøve å få den i så bra stand som mulig.
Lakk og interiør er ikke verre enn at vi kan leve med det 
inntil videre.
Første prioritet er å få den i så bra teknisk stand som 
mulig, og håper selvsagt på råd og tips fra andre i klub-
ben. Har allerede fått gjort noe, men står litt arbeid igjen 
ennå! er litt usikker på motor størrelse, da vIN koden 
sier en ting, og selger noe annet. I følge selger ble det 

utført en større ombygging / bytte på motor i 1996, men 
dette har jeg ingen dokumentasjon på.
er vel egentlig ikke så opptatt av motor størrelse og 
hestekrefter, da andre ting med bilen, og miljøet rundt 
bilen er viktigere for oss.
Fikk god informasjon av selger om bilen før vi gikk til 
innkjøp, og er så langt godt fornøyd med bilen. Har fått 
det vi betalte for! 
Ser også fram til å bli bedre kjent med corvette klub-
bens medlemmer.

vennlig hilsen evy og Svein ottesen
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Lindvalls nye C2 Coupe
I sold my ‘64 vette last week after having it for almost 
9 years.  It is going overseas to Norway.  Here a picture 
just before we loaded it on the transport truck.  Good 
news is that I still have two more vettes.
:-) Alan Pearce (sitter I bilen)

Stein Arne Lindvall er den nye eieren av denne -64 c2 
coupe. Kjenner vi gutten rett står corvetten foran en 
kraftig oppjustering. og så kommer Lindvall endelig 
med bil (corvette)til landstreffet. 
(sist var i 2002 for de som husker det)     

Rune Grimsrud`s -78
Bilen er opprinnelig 78 mod med L48 motor og tH350 
automat. Kom fra Bakersfiled, cA i 2009, Bilen har hel 
og fin ramme, men det er ikke noen matching numbers 
bil. Den har uti fra foreløpig identifikasjon, en “truck 
K10”(eller tilsvarende) 4 bolts high perf motorblock fra 
79, 72-74 mod standard topper og 78 mod automat. vet 
ikke hvilken ytelse denne gir, da jeg ikke vet hva som 
evt er gjort innvendig i motor, men den virker å være en
tilnærmet L48, dvs 185 HK. Bilen ble kjøpt i oslo av en 
nordmann bosatt i uSA som tar “hjem” biler regelmes-
sig. Den har noen småfeil, men lakk er relativt pen og 
det er nye tepper og trekk innvendig. Bærer preg av å ha
fått en oppshining for noen år siden med litt crome deler 
her og der.

Mangnaflow potter (bråk) ble etter kjøp byttet til Walker/
Dynomax med en mer autentisk corvette-sound, Svend-
sen eksos på rud i Bærum gjorde en fin jobb med å 
fjerne gamle tette katalysatorer og helsveise eksos-
anlegget. Mine planer er å foredle bilen slik at den ut-
seendemessig og teknisk er i god stand. Bilen vil bli tatt 
ut på fine dager og jeg planlegger turer med f.eks ccN 
eller andre bilinteresserte, altså en hobby og hyggebil. 
Den skiller seg litt ut med cragar eikefelger, noe som er 
litt uvant på en c3, men jeg synes de gjør seg bra. Så jeg 
håper dette er starten på en hobby der man kan
knytte kontakter med likesinnede.

Hilsen fra rune Grimsrud Nesbru

Roar Bøes C3 og C5
78 mod, har hatt den siden 89, 
vært plukket i småbiter og satt 
sammen igjen. Manuell, ny 350

03 mod cab LS1,autm, hatt i 1,5 
år, skal begynne ombygging til 
europeisk for å få skilter på den.

Jet 1991
Det er en ekte L82 med alt originalt eller tilsvarende 
originalt (N.o.S.)
Jeg har planer om å fikse alt originalt - Far min har 
planer om å bygge kromrakett harley med fire hjul .

Men det er min bil og jeg skal fikse corvette - ikke bygge 
hotrod.
Bilen er i stort sett god stand men den har litt “knask” 
her og der. 
Jan erik thomsen
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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,-

BrUktmarked
Corvette front, dør til dør front + inne skjermer, 
helt nytt. Har også et brukt panser.
1973 corvette convertible 454 bb selges høys-
bydende, meget spesiell bil.
ring på mob 900 51 141
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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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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

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.

PEOPLE WHO LOVE CARS LOVE MEGUIAR’S™
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