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Hei alle 
Corvettevenner 
Vinteren er over oss, og tiden for å klargjøre Corvetten 
er nå, frem til våren. For noen av oss som bor langt sør/
sørvest så er nok våren rett rundt hjørnet. For andre er 
det kanskje litt lengre ventetid.

Vi har hatt vårt årsmøte. 17. februar. Fremmøte var bra og 
jeg føler vi er på rett vei. 

Vi hadde i forkant av Årsmøtet et utvidet møte med alle 
lokallagsledere. Dette møte er ment til å være et sted 
hvor det skal være høyt under taket, og her skal alle si 
sin mening om saker som opptar avdelingen. Det var 
ikke mange saker som ble meldt inn til dette møte, noe 
jeg tolker som positivt. Alle avdelinger har meldt om bra 
aktivitet.

Som dere sikkert legger merke til, så har vi fått oss ny 
redaktør. Nils Ole har mange sterke meninger om bladet 
vårt og hvordan dette skal være.  Han har fått relativt frie 
tøyler til å sette sitt preg på bladet.

Vi venter i spenning på fortsettelsen.

Monica og Gudmund fra-tredde sine verv i valgkomiteen, 
erstattet av Terje Sørheim og Roar Selvnes. 

Tusen takk til Monica og Gudmund for deres bidrag til 
CCN.

Styret har også blitt justert, Jan Erik har blitt byttet ut 
med Ann Linn Ulvesveen, og Rudolf er byttet ut med Terje 
Kristiansen. (Rudolf hjelper oss fortsatt som kasserer, 
mens Terje er vår kontaktperson i styret) Helge G. Ruud 
har blitt erstattet av Vida Nygård.
Tusen takk til dere alle for deres engasjement.

Jeg er stolt av at vi har fått med oss to jenter i styret 
vårt, det er lenge siden.
Jeg ønsker dere velkommen, dere som har takket ja til 
nye verv i klubben. 

Påmelding til landstreffet ligger ute, og jeg oppfordrer 
dere alle til å melde dere på. Husk førstemann til mølla 
prinsippet.  Landstreffet er absolutt vært å være med på, 
her møtes nye og gamle bekjente, og her er det flott å ha 
med seg sin bedre halvdel.

Nyt det siste av vinteren, straks er våren og 
sommeren her.

Lars-B.  

Hei igjen. Det er syv år siden jeg var redaktør for Cor-
vette Journalen. På de syv årene har Tone Harbakk vært 
redaktør og layout ansvarlig for bladet. Hun har ikke vært 
medlem av CCN og ikke en del av Corvette hobbyen. Men 
takket være henne har CCN medlemmene fått CJ fire 
ganger i året. CCN takker henne for jobben hun har gjort 
for klubben.

Hvorfor jeg igjen påtar meg jobben som redaktør er det 
flere grunner til. Hovedgrunnen er at jeg har tid og lyst. 
Arbeidssituasjonen er annerledes og fortsatt bruker jeg 
mye tid på Corvette hobbyen. Og så tror jeg at kan gjøre 
CJ til et bedre klubbblad. CCN sparer ca. kr 100.000,- selv 
om bladet blir nå på 48 sider.  Jeg har laget 24 utgaver 
av Corvette Journalen i min første tid som redaktør. 
Nå får vi se hvor lenge jeg kommer til å lage CJ, det 
avhenger bl.a. av hvor mye hjelp jeg får med stoff og 
artikler til bladet. Landet er langstrakt og det er umulig 
for meg å komme til alle kanter av landet, så det er opp 
til medlemmene selv å sende inn stoff til bladet. For å 
si det enkelt, er det noe stoff dere savner, kontakt meg 
eller send det inn selv.

I det siste har nettbaserte plattformer og sosiale medier 
som Facebook, overtatt mer og mer av informasjons 
strømmen, også for klubben vår. Men, det siste årsmøtet 
og styret i klubben mener det er viktig for CCN å lage CJ i 
sin nåværende form. 

I denne utgaven har jeg laget en liten story om CJ og 
dets historie. Årsmøtet i CCN blir behørig omtalt og jeg 
fikk låne en artikkel om entusiasten og Corvette eier 
Calle fra Motor Magazinet. Jan Erik sin `95 ZR1 er denne 
utgavens «cover story», noe jeg har tenkt å skrive til 
hvert blad. Og forutsetningene er klare. ALLE Corvet-
ter som blir lagd en story i bladet må dets eier være 
medlem av CCN (dvs betalt årsavgift).  Jeg kommer nok 
også hente noe stoff og nyheter fra GM artikler på nettet, 
men CJ er for og av medlemmene og deres Corvetter.

Mvh Nils Ole Frønæs/ Redaktør Corvette Journalen                                                                                                   
Send stoff til; nilsole67@gmail.com

VIKTIG MELDING TIL CCN-MEDLEMMER

De aller fleste som leser dette bladet har betalt år-
skontingenten for 2018 til CCN. Men noen har fått dette 
bladet uten å betale medlemskontingent. For mange 
er det en forglemmelse, så hvis du er i tvil så sjekk det 
selv eller kontakt vår medlemskontakt Kenneth. For å 
motta neste CJ MÅ medlemskontingenten være betalt.        

Mvh Styret i CCN 

Fra førersetet Redaktørens side
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VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD

Arrangører

www.tonsbergmotorshow.no

VTB Tønsberg 
Motorshow 
Tekst: Runar Halling/Arne Jonny Bjune

For andre gang arrangeres Tønsberg Motorshow i Fix 
Arena på messeområdet utenfor Tønsberg 21. og 22. 
april.  De ansvarlige arrangørene er vår egen Vestfold, 
Telemark og Buskerud-avdeling sammen med Tønsberg 
Automobilklubb og Tønsberg MC klubb.

Arrangementets grunntanke er å samle lokale kjøretøy 
av alle merker – bil og MC – til en hyggelig sammen-
komst i en stor flott innendørs hall på 6.000 kvadrat- 
meter. Vi har invitert en rekke firmaer med motor- 
relaterte varer og tjenester til å komme og vise seg og 
sine produkter frem for publikum.  Vi har en flott kantine 
som serverer varm og kald drikke, vafler, pølser og noen 
varme retter om det skulle være ønskelig.

Årets utstilling vil inneholde mer enn 130 biler og 70 
motorsykler innendørs i tillegg til en variert utstilling 
utendørs av forskjellige typer kjøretøy. Vi vet at det 
utendørs kommer militærhistoriske kjøretøy og noen 
flotte 4x4 offroad-ere. Toyota Norge kommer med et stort 
telt som vil inneholde noen flotte biler som benyttes til 
konkurransekjøring.

For årets innendørs-utstilling har vi valgt ut 10 film-
er.  Vi har funnet frem viktige kjøretøy til hver film og 
kjøretøyene vil bli satt inn i en utstilling med effekter 
fra filmen. Vi har vært så heldige å få benytte de norske 
Børning-filmene som vår hovedattraksjon og har 
allerede Lille Gul (den gule Mustangen) på gjestelisten. 
Vi har også to av Toyota-bilene fra filmen på vei til Tøns-
berg. Av andre filmer kan nevnes «Tilbake til fremtiden», 
«James Bond 007», «Herbie» og «Gråtass». 

I forbindelse med filmen «Siste natt med gjengen» har vi 
en danseoppvisning med flott musikk  på gang.

Frank Sinatra kjøpte en 1969 Lamborghini Miura til seg 
selv og fikk den levert på sin bursdag 12 desember 1969. 
Denne bilen vant «Best in show» av 350 utstilte biler på 
Lamborghinis 50 års jubileum «Concorso di eleganza» 
i Italia i 2013.  Denne er nå i norsk eie og kommer på 
utstillingen.

Tidligere statsminister Einar Gerhardsen benyttet tidlig 
på 60-tallet en 1958 Ford Lincoln Premier som sin 
stabsbil.  Celebre gjester i bilen var blant annet Lyndon B 
Johnson og Nikita Khrusjtsjov.  Den har vært gjenstand 
for en 5 år lang restaurering som har satt den tilbake til 
en bedre stand enn da den kom ut fra produksjonshal-
len i 1958.  En meget stor bil vel verdt å ta nærmere i 
øyensyn.

Vi skal vise frem biler fra 1910-modeller til de nyeste 
2018-modellene inndelt i ti-år.  På motorsykkelsiden vil 
du få se de minste mopedene – garantert en Tempo  
Corvette – til de største custom-syklene.  Det blir også 
en rekke original-sykler som en 1987 Norton Wankel og 
en 1976 Suzuki RE5, også en wankel-sykkel.  Eldste  
sykkel er en 1929 Sunbeam og nyeste er en 2018 Ducati.

Våre to hovedsponsorer i år er Bil-Service og Jernia 
Revetal.  Bil-Service vil vise frem nye Volvo og Ford biler.  
Jernia Revetal vil vise frem Suzuki, Peugeot og Derbi 
scootere og lette MC.
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Entusiasten 
– uten begrensninger

87 år skiller i alder på Calles to siste anskaffelser på 
bilfronten, at bilene kommer fra to av de største 

hovedkonkurrentene i USA viser bare hvor utrolig 
bredt interesseområde Calle har innen bilhobbyen.
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Calle har sans for detaljer, riktig motor, alt tilgjengelig utstyr, riktig lakkfarge hvor rødt og sort går igjen i interiøret med-
førte at valget falt akkurat på denne bilen.

Juksedør på siden, bilens eneste dør finnes på passasjersiden, denne er bare en illusjon presset i karosseriet.Calles 2008 Corvette er registrert med små skilt, selv med nytt regelverk på plass var det en utfordring med å få 
godkjent bilen med rett skilt-type. Calle ventet fra desember 2016 til de nye skiltreglene trådte i kraft 1-6-2016 med å 
registrere bilen. Legg også merke til eksosanlegget i rustfritt med Z06 design, lyden er fabelaktig.

 

Bil-entusiaster begrenser seg som oftest 
til en bilmodell og ofte også modellår. Calle 
Waagaard derimot har ingen begrensninger  
i sin bilinteresse.

Med Pontiac Trans Am i stallen fra tidligere begynte  
Calle Waagaard å lete etter et nytt GM-produkt. En nyere 
Chevrolet Corvette fra C6- generasjonen (2005-2013) 
fristet. For de uinnvidde betyr det at blant annet vippe-
lyktene var byttet ut med vanlige lykter i forhold til femte 
generasjon.

Corvette C6 fikk en relativt stor oppgradering i 2008  
med stor 6,2 liters LS3-motor på 430 hester og 6-trinn 
manuelt gir eller automat med Paddle shift. Akselerasjon 
fra 0-96 km/t går på 4.3 sekunder med den kombina- 
sjonen. Denne oppgraderingen fristet bilentusiasten. 
Utfordringen ble å finne riktig bil.

Calles 2008 Corvette er registrert med små skilt, selv 
med nytt regelverk på plass var det en utfordring med 
å få godkjent bilen med rett skilt-type. Calle ventet fra 
desember 2016 til de nye skiltreglene trådte i kraft 

1-6-2016 med å registrere bilen. Legg også merke til 
eksosanlegget i rustfritt med Z06 design, lyden er 
fabelaktig.

Jakten starter
Vi møter Calle Waagaard  for første gang ved hans 
idylliske hus med utsikt over elven og Fredrikstad by.  
Her forteller han blant annet hvordan han fant  
drømmebilen.

– Jeg kontaktet Øystein hos Corvette Store i Drøbak. 
Tanken var at de skulle holde utkikk etter en riktig bil til 
meg. Siden eieren av Corvette Store bor i Florida i  
vinterhalvåret startet også jeg jakten etter en passende 
bil i USA parallelt med Øystein.

– Da en 2008 modell Corvette med riktig motor i rett 
farge og lav kjørelengde ble annonsert var jeg ikke sen 
om å ringe Øystein, som inspiserte bilen. Det viste seg at 
bilen også var oppgradert med et rikholdig utstyr fra til-
valgslisten inkludert rustfritt «two-mode» eksos system 
som øker effekten til 436 hester. Med et slikt utgangs- 
punkt ble det handel, forteller Calle.



12   Corvette Journalen Corvette Journalen   13    

C6 kommer med vanlige lykter i forhold til femte generasjon. Skiltet foran er skjult på utstilling og vippes opp ved 
kjøring.

Juksedør på siden, bilens eneste dør finnes på passa- 
sjersiden, denne er bare en illusjon presset i karosseriet.

2008 Corvette og 1921 T-Ford
Kjøpet ga tydeligvis mersmak for det står en 1921 T-Ford i 
garasjen også.

-Jeg snakket igjen med Øystein på Corvette Store når 
jeg så en annonse på 1921 T-Ford, hvor selger i Chicago 
ikke ønsket interessenter fra utlandet. Siden Øystein har 
adresse i Florida kontaktet han selger og gjennomførte 
handelen på vegne av meg. Selger tror fortsatt bilen er i 
USA, men den kom til Norge i samme container som min 
Corvette, og nå deler de garasje.

– Corvetten er klar til vinterlagring i et oppvarmet lokale 
og T-Ford-en skal vinterlagres i garasjen på grunn av 
ekte tre-eikefelger. Treverket tørker ut og eikene kan bli 
skeive ved lav luftfuktighet, forteller Calle, som er utdan-
net motor og maskiningeniør og har orden på detaljene. 

Calle har sans for detaljer, riktig motor, alt tilgjengelig 
utstyr, riktig lakkfarge hvor rødt og sort går igjen i  
interiøret medførte at valget falt akkurat på denne bilen.

Gammel bil med artige detaljer
Apropos detaljer. Calles 1921 T-Ford har en rekke  
merkelige tekniske løsninger. Det at T-Ford-en  

mangler bremser foran registreres, men det er andre 
rariteter også.

– Ja, bremser foran anså man ikke som nødvendig i 1921, 
og man kan heller ikke stige inn i bilen fra førersiden da 
døren mangler. Karosseriplaten er riktignok formet som 
en dør, men de sparte på alt, så bilen har bare tilkomst 
igjennom døren på passasjersiden.

På plass i sete sitter man faktisk rett på toppen av  
bensintanken også. Siden bilen ikke er utstyrt med  
bensinpumpe er man avhengig av fall ned til forgasser. 
Det er heller ingen fare for at bilen blir stjålet. Pedalene 
er helt annerledes enn på moderne biler. 

Tre pedaler på gulvet opererer bilen sammen med gass 
spak og tennings spak på rattstammen. 
Pedalen, hvor vanligvis clutchen befinner seg, veksler i 
stedet mellom 1. og 2. gir.

Den midterste pedalen er revers og til høyre finner vi 
brems. Motoren er på hele 2.9 liter som produserer 20 
hester, Ford oppga bensinforbruket til mellom 1,1 og 1,8 
liter pr mil. Fargevalget var også enkelt, Henry Ford var 
sparsommelig og instruerte salgsteamet ifølge bio-
grafien slik: Any customer can have a car painted any 
color that he wants so long as it is black.

C6 kommer med vanlige lykter i forhold til femte 
generasjon. Skiltet foran er skjult på utstilling og vippes 
opp ved kjøring.

Viktig info
Calle Waagaard  ønsker å dele sin erfaring fra sine bilk-
jøp i USA med våre lesere. Hans import av hobby-biler 
har vært enkle siden profesjonelle importører blir brukt, 
da er man sikker på at alle papirene er i orden og toll og 
registreringen går enklere i Norge. 

Det er også viktig at forsikringene er på plass både for 
innlands frakt i USA og over Atlanteren.

Det lønner seg og å kjøpe en bedre, mer velutstyrt bil 
med lavere kilometer enn man muligens tenkte på i 
utgangspunktet. Calles Corvette er et godt eksempel, 
lav kjørelengde og masse utstyr på tilvalgslisten og en 
tidligere eier som har ivaretatt bilen. Slik blir det færre 
påkostninger når bilen står på kai i Norge. Calle Waa-
gaard ønsker også å rette en takk til Amcar for teknisk 
bistand.
 

Calle er på tur hjem i kveldsmørket med sin Corvette.
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Synsundersøkelse 
Kontaktlinsetilpassing

Briller · Solbriller
Service på høreapparat 

Hørselshjelpemidler

Drammen  Optiker L. Eriksen 
Nedre Storgate 3, Gågata 
tlf 32 83 60 21 • optiker.no 

Netthinnebilder med 
øyelegevurdering

SPESIALRABATT TIL CORVETTE CLUB

20% på innfatning og brilleglass
10% på kontaktlinser

10% på alle klokker og smykker (avd Røyken)
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Calles C-6
Calle kontaktet meg for noen uker siden spurte om jeg 
var interessert i en artikkel om han og sine to hobby-
biler. Selvfølgelig sa jeg ja til storyen Auto Magazinet 
hadde laget om entusiasten Calle. Ytterpunktene med 
en T-Ford og en Corvette C-6 i garasjen er jo bare 
fenomenalt.      

Takk til Auto Magazinet.

Vi snakket en del om bil og 
Calle har jo levd noen år og 
har hatt flere hobbybiler 
opp gjennom årene. Men 
Corvetten kan han ikke få 
fullrost. Bilen er helt original 
og strøken i følge eieren. 
Øystein i Corvette Store had-
de funnet bilen i US og Calle 
var mer enn fornøyd da den 
kom til Norge. Calle regis-
trere bilen april men måtte 
vente til etter 1 juni 2017 og 
få godkjent bilen med de 
amerikanske lys. Så var det 
skiltstørrelsen som var neste 
hinder for Calle, han ville ha 
små skilter foran og bak. Han 
hadde plassert amerikanske 
skiltrammer da han var på 

sakkyndige og etter en del fram og tilbake med hjelp 
fra Amcar ble det små skilt, som en av de første bilene 
under de nye reglene. Da var hele bilen «amerikansk» 
med lys og skilt og i urørt originalstand. Akkurat etter 
Calles smak.
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Den skarpe leser har allerede lagt merke til at CJ har fått 
utgave #101 og årgang 26 på forsiden. Det er utgave  
nr. 101 og det 26 året klubb-bladet blir sendt til medlem-
mene av Corvette Club Norway. Jeg ble medlem av CCN 
i 1994 og har fortsatt alle utgavene av CJ. Siden klubben 
akkurat har feiret sitt 25 års jubileum har jeg tenkt å 
gjennomgå litt av historien til klubb bladet.

CCN ble stiftet høsten 1992. Og på slutten av det året ble 
det utgitt et blad som bestod av kopierte ark og som ble 
kalt Corvette Info og var en introduksjons info om den 
nystartede klubben. Det bestod av 4 sider med Jostein 
Rønsen og Chr. Fett som forfattere.

Det ble laget 2 utgaver til bestående av kopierte ark 
som ble utgitt til medlemmene i 1993 og de var det 
Tom Herskedal som var redaktør for. I andre utgaven 
hadde medlemmene blitt spurt om forslag på navn til 
klubb-bladet, med Corvette Journalen som resultat. 
CJ-3 1993 kom CJ for første gang som et trykket blad 
ut til medlemmene. Redaktører for bladet var nå Tom 
Herskedal og Chr. Fett som også var vise-President og 
President. Bladet var trykket i 16 sider med noen farge-
sider, men for det meste i sort/hvitt. I årene 94-95 var 
fortsatt Tom og Christian redaktører og bladet var på 16 
til 20 sider. I 1996 fikk CJ ny redaktør fra CJ-4. Christian 

hadde vært ene redaktør det siste året og det lykkes 
endelig å finne et medlem som var villig til å gjøre 
jobben. CCN medlem Tore Robert Klerud fra Ørje tok over 
ansvaret for CJ og sørget for at medlemmene fikk CJ 
med 20 til 24 sider fire ganger i året til CJ 4 2001. Tore 
Robert skrev mange av artiklene i CJ i de årene han var 
redaktør og hadde en fin 1980 modell som hobbybil. 

Fra CJ 4-2001 ble Jon Ertnes fra Svinndal ny redaktør. 
Han hadde vært svært aktivt medlem av CCN i flere år 
bl.a. med flere år som styremedlem. Jon lagde CJ 3 i år 
til, ut året 2004. Fortsatt var bladet på mellom 20 til 24 
sider og det var kun for- og bakside samt et par sider 
inni bladet som var i farger. Jon skrev mange artikler og 
bidro i stor grad til innholdet i bladet. Har var aktiv i CCN i 
mange år med sin flotte C-3 årgang 1969 i mange år.

Fra 2005 stod CCN uten redaktør og til slutt lot under-
tegnede seg overtale til å ta jobben. Jeg lagde CJ ut 
2010, totalt 24 utgaver. På den tiden lagde redaktøren 
hele bladet. Dvs. satte hele bladet i programvaren 
quark-express og var ansvarlig for design og layout. 
Men den største jobben var å fylle alle 48 sidene med 
artikler, bilder og stoff. Hele bladet var nå i farger og etter 
hvert fikk vi LOS digital til å lage layout.  

Tekst/foto: Nils Ole Frønæs

Corvette 
Journalen #101

De tre første kopierte Corvette Info/
Journal som medlemmene av CCN fikk.
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I 2006 bestemte styret at det skulle lages en kalender 
bestående av medlemmenes egne Corvetter. Det ble 
jobben til redaktøren og har siden blitt laget hvert år.  
I 2008 ble jeg kontaktet av Nasjonalbiblioteket og vi 
måtte sende et eksemplar av CJ dit og registrere bladet 
med et ISSN-nummer. CJ var blitt et offentlig magasin! 

Fra 2011 stod CCN uten redaktør. Det ble løst med at 
president Harry Harbakk kontaktet sin lillesøster i Tone 
som jobbet i Trondheim med web design. Hun ble  
redaktør og designet CJ og var den første betalte  
redaktør for klubb bladet. Hun var ikke medlem av CCN 
og var derfor avhengig å få tilsendt artikler og bilder fra 
andre medlemmer av CCN. Bladet ble utvidet til 52 sider 
og Tone lagde bladet for oss i syv år.

Nå er ringen igjen sluttet med at et medlem og Corvette 
entusiast igjen skal være ansvarlig for bladet. 

Jeg blir snart pensjonist og jeg har en nyere Corvette 
som ikke trenger særlig mer enn vasking og polering. 
Mitt mantra for Corvette Journalen er at bladet er for og 
av medlemmene i CCN.             

Håper medlemmene blir fornøyd resultatet som fortsatt 
kommer til medlemene av CCN fire ganger i året. 

Nils Ole Frønæs/Redaktør CJ                                                  

CJ 3-93 er det første bladet som kom i trykket 
utgave i farger på forside og siste siden.
På forsiden kjører Frode Alhaug med sin-58 og 
president Chr. Fett med sin -58 fuelie (som begge 
fremdeles eier) over Hunderfossen brua under 
CCN`s første landstreffet på Lillehammer 1993. 
Tom Herskedal og Chr. Fett var redaktører.

Det var det første CJ med Nils Ole Frønæs som 
redaktør. Hele bladet kom i farger, var nå 32 sider og det 
ble trykket ved LOS Grafisk i Larvik (det samme firma 
som trykker bladet du leser). Bilen på forsiden er Truls 
Eidsvoll`s -64 ZL1 coupe som han eier den fortsatt. Ellers 
var årets store nyhet den nye C-6 Corvette generasjon. 
CCN medlem Kjetil Kleppe fra Stavanger hadde vært på 
GM`s Europa premiere i Spania og hadde skrive en stor 
artikkel i dette CJ.

Fra 2007 fikk CCN nytt profil materiale. 
Logoen til CCN var modernisert og forsiden 
på CJ og kalenderen var fornyet. I CJ 2-08 var 
Mako Shark III til legendariske Amcar guru 
Einar Valsjø coverstory. Jeg fikk besøke han 
hjemme i Trondheim sammen med Bjørn Berg. 
Dessverre døde Einar for ikke mange år siden, 
men kunstverket til Einar lever videre. 

CJ 1-99 inneholder fargesider på første og siste 
side og to sider inni bladet. Tore Robert Klerud 
var nå redaktør og de skrev de fleste artikler til 
bladet som var på 20 sider. Coverstory var om 
C-43155 som Dag Oppegård eide den gang. 
Noen få år seinere ble bilen solgt til Lars 
Gjølberg som total renoverte og tilbakeførte 
bilen til sin originale farge, Harvest Gold og mørke 
grønn stoff kalesje. Nummerskiltet betyr; C-Corvette #431 av 700 
produserte Corvetter det året og selvfølgelig 1955 modell.
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Tone Harbakk overtok redaktørrollen fra 2011. I CJ 2-11 
hadde Tone valgt Jon Grasto`s 1964 som forsidebildet 
(samme bil som hun hadde på forsiden på CJ 4-17). 
Jon Grasto var forøvrig en stor bidragsyter med flere 
artikler til CJ. Bladet var nå på 52 sider. 
Hun var redaktør for CJ i 7 år.

CCN kalenderen ble laget 
for første til CCN medlem-
mene i desember 2006. 
Styret med president Erik 
Jensen i spissen mente 
det ville være et godt 
tilbud til medlemmene og 
redaktør Nils Ole Frønæs 
lagde kalenderen. Siden 
da har kalenderen blitt 
levert sammen med siste 
CJ utgaven hvert år. På 
forsiden ser vi 
Ingvar Stenumsgård 
flotte -72 ved Vågåvann. 
Han har solgt den og 
kjøpt en enda flottere -68.                                                                                                                                             
            

CJ 1-02 var det første bladet Jon Ertnes var redaktør 
for. CCN hadde sitt 10 års jubileum i 2002. Coverstory i 
bladet var Roar Stamlands sin nyrestaurerte -69 L71 cab, 
redaktøren stilte spørsmålet om det var Europas fineste 
Corvette. Den ble «Best in show» på landstreffet i 2000 i 
Sarpsborg. Bilen ble solgt fra Roar til CCN medlem Johnny 
Fourspeed Stingray fra Skien sommeren i fjor. Ellers 
hadde Jon lagd en artikkel om tidligere sjefingeniør Dave 
McLellan som var æresgjest på landstreffet i Oslo.

Med fokus på kvalitet, personlig service og en lidenskap for trykkfaget, 
tilbyr vi et mangfold av løsninger tilpasset ditt behov.

Vi tar trykkingen personlig. 
Du merker forskjellen!

Vi designer og trykker for privatpersoner, lokallag og bedrifter og store nasjonale kunder; 
brevark, konvolutter, visittkort, roll-up, brosjyrer, skilt, fotobøker og storformat.

Stikk innom vår butikk i Larvik sentrum eller ring for en hyggelig prat
om hva vi skal hjelpe deg med.

LOS
Elveveien 30c, 3262 Larvik
Telefon: 916 58 250
Epost: info@losdigital.no losdigital.no

Close Up
Torget 4, Larvik

Telefon: 975 38 000



22   Corvette Journalen Corvette Journalen   23    

Aasebøes C-4 1995 
ZR1 #446

Overskriften til denne storyen er for mange ikke noe 
spesielt med. Men for de spesielt interesserte sier det 
alt om denne bilen. ZR1 optionet (eller tilvalg på norsk) er 
det mest race inspirerte tilvalget som det er mulig å få 
bestilt på Corvetter. 1995 var det siste året som ble levert 
med ZR1 tilvalget på C-4 modellen. Og sist men ikke 
minst ble det bare levert 448 biler med dette optionet i 
1995 (og 1993-94). Dvs. Jan Erik sin bil er den 3de siste 
C-4 ZR1 i produksjonslinje som ble levert fra GM.

Som en kuriositet lå denne bilen til salgs på autotrader.
com for noen år siden. Jeg ringte forhandleren i Kentucky 
selv, men den var solgt dagen før (helt sant, jeg har 
enda web adressa til forhandleren på pc`en). Bilen stod 
så til salgs på ebay.com 6 dager seinere med dobbel 
pris! Her kommer Jan Erik fra Bergensavdelingen inn i 
bildet. Etter en del forhandlinger endte denne Corvetten 
sin foreløpige karriere på Askøy. 

ZR1 optionet til Corvetten
Mange diskuterer hva forkortelsen ZR1 står for. Det som 
er helt klart at det er Corvettens første sjefingeniør Zora 
Arkus-Duntov som er gudfaderen til dette optionet. 

Første modellen man kunne bestille dette tilvalget var i 
1970. Sjefingeniør Duntov var en gammel race-bil sjåfør 
(hadde deltatt i Le Mans) og han ville race-preppe gate 
Corvetter for spesielt interesserte som ville delta i klas-
sen SCCA-B i Amerikansk racing. Det betydde at motor, 
drivlinje, gearkasse, bremser, understell og hjuloppheng 
måtte være det råeste som var tilgjengelig fra Chevrolet. 
For 1970 modellen betydde det; den nye Hi-performace 
LT1 370 hp small-blocken, Muncie M22 «rock crusher», 
aluminium radiator og J56 «heavy duty brakes». 
Chevrolet produserte 53 C-3 Corvetter i årene 1970-72. 
Svaret på første setningen i avsnittet er antagelig; ZR1= 
Zora Racing #1.

C-4 ZR1
Det var kun levert 53 Corvetter med ZR1 tilvalget før 1990. 
20 år seinere ble det igjen tilgjengelig. At Chevrolet nok 
en gang tok den helt ut, mot all fornuft fra en familie og 
lastebil produsent, er ikke det ikke annet enn å takke 
og bukke for. Man må huske at på åtti-tallet var 245 hk 
i Corvetten normen. Drivkraften for at, «Special Perfor-
mance Package» som dette tilvalget fra Chevrolet heter, 
ble gjennomført var Dave McLellan som var Corvettes 
andre sjefingeniør (Han var hedersgjest på CCN`s 10 års 
jubileumstreff i Oslo i 2002). GM ingeniørene hadde sittet 
og regnet på at de trengte 400 hp og 400 lbs torque for 
å komme i mål med ytelsene de kunne si seg fornøyd 
med. 
 
Resultatet ble den helt nye motoren som ble  
konstruert i samarbeid med Lotus i England. LT5 er en 
hel aluminium motor på det velkjente 5,7L slagvolum, 
med 4 overliggende kamaksler, dvs. 4 ventiler pr.
sylinder, totalt 32. Det er den første og eneste Corvette 
motor med overliggende kammer og ikke i en enkel kam 
liggende i motorblokken. LT5en leverte 375 hk de 3 første 
årene i produksjonen, mens modell årene 1993-95 var 
ytelsene økt til 405 hk og 385 ft.lbs torque.  Motoren ble 
håndbygd på Mercury Marine i Stillwater Ok, og ble så 
sendt til Bowling Green Ky. for montering i produksjons- 
linja. Men det var ikke bare å plassere en LT5 i motor-
rommet. Hjuloppheng, bremser og ikke minst resten 
av drivlinja måtte forsterkes. GM ingeniørene måtte til 
Friedrichshafen i Tyskland å hente den solide ZF-6 trinns 
manuelle gearkassa som tålte kreftene til LT5`en. Så var 
det å få kreftene ned i asfalten. Standard dimensjonen 
på bak dekkene til C-4 var; 275/40-17 og det var 
definitivt for snaut. 315/35-17 var dimensjonen for ZR1 
GM ingeniørene hadde regnet seg fram til. Men da stakk 
jo dekkene langt på utsiden av skjermene. Man måtte 
rett å slett bredde hele bakparten på bilen 3 tommer (ca 
8 cm). Nye dører, skjermer og hekk måtte spesielt lages 
til ZR1`en. Dermed fikk også denne modellen de nye  
rektangulære baklyktene som kom på standard  
modellen året etter. Ikke rart bilen ble dyr.          

Totalt ble det bygd 6922 C-4 ZR1. Base prisen for en 1995 
coupe var $36.785 og for ZR1 optionet var det et  på 
$31.258, totalt $68.043. Det var mange dollar for 23 år 
siden!

C-6 ZR1 og fortsettelsen…..
Etter 1995 ble det en lang pause til kunden kunne krysse 
av ZR1 optionet på Corvette bestillingen hos forhandler-
en. På C-5 modellen ble det litt mer beskjedene tilval-
get Z06 levert i de fire siste årene produksjonen. Først 
halvveis i C-6 produksjonen ble ZR1 igjen levert fra 
Chevrolet. I årene 2009-13 leverte Chevrolet 4684 ZR1 
modeller. Det var til da, «the most powerful Corvette» 
levert fra GM med den nye LS9 motoren som kraftkilde. 
638 hk/604-lb-ft (823 Nm) ble hentet ut av LS3 blokka 
med en kompressor plassert i v-en mellom toppene. 
Det var første gang en Corvette ble levert med «kunstig 
åndedrett». Den ble også levert med karbon-keramiske 
bremseskiver, også det første gangen på en Corvette. 
Ytelsene ble formidable. Første +200 mph (322 km/t) bil 
GM noensinne hadde levert.

Siste kapittel i ZR1 sagaen er ikke skrevet. C-7 ZR1 kan 
bestilles når dette skrives som 2019 modell på chevrolet.
com eller på din nærmeste (Amerikanske) forhandler. 
755 hk/715 lb.-ft. leverer den nye LT5 motoren. Som 
Chevrolet selv skriver om bilen; «delivering the icon`s 
fastest, most powerful, most advanced performance in a 
production Corvette to date.  

Dette var en liten gjennomgang av optionet ZR1 i  
Corvette modellenes produksjonslinje. 

Da lar jeg Jan Erik selv fortelle sin historie om sin 1995 
ZR1#446.

Tekst: Nils Ole Frønæs /Foto: Stefan Aasebøe
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Hei, alle Corvette venner ønsker å takke for meg etter 
seks år i styret, dette har vært en fin tid og gitt meg 
mange nye venner, lykke til med arbeidet til nye  
styremedlemmer som nå har blitt valgt inn i styret.

Nils Ole som nå er redaktør av Corvettejournalen, for 2de 
gang spurte om jeg kunne skrive litt om min 95 ZR1 og 
det gjør jeg gjerne. Husker første gang jeg leste om ZR1 i 
Amcar Magasinet da ZR1 en kom ut i 1990 og jeg syntes 
dette var en helt rå bil og at en slik skulle jeg gjerne ha 
hatt, men det var den gang ikke oppnåelig.

Da jeg mange år senere en kveld satt på E - Bay og så 
på biler sto bil nummer 446 til salgs og drømmen fra 
tidligere år våknet til live igjen, denne gangen hadde jeg 
anledning til å gå til anskaffelse av drømmen fra 1990, 
men nå i en 1995 versjon.

Samtidig som bil nummer 446 lå til sags på for $60.000,- 
hadde også Rogers Corvette senter bil nummer 230 til 
salgs også denne for $60.000,-  denne var også gul med 
veldig lav miles.

For de av Dere som har besøkt Rogers Corvette senter i 
Florida, vet dere at prisen som står på bilen er salgs pris 
og det er ikke mulig å prute, jeg forsøkte å prute på bil 
nummer 230 uten at dette lykkes.

Jeg hadde da ikke kontaktet selger av bil nummer 446, 
printet ut denne annonsen og ventet til den var ute av 
E - Bay, fikk så min gode venn Kjetil Sveistrup til å ringe 
opp selger og sjekke hvordan det lå an, om bilen var 
solgt og om pris kunne diskuteres. Kan ofte være lurt å 
ta kontakt gjennom tredje person, slik at en ikke blir helt 
revet med og klinker til på første tilbud. Bilen var ikke 

solgt, men prisen stod fast var tilbakemeldingen. Ventet 
enda to uker før vi sjekket igjen, bilen var ikke kommet 
tilbake på E - Bay og tenkte den kanskje nå var solgt, det 
var den ikke - det ble da en forhandlingsrunde over noen 
dager før selger aksepterte mitt tilbud og ZR1 var på vei 
hjem til Askøy.

Det var godt å få bilen hjem i garasjen, den har siden 
vært med på to Landstreff og har tatt to førstepremier i 
C4 original på disse to treffene.

Bilen har i dag 3032 miles på telleren og fremstår i helt 
original stand, og står parkert ved siden av min 2006 
ZO6 i garasjen under meg her jeg sitter og skriver, og her 
tenker jeg den blir i mange år fremover til glede og bruk 
på fine sommerdager.

Det sies at de tre siste ZR som ble solgt ble solgt til 

samme eier, som i dag ikke lenger har noen av dem, 
både bil nummer 446 og 447 er i fargen Competition 
Yellow 49 ZR1 er lakkert i, mens bil nummer 448 som står 
på muset i Bowling Green er i fargen Torch red som 140 
ZR1 var lakket i det året. Som en kuriositet stod bil num-
mer 447 sto til salgs på e Bay i 2014 for USD 95.900,- 

Så er det bare å vente på at vi kan gå til anskaffelse av 
neste drømmebil, for når vi er bil entusiaster har vi vel 
alltid en ny drømmebil i sikte som vi har lyst på.

Ønsker alle en fin vår og sommer, måtte vi få mange 
godværsdager slik at vi kan treffes på veien i 2018. 

Corvette hilsen 
Fra Bergen

Haloen

 LT5 motoren.  
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Garasjebesøk i 

ASKIM
CCN¨s Østfold/Follo avdeling er stor og har nå etter hvert 
blitt en særdeles aktiv avdeling. Flere møter er planlagt 
i vinterdvalen og i februar 18 ble det avholdt medlems-
møte i Askim. Møtet samlet over 40 corvette entusiaster 
hvor en håndfull kom fra våre venner i Oslo/Akershus 

avdelingen. Bakgrunnen for møtet var et ”garasjebesøk” 
hos en av Norges fremste på motor/MC restaurering 
nemlig Kenneth Høitomt. Omfanget på hva han har 
samlet og restaurert fra tenårene og frem til i dag er helt 
enestående og selvfølgelig er det ikke plass i en vanlig 

Tekst: Harald Halvorsen

Bilder: Terje Sørheim og Magne Andersen

Presidenten og gubbene fra Muppet Show 1916 Indian

Cadillac avdelingen

garasje så da får man bygge litt 
da! 

En ombygd låve i tre etasjer, hvor 
underetasjen var for det meste 
et fullblods bilverksted og i andre 
etasje var det samlet en masse 
biler, motorsykler og annet Nos-
talgia som det er verdt å samle 
på. Innenfor alle biler og sykler 
var det et aldeles fortreffelig rom 
med bardisk, dansegulv og med 
40/50-talls møbler samt masse 
stasj som passer inn. Selve 
presidenten hadde tatt turen 
og han koste seg sammen med 
kverulantene fra ”The Muppet 
Show” som så ned på oss bilgale 
besøkende fra sin balkong over 
inngangsdøra – kjempekuult bare 
å finne på noe så sprøtt!.

Eieren tok oss med på en rund-
tur i lokalitetene og fortalte 
inspirerende om de mange ulike 
prosjekter som han har gjort 
opp gjennom tiden. Gjennom-
gangsmelodien var at de fleste 
(alle) biler eller motorsykler var 
sjeldne oftest med dokumen-
tasjon om opphav, eiere etc.. 
Blant annet så fortalte han om 4 
motorsykler, prototyper, produ-
sert for forsvaret, hvor en var på 
museum, en var hos produsent-
en og de to siste var i Askim! 
Han er selvfølgelig corvette eier 
også, men den var det for tiden 
ikke plass til og var satt vekk i et 
annet bygg. 

I underetasjen var det pågående 
restaureringer som foregikk. En 
1916 Indian motorsykkel i original 
stand fremsto som et smykke 
selv uferdig. 

På bukken sto en rosa 59 Cadil-
lac Caddy og ved siden av sto 
en ”delebil”. Den rosa skulle kona 
hatt til 40 års dagen, men det 
er allerede 8 år forsinket så det 
blir nok et annet jubileum. Den 
kommer til å fremstå som den 
kommer fra fabrikken (eller bedre). 
Resten av delebilen er planlagt å 
henge opp på veggen en plass!!
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Kenneth Høitomt forteller om motorsykkel og bilparken

Garasjebesøk i Askim, baren.

Oslo Akershus avdelingen inviterer 
til Landstreff 2018

Torsdag 31. mai – søndag 3. juni
Quality hotell Olavsgaard, Skjetten

Siste frist for påmelding/betaling 1. april 2018

Priser:
Torsdag-Søndag ->  enkeltrom kr 3.935,-  dobbeltrom kr 6.320,-
Fredag-Søndag ->  enkeltrom kr 3.285,-  dobbeltrom kr 5.370,-
Lørdag-Søndag ->  enkeltrom kr 2.085,-  dobbeltrom kr 3.520,-

Dagpakke pr person kr 1.335,-

Arrangøren ønsker dere alle velkommen til Oslo

For info og påmelding til Landstreffet 2018
http://landstreff.corvetteclub.no

FB: https://www.facebook.com/ccnlandstreff2018 
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Årsmøtet for CCN på 
Fornebu 17. februar 2018

40 medlemmer av CCN valgte å bruke store deler av  
lørdag 17 februar til å være tilstede på årsmøte til klub-
ben. Årets møte ble holdt i en god tone under kyndig 
ledelse av klubbens revisor Frode Alhaug. Deltagerne 

hadde ikke fått utdelt styrets beretning og regnskap, 
men det ble raskt kopiert og utdelt til alle. Deretter ble 
dette gjennomgått og forklart av møteledelse. Noen 
spørsmål ble stilt og besvart. Agendaen ble fulgt og valg 

Det nye styret for CCN, fra venstre; Nils Ole Frønæs-varamann/redaktør CJ, Terje Kristiansen-kasserer, 
Anne Linn Ulvesveen-annonse og sponsoransvarlig, Tor Åge Aune-materialforvalter, Lars B. Wyller-president, 
Kenneth Skårdal-medlemskontakt, Vida Nygaard-sekretær.

Kenneth, Lars B., møteleder Frode Alhaug og leder i valg-
komiteen Stein Helgesen.

Lars B. takker Rudolf for vel utført jobb i styret.

40 medlemmer av CCN møtte til årsmøtet på Fornebu.

ble foretatt ved akklamasjon av valgkomiteen forslag. 
Jan Erik Aasebø, Rudolf Danielsen, Helge G. Ruud fra 
styret og Monica Tvenning og Gudmund Bolsgård fra 
valgkomiteen ble takket for vel utført jobb ble overrakt 
klubbens bordvimpel. 

Nils Ole hadde meldt seg frivillig som redaktør og gikk 
gjennom forandringen for Corvette Journalen. CJ vil nå bli 

trykket hos LOS Digital i Larvik og med den nye avtalen 
med redaktør og trykkeri, vil CCN spare store utgifter. 

Møtet ble avsluttet med at presidenten på vegne av 
styret takket alle klubbmedlemmer for oppmøtet og 
spesielt de som hadde bidratt som frivillige i klubben.
Se forøvrig protokoll fra møtet, styrets beretning og 
regnskap.

Tekst/foto: Nils Ole Frønæs
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Side 1 
 

 
 
Protokoll fra årsmøte 2018 CCN  
  

1. Innkalling  
Godkjent  
  

2. Valg av referent og dirigent  
Referent: Vida Nygaard, dirigent: Frode Alhaug 
  

3. Styrets beretning 2017 med regnskap og budsjett  
Lars Wyller leste opp årsberetning, det var ingen kommentar til  denne. Godkjent  
Rudolf Danielsen gikk igjennom regnskap og balanse. Underskudd kr 100 685,-. Etter landstreff 
2017. Ingen kommentarer. Regnskap 2017 godkjent.   
Balanse, god egenkapital. Godkjent  
Budsjett 2018 gjennomgått. Ikke tatt med sponsorinntekter. Vanskelig å få inn. Ett pluss hvis vi får 
inn dette. Ellers ingen kommentarer. Godkjent  
  

4. Innkomne saker  
• Skal klubben stille økonomisk garanti for lokalavdelinger?  

Skal styret eller årsmøte avgjøre. Skal vi ha et maks beløp. Skal en del av overskuddet 
tilbakeføres til CCN? Årsmøte gikk for en samlet ramme på kr 40 000, - pr år hvor styret 
tar avgjørelsen.  

  
• Tilskudd kr 5 000,- pr avdeling  

Hver avdeling får utdelt kr 5 000,-. Dette betyr at alle må levere inn 4 reportasjer til 
Corvette Journalen pr år. Gjennomgang neste år om dette fungerer.   

  
• Styrets sammensetning  

Nils Ole Frønæs går fra styremedlem til vara og ny redaktør. Tor Åge Aune tar over som 
materialforvalter  

  
• Styret ønsker å få vedtektsfestet at valg til styret blir spesifikt de ledige poster  

Vedtektsendring eller retningslinjer for valgkomité? Enighet på årsmøtet at dette 
er valgkomiteens ansvar  
  

5. Valg av styre, revisor og valgkomité  
  
Sekretær: Vida Nygaard  
Annonseansvarlig: Anne Linn Ulvesveen  
Kasserer: Rudolf Danielsen, Terje Kristiansen mellommann mot styret.   
Redaktør: Nils Ole Frønæs  
Revisor: Frode Alhaug 
  
Valgkomitè: Roar Selvnes, Terje Sørheim og Stein Helgesen  

 

 

Styret vil rette en stor takk til alle som gikk ut av styret og for den jobben de har gjort.  
  

  

 

Side 2 
 

 
 Nytt styre 2018:  

• President: Lars-B. Wyller  
• Medlemsansvarlig: Kennet Skårdal  
• Sekretær: Vida Nygaard  
• Materialforvalter: Tor Åge Aune  
• Kasserer: Terje Kristiansen (Rudolf Danielsen har regnskapet,) Terje er bindeleddet inn til  
 klubben.  
• Annonseansvarlig: Anne Linn Ulvesveen  
• Vara: Nils Ole Frønæs  

 
 
Det var totalt 40 stk på årets Årsmøte, inkludert styret.  
  
 
  
 
 
Oslo, 18.02.18  
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2002 Corvette Z06 
- påbygging av carbon

Avdeling Vestfold, Telemark og Buskerud har et medlem 
som har gått en ekstra runde med sin Corvette for å få 
den til å se spesiell ut og her følger historien om ombyg-
gingen av Leifs Z06.
Leif sin første Corvette var en 1990 C4 modell cabriolet 
som ble kjøpt i California i 2014.  Den ble flittig brukt i 
orginal stand med unntak av lysa som måtte bygges om.
 
Leif sin andre Corvette var en 2002 C5 Z06 som ble med 
hjem etter en ferietur til San Francisco: 
 
 «Jeg kjøpte den i South San Francisco av en med 
italienske røtter, første vi så på parkeringen utenfor 
restauranten var en bil med registrering MAFIA.  Sent på 

høsten i 2015 og etter laaang venting (streik for havne- 
arbeiderne, tjener for lite vet du, bare ca 140.000 USD i 
snitt) ble lysa bygget om og bilen vist i Drammen. Var 
litt moro siden bilen var godkjent etter 5 minutter!  Han 
som godkjente var godt over middels interessert i bil så 
jeg var der en time, var første Z06’n han hadde hatt inne. 
Fikk skiltene dagen før det var Power Big Meet i Vesterås 
så første langturen gikk dit. Bilen ble brukt så mye som 
mulig et par sommere, mye artig kjøring på svingete 
veier og kanskje ikke alltid i 80!»

Leif har bestandig synes carbon er fint og da det ble lagt 
ut carbonpanser med diverse profiler til salgs på nettet 
ringte Leif. Selger hadde også et komplett ZR1 kit og når 

VTB	Corvette	artikkel	til	Corvette	Journalen	#1	/	2018	

2002	Corvette	Z06	-	påbygging	av	carbon	

Avdeling	Vestfold,	Telemark	og	Buskerud	har	et	medlem	som	har	gått	en	ekstra	runde	med	sin	
Corvette	for	å	få	den	til	å	se	spesiell	ut	og	her	følger	historien	om	ombyggingen	av	Leifs	Z06.	

Leif	sin	første	Corvette	var	en	1990	C4	modell	cabriolet	som	ble	kjøpt	i	California	i	2014.		Den	ble	
flittig	brukt	i	orginal	stand	med	unntak	av	lysa	som	måtte	bygges	om	.		

Leif	sin	andre	Corvette	var	en	2002	C5	Z06	som	ble	med	hjem	etter	en	ferietur	til	San	Francisco:		

	

	«Jeg	kjøpte	den	i	South	San	Francisco	av	en	med	italienske	røtter,	første	vi	så	på	parkeringen	utenfor	
restauranten	var	en	bil	med	registrering	MAFIA.		Sent	på	høsten	i	2015	og	etter	laaang	venting	(streik	
for	havnearbeiderne,	tjener	for	lite	vet	du,	bare	ca	140.000	USD	i	snitt)	ble	lysa	bygget	om	og	bilen	
vist	i	Drammen.	Var	litt	moro	siden	bilen	var	godkjent	etter	5	minutter!		Han	som	godkjente	var	godt	
over	middels	interessert	i	bil	så	jeg	var	der	en	time,	var	første	Z06'n	han	hadde	hatt	inne.	Fikk	
skiltene	dagen	før	det	var	Power	Big	Meet	i	Vesterås	så	første	langturen	gikk	dit.	Bilen	ble	brukt	så	
mye	som	mulig	et	par	sommere,	mye	artig	kjøring	på	svingete	veier	og	kanskje	ikke	alltid	i	80!»	

Leif	har	bestandig	synes	carbon	er	fint	og	da	det	ble	lagt	ut	carbonpanser	med	diverse	profiler	til	
salgs	på	nettet	ringte	Leif.	Selger	hadde	også	et	komplett	ZR1	kit	og	når	prisen	var	grei	ble	det	handel.	
Hadde	egentlig	ikke	tenkt	å	bytte	så	mye	men	når	delene	kom	i	hus	var	det	bare	å	kline	til.	

Tekst: Arne Jonny Bjune
Utlufting på forskjerm

Forkortet girspak Difuser bak med ryggelys

Fluktende baklys 10,5

Detaljer av fronten med lys

Detaljer på frontleppa Toppdeksel på motor
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prisen var grei ble det handel. Hadde egentlig ikke tenkt 
å bytte så mye men når delene kom i hus var det bare å 
kline til.

Presisjonen på noen av delene var mildt sagt r.....  men 
nå er 20mm feil etter en del “massasje” redusert til 
0,5mm.  Og det er innafor!  Luftinntak til bremsene og 
orginale lykter er tilpasset, baklysa er flyttet ut så de 
flukter med bakdelen - er lei av disse støvsamlerne!  
Selve panseret er ikke rørt da det kom med disse tøffe 
luftinntakene.

Leif har i tillegg støpt nye toppdeksler på motoren og 
luftinntakene til bakbremsene i carbon.  Han har også 
modifisert difuseren bak med ryggelys og forkortet 
girspaken. Utluftingen på forskjermen er laget og listen 
nederst på døra er fjernet. Frontleppa trengte mye til-
passing – var omtrentlig 4 cm feil!

Leif har gjort en jobb med å bytte lysene i bryterne i 
dørpanelene og på begge sidene av instrumentpanelet 
til røde LED. Led-lampene ble kjøpt fra Ecklers. Utfordrin-
gen med å komme til de på siden av instrumentene 

var å ta midtkonsoll, dashpad, deksel på A-stolpene og 
instrumenter ut (pga 4 skruer som er satt inn bakfra). 
Måtte til og med gjøre det to ganger da to av LED’ene 
hadde løsnet (var veldig trange å vri nok rundt) når de 
ble montert inn igjen. Brukte ca 3 timer første gangen og 
godt under en time andre gangen siden han da visste 
hvor alle skjulte skruer var.

En utfordring er å beslutte hvordan lakk-mønsteret 
skulle bli til slutt – hvor mye kevlar skulle synes og hvor 
mye skulle lakkes bort.  Leif tror han velger en løsning 
med luftinntakene og senter av panseret i carbon, men 
ønsker skyggeoverganger til lakken uten skarpe kanter. 
Utfordringen blir å finne en lakkerer som takler dette.

Ryktet om Leifs interesse for støping i carbon spredde 
seg til programmet Garasjen’s produsenter og plutselig 
sto Asgeir på døra og ville bli forklart hva dette dreide 
seg om.  Han ble med på litt mekking for å få løs venstre 
forskjerm.  Så observerte han hvordan Leif gikk frem for 
å endre «presisjonen» på den.  Det er ennå ukjent når 
programmet fra Leifs garasje vil komme på TV som en 
del av TV-serien.

Fra Asgeirs besøk i garasjen

Filmteamet i garasjen

Kontor Norge:
Corvette Store AS
Osloveien 134, 1449 Drøbak
Tlf: 64 97 83 88. Mobil: 924 83 386

Kontor Florida:
Corvette Store of Orlando, Inc.
608 Morgan Street, Winter Springs, FL 32708
Tlf: 64 97 83 88. Mobil: +1 407 712 5804

- Over 18 års erfaring med import
- Containerfrakt av bil, MC, deler og personlig gods
- Finner drømmebilen for deg - Ikke bare Corvette
- Inspiserer - kjøper bil du har funnet selv
- Sørger for at alle dokumenter er i orden
- Innenlands frakt i USA
- Ombygging av lys for godkjenning i Norge
- Visning på biltilsynet
- CO2 dokumenter
- Registreringsdokumenter bil og HD fra TÜV

E-post:
info@corvettestore.no

- Over 18 års erfaring med import- Over 18 års erfaring med import- Over 18 års erfaring med import

KJØP AV CORVETTE
- Trygt og enkelt
Vi har alltid et bra utvalg corvetter på 
lager for omgående levering.
Se vår nettside www.rbauto.no
R.B.Auto AS 
TLF: 994 48 313 
E-POST: rbauto@online.no

Inntil 100% Finansiering
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CORVETTE 
REGISTRERINGER 
2017

Hos Corvette Store i Drøbak har det kommet en jevn strøm med biler og en tidlig sommerdag så det slik ut med biler 
Øystein Fredriksen har lokalisert og importert for norske enthusaister. 

TNå sitter vi her i januar 2018 og det er tid for ettertanke 
og oppsummering. I et år hvor høy dollarkurs og end- 
ringer i importavgifter inn til Norge skulle spille en stor 
rolle på hvilke biler vi importerer. Selvsagt er vi nysgjer-
rig på hva Ola Nordmann har hatt lyst på. Når fasit skal 
skrives ser vi en økning på 21% i antall registrerte biler. 
Totalen endte på 225 stk brukte biler og gledelig 1 stk 
fabrikksny bil. Denne er til opplysning kjøpt av et CCN 
medlem, på spesialordre hos Bergheim og de som var 
på landstreffet i Haugesund kunne bivåne debut-treffet. 

Som i de 2 foregående årene ser vi mye nyere biler, og 
ikke overraskende er det flere 1-10 biler(tidligere 1-15) enn 
veteranbiler. Fordelingen er 93 veteranbiler og 132 biler 
nyere enn 30 år.  Høy dollarkurs samt at , derfor gleder 
det at vi ser 1 stk 62 modeller og 1 stk 67 modell. Mark-
edet i Norge for import av C3 er av mange erklært dødt, 
men vi kan avkrefte dette. 19 biler er førstegangsregistret 

og en titt på eierskiftestatistikken viser at det er veldig 
bra liv i C3 leiren. C4 har selvsagt en hovedvekt på 86 
og 87 modeller, men vi finner andre årganger også. C4 
er veldig mye bil for pengene. At C5 og C6 er populære 
hersker det liten tvil om. C5 kommer inn i alle årsmod-
eller og vi ser at C6 med Z06 option er populært. Noen 
få ZR1 finnes, og det er meget gledelig kommet 2-3 C6 
GrandSport hit til landet. C7 er det registrert 19 brukte 
og 1 ny av og vi kan bare bekrefte at dette er Americas 
only thrue sportscar. En kjøremaskin som imponerer og 
overgår det meste som produseres rundt om i verden. 
Trekker vi inn prisen så er det ingenting som gir mer Play 
for the Bucks. 

Studer tabellene her, så finner du det meste i
Corvette vei…..

Betydelig oppgang i året vi har bak oss

C7 med skilter ble det faktisk hele 19 stk av. Her er Svein Løken sin 2015 Z06 , en bil Svein kjøpte fabrikksny i Gøteborg 
når han bodde i Sverige.. Her et knippe biler på årets landstreff.

Tekst/foto: Jon Grasto
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ÅRGANGS FORDELING AV IMPORTERTE CORVETTE 2016 
ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL
       
 0 2009 2 1999 6 1989 0
 0 2008 3 1998 15 1988 0
2017 1 2007 6 1997 7 1987 31
2016 4 2006 11 1996 1 1986 23
2015 9 2005 15 1995 1 1985 11
2014 5 2004 5 1994 1 1984 7
2013 1 2003 9 1993 1 1983 0
2012 0 2002 10 1992 0 1982 3
2011 0 2001 11 1991 4 1981 5
2010 2 2000 5 1990 1 1980 1

SUM 22 SUM 74 SUM 37 SUM 81

       
ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL

1979 3 1969 1 1959 0  
1978 1 1968 0 1958 0  
1977 0 1967 1 1957 0  
1976 0 1966 0 1956 0  
1975 2 1965 0 1955 0  
1974 1 1964 0 1954 0  
1973 0 1963 0 1953 0  
1972 1 1962 1    
1971 0 1961 0    
1970 0 1960 0    

SUM 8 SUM 3 SUM 0  

       
C1 = 1 stk    C2 = 1 stk C3 = 19 stk C4 = 78 stk C5 = 68 stk  C6 = 40 stk C7= 19 stk 

Rå 2002 Z06 tilhører John Kvakkestad i Hobøl 

Fresh from US , 1986 C4 eies nå av Einar Lunde fra 
Sarpsborg 

Denne 1987 Convertible eies av Johnny Jensen fra Vågan i Lofoten

Hvor i 2017 
Fylke Antall

Akershus  ....................................................................42

Østfold ..........................................................................29

Trøndelag ....................................................................20

Rogaland ...................................................................... 18

Hordaland .................................................................... 18

Buskerud ...................................................................... 16

Oppland ........................................................................ 14

Telemark ....................................................................... 10

Vestfold ...........................................................................9

Hedmark .........................................................................9

Troms .............................................................................. 8

Nordland .........................................................................7

Oslo ..................................................................................7

AustAgder ......................................................................6

VestAgder ......................................................................5

Møre og Romsdal ........................................................4

Sogn og Fjordane ........................................................3

Finnmark .........................................................................1

Grande Totale :-)  226

Amerikanske Bildeler AS
VI TILBYR NÅ ALLE MEDLEMMER I CORVETTE CLUB NORWAY 

20% RABATT PÅ ALLE CORVETTEDELER.

www.amerikanskebildeler.no

69 19 50 40
Iddeveien 33, 1769 Halden
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Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. Tor Åge Aune, fortrinnsvis bestilt 
gjennom e-post: torage.aune@hotmail.com, men kan også kontaktes på mob. 930 15 506. 
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 hvilken klubb du tilhører, med våre flotte klubbeffekter. 
NB. Klubbeffektene sendes på oppkrav, og portoutgifter tilkommer de oppsatte priser. 

Klubbeffekter

Hettejakke med klubblogo
Dame: Rød, Grå, Sort. Str:  S, M, L og XL
Herre: Grå, Sort. Str: M, L, XL, XXL og 3XL 
Pris: 495,-

Fleecejakke med klubblogo 
Sort 

Pris: 350,-

Trillebag med klubblogo
Sort 
Pris: 320.-

Stol med klubblogo
Sort 
Pris: 250,-

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette 
Journalen selges. 

Send en forespørsel om hva vi har på lager.

Pris per enkeltblad: 10,-

Klubbcaps med brodert logo
Sort

Pris: 100,-

T-skjorte m/ krage og brodert klubblogo
Marine
Str: small, med, large, XL og XXL
Pris: 175,-

Enkel T-skjorte med klubblogo
Sort 
Str: small, med, large, XL og XXL
Pris: 125.-

Kjeledress med klubblogo
Sort. Str: 50, 52 og 54

Pris: 585,-

Strykemerke med klubblogo
Farger: Hvit tekst / Sort tekst 
Pris: 70,-

Ryggsekk med klubblogo
Sort og grå
Pris: 225,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 

Pris: 75,-

Klubb bag 
med logo   
Sort
Pris: 245,-
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DELER TIL 1965 CONVERTIBLE 
TIL SALGS
Brukte høyre og venstre dørpaneler, 
2 sun visors og deck lid trim strips, alt i hvit. 

Gi bort-pris!

Nils Tore Toreskås             416 16 416     toreskas@gmail. com

BILDEKOR  ∫  REKLAMESKILT  ∫  FASADEBOKSTAVER
LAY OUT  ∫  LOGO UTFORMING  ∫  STORPRINT
KLISTREMERKER  ∫  PVC BANNER  ∫  STOFFDUK

TEKSTILER M/LOGOTRYKK 

Vi har stått for produksjon av klubbeffekter for CCN, kopper,  
capser, bagger, klær, klub banner o.l. Vi kan printe  

storformat av bilen din.

w w w . r e k l a m e o g i d e . n o  ∫  p o s t @ r e k l a m e o g i d e . n o

T L F : 6 9 8 1 5 4 5 0  ∫  M O B : 9 0 1  8 4  0 3 0  ∫  F A X :  6 9 8 1 5 4 5 1

Har du også noe Corvetterelatert som du ønsker å selge, kjøpe, bytte eller gi bort? 
Send en e-post med informasjon og evt. bilder til redaktøren på nilsole67@gmail.com

Annonseregler: Samme annonse opptil to ganger på rad. For privatpersoner som er medlem i klubben.

 

Medlemsannonser

2001 C-5 convertible selges
Jeg har en 2001 cab som er til salgs. Bilen kjøpte jeg 
personlig på Buyavette i Atlanta påsken 2012.
Det er en C-5 litt utenom det vanlige. Bilen ble levert 
til Cartek i New Jersey av eier i 2002 og gjort en 
oppgraderingsjobb på motor/drivlinje (se vedlegg og 
www.cartek.net). Har dokumentasjon og dynojet 
resultater på motorkjøring. Nå står det en base 350hk LS1 
Corvette motor i bilen. Motoren jeg kjøpte bilen med er 
komplett sammen med grenrør og eksosanlegg, 
den følger bilen ved salg( 2 komplette motorer).

Bilen er hadde gått ca. 46.000 km og er en pen og hel bil. 
Har carfax dokumentasjon fra US og mange kvitteringer 
fra tidligere eiere. Det hele selges for kr 369.000,-

Nils Ole Frønæs 
priv mail; nilsofr@gmail.com /mob. 99239601

Ubrukte deler selges:
63-65 327 Air Filter kr. 100,-
64-67 350/365HP crank case vent tube kr. 400,-
63       Park brake lever kr. 250,-
63       Park brake cable equalizer kr. 250,-
63       Park brake lever bracket kr. 200,-
Brukt oljekjøler til Big Block med slanger kr. 250,-
Porto kommer i tillegg ved sending

Kontakt oss for et godt tilbud.
Tlf. 911 32 774 / kontor@teamhvaler.no  

www.teamhvaler.no

Kjøreopplæring i Sarpsborg 
og Fredrikstad!

Kontakt
Christian Fett  •  tlf  920 60677   
chrfett@gmail.com
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«Jeg kjøpte denne bilen på ebay i 2012. Hadde 
bare sett noen bilder på nettet men tok sjansen. 
Fikk den sendt fra Nebraska til Norge og hentet 
den på Drammen Bilhavn. Var rimelig spent på 
hvordan den så ut, men bilen viste seg å være i 
topp stand.  
Trengte bare en skikkelig vask og en runde med 
kvalitetsprodukter fra Meguiars før den var klar  
for første treff.»

Ole Johan Tandsæther
1984 Chevrolet Corvette people wHo kNow cars kNow Meguiar’s™

Panvulk AS,  Aslakveien 20,  0753 Oslo,  Tlf.: 22514800,  E-post: post@panvulk.no
www.meguiars.no
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