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Hei alle 
Corvettevenner
Når jeg sitter å skriver dette er vi inne i vår mørke  
periode i året. Dagen er kort, ofte regn, og tidlig mørkt.
Når vi samtidig ser på gjennomsnittsalderen i klubben 
så skjønner vi fort at synet vårt ( for de fleste ) ikke er 
som da vi var 20 år. Vi ser dårligere. 

Når vi kjører bil så er vi i Norge flinke til å bruke lys, også 
på dagtid, for å bli sett. Syklister bruker også lys ( de 
fleste ), men det er fortsatt en og annen som ikke bruker 
lys. De ser jo sånn ca der de skal, og tenker ikke på  
resten av trafikkbildet.

Fotgjengere derimot, glimrer med sitt fravær av lys, de 
bruker heller ikke refleks. Det er reflex jeg tenker på når 
jeg sitter her å skriver. Alle som ferdes i trafikken har et 
ønske om å se hvor de kjører/sykler/går.

Det som forundrer meg er at vi er generelt dårlige til å 
bruke reflex.  Jeg er heller ikke flink. Jeg blir stadig minnet 
om hvor viktig det er å bruke reflex da jeg kjører en del 
km når det er mørkt.

Jeg vil oppfordre dere alle til å huske å bruke reflex, slik 
at dere blir sett.
Å når dette leses så nærmer dagen seg da solen snur 
og vi går igjen mot lysere tider. Vinteren er klar til å 
brukes på andre arenaer med alle de gleder det bringer.

Da gjenstår det bare å takke for det gamle året og ønske 
dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år!!

Lars-B

Fra førersetet Redaktørens side
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Når dere får denne utgaven av Corvette Journalen er det 
snart Jul. Noen feirer Jesu fødsel, andre jubler for at vi 
passerer vintersolverv og med det at det går mot lysere 
tider. Dessverre tar det nok 4-5 måneder til før Corvette 
sesongen 2019 starter for fullt, men det går den rette 
veien. Og det virker som politiske Norge også vil holde 
seg rolig med avgiftspolitikken for oss bilentusiaster. 

Men på sikt er jeg redd avgift skruen vil bli strammet til. 
Så hvis dere har planer om å handle Corvette, så gjør det 
før avgiftene på fossildrevne biler øker.

Annonsører og sponsorer.                                                                                                                                       
I Corvette Journalen og kalenderen er det noen firmaer 
som betale penger til CCN for å bli profilert og forhåpent- 
ligvis få noen kunder blant CCNs` medlemmer. Jeg har 
selv kjøpt tjenester blant våre annonsører (Corvette 
Store som var behjelpelig med kjøp/transport av min 
2012 GS og handlet flere Meguiar`s produkter). Jeg anbe-
faler dere å vurdere og bruke tjenestene og produkter til 
våre annonsører. De er jo en del av Corvette-familien når 
de velger å profilere seg gjennom CCN.

CJ og kalenderen.                                                                                                                                      
 De to hovedstoryene i denne utgaven er om 2 eldre 
Corvetter og 2 eldre herrer. Kjeld har vært med i CCN 
siden oppstarten og har eid en C2 1965 i over 11 år. Og 
den skarpe leser vil legge merke til at jeg har en plan for 
modellvalg av Corvette til hvert nummer. CJ 1 i år var det 
C4 (Jan Erik sin ZR1), CJ 2 var det C7(Eriks nye C7R), Arne 
Jonny sin C3 i forrige blad og nå er C2 generasjonen i 
fokus. Den andre storyen jeg vil trekke fram er Chr. Fett 
(CCN første og lengst sittende president) sin fortelling 
om seg og sin -58 fuelie i «Fra arkivet». Han kontaktet 
meg nylig og advarte oss andre at personlige bilskilt på 
biler med veteranskilt fra før IKKE er blir godkjent (hans 
omtalte -58). Det fikk han først beskjed om etter han 
hadde kjøpt de til mange kr.                                                                                                          

Årets kalender var tenkt å inneholde noen Corvetter som 
hadde blitt lagt ut på FB og fått «likes». Det ble også 
gjort. Men da redaktøren skulle hente ut 5-6 Corvetter fra 
FB viste det seg at bildene hadde en størrelse på bare 
60-100 kB (som en opplysning har alle mobiler nå 10-
12MB), og det er ikke bra nok kvalitet for en kalender. Jeg 
sendte ut forespørsel til de som hadde lagt ut bildene, 
men fikk ikke store nok bilder i tide for å lage kalender-
en. Så jeg har fått noen andre bilder og satt sammen 
kalenderen av Corvetter som ikke har vært avbildet på 
kalenderen før (har sjekket mange år tilbake). Uansett 
håper jeg dere blir fornøyd. 

Så hva kan vi forvente for 2019 i forbindelse med vår 
Corvette-hobby. Det første jeg tenker på er den nye C8 
modellen. Antageligvis kommer den som en 2020 modell 
med midtstilt motor og kanskje vil få tilnavnet «ZORA». 
Blant CCN`s høydepunkter er landstreffet i Langesund i 
juni og Skandinavisk treff i Sarpsborg i slutten av august. 
Det er bare å glede seg til 2019.

Husk stoff til: nilsole67@gmail.com   

Mvh Nils Ole 

Fra førersetet Redaktørens side
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Skandinavisk Corvette treff har blitt en tradisjon som de 
danske (CCD), svenske (CCS) og norske (CCN) Corvette 
klubber har arrangert i august hvert år siden midten på 
2000-tallet. I år var det våre danske venner som hadde 
lagt treffet til Nyborg, helt øst på Fyn. 

Som alltid starter et Corvette treff med påmeldingen 
på nettet. Her ligger all informasjon om sted, program, 
priser, severdigheter og etter hvert påmeldte deltagere. 
Årets treff skulle være på Nyborg Strand Hotel med utsikt 
rett mot Store Belt. Et nydelig område av Danmark i flotte 
omgivelser med historisk sus. Som alltid er det flest 
svensker med på treffet, i alt 70 svenske Corvetter, 30 
norske og bare 10 danske biler. Det er deilig å være norsk 
(og svensk) i Danmark som det heter i reklamen.

Vi var 4 Corvetter, Erik og Grete i C7R, Tom og Heidi med 

C5 cab, Morten og Karen i en nyinnkjøpt C6 coupe og 
undertegnede i C6 GS cab, som tok ferja fra Larvik til 
Hirtshals torsdag ettermiddag. Vi kom i land på Jylland 
kl.21.30 og hadde bestilt overnatting Vraa Slotshotel, 
en halv times kjøring fra Hirtshals. Hotellet ligger rett 
ved E39 nord for Aalborg og er et slott fra år 1645 som 
er omgjort til hotell. Et par øl før natta i himmelseng og 
herskapelige omgivelser, kan anbefales!

Fredag morgen var det tidlig frokost og avgang fra 
slottsplassen ut på E39, E45 tvers gjennom Jylland og 
E20 ut på Fyn. Vi hadde bestemt oss for å stoppe og 
se på Egeskov Slott på vei til Nyborg. Det var en del av 
programmet med sightseeing på Ekeskov og en tur til 
Odense og H.C. Andersen hus.            

Ekeskov Slott skal være det best bevarte renessanse 

Skandinavisk Corvette-treff 
24.-26. august

Tekst/foto:  Nils Ole                                                                                                                               
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slott med vanngrav i Europa. Det ble bygget på 1500-tallet 
og greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille med familie bor fortsatt 
i deler av slottet. Det var ikke bare slottet som var verdt 
et besøk, parken rundt var fantastisk, det var en haug 
med gamle klassiske motorsykler, biler og fly. Besøket 
var minneverdig for både gutter og jenter. Lunsj ble det 
også tid til før vi kjørte 30 min. til Nyborg Strand Hotel 
og Corvette treffet. Hotellet var perfekt plassert rett ved 
stranden. Det var et svært kompleks med flere bygninger, 
men dessverre var parkeringen for våre Corvetter langt 
unna hotellfløyen. Så det ble ikke mye «tire-kicking» med 
en øl på kvelden.

Fredagen var det innsjekk for deltagerne og velkomst 
treff. Vertskapet var CCD ved Henning Vejrup og Flemming 
Sonne. Litt synd at danskene stilte bare med 10 biler, men 
Henning og Flemming hadde gjort en stor jobb med å få 

Først ut av SuperSpeed 2 i Hirtshals

Nyborg torv

Vraa slotshotel med 2 Corvetter fra Norge
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til et vellykket treff. Borgermesteren Kennet Muhs i Nyborg 
ønsket velkommen, på engelsk, slik at også svenskene 
forstod hva som ble sagt. Buffeten var på sedvanlig dansk 
hvis, mye og god mat med diverse drikkevarer til. Det ble 
forbrødring på Nyborg Strand Hotel fredag kveld.

Lørdag var det morgenmat og værmeldingen var stort 
sett bra med enkelte byger. Etter frokost var det en 6 mils 
crusingrunde på østdelen av Fyn til Nyborg havn hvor det 
var utstilling av Corvettene. Hotdogs og kaffe til deltag-
erne og sosialt og byvandring/shopping i Nyborg. 3 timers 
utstilling og crusing tilbake til hotellet. Her var det det rett 
på ølsmaking fra et lokal dansk mikrobrygg i et par timer, 
og her var det ikke snakk om norsk alkoholprosent.                                  

På kvelden var det gallamiddag og overrekkelse av den 
eneste pris på treffet, «Borgermesterens favoritt», en 
svensk C3 1974 modell. Noen taler og så overrekkelse av 
stafettpinnen til CCN ved Jon Grasto og Østfold-Follo avd. 
som skal være ansvarlig og arrangere Skandinavisk treff i 
Sarpsborg 30.08-1.09 2019. Det treffet er definitivt i trygge 
hender, så det er bare å hake av den siste helgen i august 
i 2019 og glede seg til nok et Skandinavisk treff.

Karen, Vivi, Heidi og Grete foran Egeskov slott

De tre redaktører; Ingvar Wiklander CCS, Palle Hoe CCD, Nils 
Ole Frønæs CCN

Festmiddagen

Fornøyde nordmenn

Gutta boys, Morten, Tom, Lars, Michael, Werner og Jan
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Helene og Kenneth Dahlgren. Ex. president og redaktør i 
CCS.

Wenche og Harald Halvorsen med Gerd og John Møller

Norske Z06er, Per og Lars

Jon Grasto har fått de tre flagg som arrangør for Skandina-
visk treff i Sarpsborg 30.08-1.09.19
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Fra arkivet
Dette er den tredje «Fra arkivet» artikkelen om norske Corvetter som baserer seg 
på gamle papirbilder. For meg er 1958en til Chr. Fett ur- Corvetten i CCN. Bilen er vel 
grunnen til at Christian ble CCN første og den lengst sittende president i CCN historie 
(10 år). Bilen feiret sitt 60-års jubileum i år og har over halve livet bodd sammen  
med Christian. Heldigvis var Christan villig til å dele sin Corvette historie med oss.  
For meg er bilen og mannen CCNs` fremste representanter.             
- Nils Ole 

58ns HISTORIE
KJØP AV BIL
Året var 1987 i august da jeg kjøpte min Corvette.  Da hadde 
jeg vært i USA 2 år tidligere og bestemt meg for å kjøpe 
en 50 talls Ferrari, men akk, da jeg kom tilbake så hadde 
prisene på gamle Ferrarier doblet seg, og det var jeg ikke 
forberedt på.  Dessuten var jeg en «rookie» (=fersking) når 
det gjelder veteranbiler. Mitt andre valg var Corvette og jeg 
var på utkikk etter en 1957 Corvette med Fuel Injection. Men 
ingen var til salgs, og en dag så jeg en annonse om en 58 
Corvette F.I. til salgs hos en privatperson i Villa Park i Illinois 
og håpet ble tent.  Jeg var på familie besøk i Wheaton, ikke 
langt unna, og jeg fikk med meg en venn av min ex-sviger-
far, Ed Schoenthaler, som kunne en god del om tilsvaren-
de biler.  Han kunne bekrefte at denne Corvetten var en 
«matching numbers» bil.  Ed drev en bilforretning som heter 
Cross Roads Buick and Chevrolet.  Han skrev et bekreftende 
brev til meg om matching nos og antatt verdi.

Det ble ingen prøve kjøring fordi det styrtregnet den dagen 
vi inspiserte, men bilen startet og det var godt nok for 
meg.  Bilen så jo ganske så fin ut til tross for at det ikke var 
beste lys setting i garasjen og mørke, tunge skyer ute.  Litt 
pruting først, så ble det kjøp og endte på $ 20.500, og med 
frakt, toll og moms så kom bilen på ca. kr. 180.000 på norsk 
jord.

TIL NORGE
Jeg og familien måtte hjem til Norge to dager etterpå, så 
det gikk litt tid før min ex-svigerfar fikk hentet bilen og  
ordnet med nye papirer og frakt, og bilen fikk en lang  
reise fra Chicago til Baltimore og via Bremerhaven før den 

ankom Norge.  Den 21. desember 1987 ble bilen hentet i en 
hule i fjellet på Bekkelagskaia i Oslo, og da var det bare å 
vente til etter nyttår for å få bilen registrert under 30 års 
regelen.  

REGISTRERT OG I BRUK
Jeg husker godt en av de første turene jeg hadde med bilen 
på våren; jeg kjørte bortover Drammensveien og der var det 
en dump i veien som jeg kjørte oppi og det likte den ikke, 
for det ble skikkelig bråstopp uten at jeg tråkket på noen 
bremsepedal, men motoren durte og gikk, men fremover 
ville ikke bilen.  Hvorfor?  Jo, så viste det seg at en senter-
bolt som skulle holde bakakselen på plass manglet, og den 
dumpen gjorde at bakakselen sklei noen cm bakover og 
dro til håndbrekket.  

Etter hvert så oppdaget jeg diverse negative og positive 
ting.  Bilen hadde kutt i rammen etter headers og hadde 
hatt en Big Block motor i seg og sveisemerker i rammen 
bak etter støttehjul og litt avkuttet glassfiber bak lagrings-
rommet til caben hvor antagelig en veltebøyle hadde vært 
montert.  Altså bilen min var en pensjonert drag racer!   Og 
det positive etter å ha slettet disse tegnene på historie 
hadde jeg bilen innom Hot Rod Service på Bryn som gjorde 
rent motor og sjekket kompresjon og ventiler.  Jeg fikk 
beskjed at originalpakningene satt fortsatt i 283 c.i. motor-
en, så den var lik ny.  

Ellers så fungerte bilen bra. Jeg ble kjent med Jon Braaten 
på Minnesund som fortalte meg at den amerikanske «res-
taureringen» som var utført på bilen ikke holdt til «norsk 

Tekst:  Christian Fett                                                                                                                                 

Foto: Christian, Nils Ole og Egil Nordlien
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bedømning».  Ikke det at jeg brydde meg så mye om å stille 
ut bilen, men jeg ville jo gjerne bruke en bil som så bra nok 
ut til at jeg kunne være bekjent av den både i bruk og på 
utstillinger.  Jeg lot derfor Jon ta tak i bilen vinteren 89-90 
og på vårparten hentet jeg en norsk restaurert bil, nylakkert 
(dessverre ikke helt korrekt farge; Mazda-rød som var litt 
mer oransje enn den originale Signet red) og oppgradert 
etter Jon’s nøyaktighet.  Samme året vant jeg et gavekort 
hos Aarnes Motorverksted på kr. 5.000 for beste Corvette på 
«Right On» sitt motorshow.  Det var jo en stjerne i boka for 
Jon Braaten og for meg også.

ÅRENE GÅR
I 1992 så ser jeg en annonse i «Aftenposten» hvor en Erik 

1993 Halden  

Hos Hot-Rod service

Copenhage Classic car cup 1996 i godt selskap med bl.a. 250 GTO
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Sørensen (kaldt Andy) søker etter andre Corvette eiere med 
formål å starte en klubb.   Jeg tar kontakt og flere med, og vi 
holdt første møte hos Jan Mikkelsen i gamlebyen i lokalene til 
Viking Redningsselskap. Og det ble starten på CCN.

Første landstreff ble holdt året etter ved Hunderfossen nord 
for Hamar og er nå en årlig tradisjon som blir holdt på forsk-
jellige plasser rundt i landet.

Det å delta på Landstreff var en selvfølge hvert år frem-
over og forskjellige cruisinger og utstillinger.  Etter hvert har 
det også blitt noen Skandinaviske treff i både Norge og  
Sverige hvor vi har vært med.  

På 90 tallet så husker jeg alle landstreffene, men det jeg 
husker aller best var når vi i 1996 meldte oss på Copen- 
hagen Classic Car Cup.  Kjeld Aagaard og jeg dro av gårde 
i 58n og fikk følge på danskebåten med den flotte, gam-
le Bentleyen til Per Gjerdrum, og i København fikk vi møte 
mange klassiske biler og entusiaster som Brandon Wang 
(grunnleggeren og oppfinneren av Pamper diapers) med sin 
Ferrari GTO.  Første dag kjørte vi på Roskilde Ring og neste 
dag gateløp i København: Så dette var nok et av de mest 

celebre biltreffene som Fuelien har vært med på.  
En annen event var når The Loving Spoonful skulle holde 
konsert i Sandvika så ble jeg spurt om å stille med Corvetten 
og skaffe en bil til med plass til hele rocke gruppa, så jeg 
kjørte Joe Butler lederen av gruppa (tidligere lead sanger 
John Sebastian hadde trukket seg fra bandet), og fikk Jon 
Braaten til å stille med sin 57 Chevy cab for resten av bandet 
og selvfølgelig gratis konsert for oss.

I november ´99 kjøpte jeg «The Beast» (Grand Sporten) som 
«The Beauty» måtte dele garasje med.
I 2002 skjedde en god del.  Tina og jeg giftet oss og hva var 
mer naturlig enn å bruke Corvetten som bryllupsbil!   

Copenhage Classic car cup 1996 i godt selskap med 
bl.a. 250 GTO

2015 motorima demontert og klar for lakkering

Beauty & the Beast i 2006 Ekeberghallen

Bryllupsbil i 2002
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10 års jubileum til CCN var denne sommeren med besøk 
av Corvette sjefdesigner David Mc Lellan med frue og 
selvfølgelig fikk de kjøre Corvette til Leangkollen og til Aker 
brygge.

Senere på året var vi med på Norgesløpet.  Chevrolet 
registeret hadde ordnet biltog fra Oslo til Bodø med overnat-
ting på toget.  Vi var 3 Corvetter på denne turen som delte 
kupé oppover: Lars Gjølberg med kone og Sven Aarvik med 
kone.  Turen gikk fra Bodø med ferge til Moskenes gjennom 
Lofoten og overnatting på Anker brygge i Svolvær og så vi-
dere til Narvik.  En veldig fin tur med klassiske biler fra inn og 
utland bl.a flere engelskmenn med biler fra tidlig 20-tallet.
Og dette året anskaffet jeg en tredje hobby bil; Iso Grifo som 
det tok 6 år å restaurere.

Da vi kjøpte hytte i Sverige i 2004 så ble den mye priori- 
tert i årene etter og Corvetten kom i annen rekke med kun 
et eller 2 treff i året og en søndagstur i ny og ne.  Og med 2 
andre biler på stallen, så ble det nok en del mindre aktivitet 
på 58n.  

I juni 2012 solgtes «The Beast» så “Beauty” ble eneste Cor-
vette i garasjen igjen, og vi var med på 20års jubileumet på 
Sundvollen som føyde seg inn i rekken av vel-lykkede treff.  

FREM TIL IDAG
Et par år senere skulle jeg på nytt Skandinavisk treff og 
det bøttet ned og var ikke kommet lenger enn nedover 
Kongsveien på Ekeberg da en motgående lastebil lå over den 
gule midtlinjen og for å unngå den var jeg innom  
autovernet og fikk en liten skade i fangeren og lakkskade på 
h. forskjerm.  I tillegg så hadde jeg observert noen år før at 

små sprekker i skjermen ved siden av panseret begynte å 
vise seg.  På tide med ny restaurering.  Jeg tok kontakt med 
min gode venn, Magnus Ahlqvist i Rydaholm i Sverige om 
han kunne ta jobben, og han sa ja.  Jeg ordnet alle delene 
som trengtes og så våren 2016 hentet jeg bilen hos ham 
som nå hadde fått ny korrekt hvit cab og korrekt signet red 
lakk.  Og jeg hadde meldt meg på 
 
Landstreffet på Røros.  På Kløfta stoppet vi for å fylle  
bensin, men fikk ikke start – løse bolter på starteren, så in-
nom Minnesund og fikse.  Dro videre og så plutselig ble bilen 
fylt av røyk og da var hovedstrømbryteren inne i bilen god 
å ha.  En ledning hadde løsnet og falt ned på manifolden og 
startet en liten brann – tilbake til Minnesund.  Og først dagen 
etter kom vi av gårde til Røros.

Før Landstreffet på Skjetten på Olavsgaard i 2018 tok jeg  
kontakt med  Finn Hansvold som er «detailer» og represen-
terer Kamikaze-collection som fikk jobben med å få Corvet-
ten til å skinne. Det ble første premie og nå en bil som står i 
garasjen og fortsatt skinner og venter på nye utfordringer i 
årene fremover.

2016-montering igang

Tina og Christian i sin C1 på landstreffet på Olavsgaard 
juni 2018
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Asfalt Classic Rudskogen 2018 Foto: Egil Nordlien
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Corvette 
chassiset som varte 
i to generasjoner

Når vi ser en Corvette (eller en annen bil), ser vi ved 
første øyekast på form og farge. Vi reflekterer ikke noe 
særlig på bilen ser ut «inni», annet nede motorrommet. 
De fleste av oss har vel fått med seg at alle Corvetter 
har glassfiber karosseri og V-8er motor som er plassert 
foran. Utseende er en ting, men ytelsene er vel så viktig. 
En sportsbil skal få kreftene ned i asfalten og ikke minst 
ha gode kjøreegenskaper med gode bremser.
Zora Arkus-Duntov var den første sjefs-ingeniør for 
Corvetten. Og med sin bakgrunn fra racing (han kjørt bl.a. 
24h Le Mans) og høyt teknisk utdannet (han konstruerte 
de berømte Ardun toppene), skulle det vise seg at han 

ble «the father of Corvette». Han ble ansvarlig et stykke 
ut i C1 programmet, men det var først for C2 generasjo-
nen han ble ansvarlig for hele «pakka». De som har en C1 
eller har kjørt en, legger merke til at en sitter oppå ram-
ma. Og når C2en ble lansert høsten 1962, var det først 
og fremst designet og formen på bilen en ting som fikk 
folk til å måpe, men også Zoras nykonstruerte chassis. 
Bill Mitchell var ansvarlig for design for karosseriet, men 
Zora fikk jobben med å konstruere et ordentlig sports-
bil chassis. Det var flere ting å ta tak i. Fokus for Zora 
var å få senket tyngdepunktet, stivhet ramma, å få en 
tilnærmet 50/50% vektfordeling og ikke minst så lav vekt 

Tekst:  Nils Ole                                                                                                                                  

Foto: GM, Stig Nygård og illustrasjoner av Scott Teeters 
(www.illustratedcorvetteseries.com)
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på chassiset som mulig. Ramma på C1 genera- 
sjonen er såkalt X-boks, dvs. alt er plassert oppå ramma, 
motor, girkasse og seter med personene oppi. Målet for 
Zora var å få plassert motor/girkasse, sjåfør og passas-
jer så langt nedi ramma som mulig. I tillegg måtte de 
samme delene bli plassert langt bak for å oppnå gunstig 
vektfordeling. Løsningen ble en «ladder frame» eller en 
stige konstruksjon på norsk. To langsgående stål bjelker 
på hver side med fem tversgående stålbjelker som ble 

sveiset sammen. Man fikk på den måten muligheten til å 
plassere de tunge komponenter nede i ramma (spesielt 
2 store personer som veier 100+kg hver). Og ved plas-
seringen av de tversgående stålbjelkene var det mulig 
å plassere motor/girkasse/seter langt bak i bilen for å få 
gunstig vektfordeling. Det ble faktisk brukt datamaskin for 
å beregne tykkelsen på stålet som ble brukt til å sveise 
sammen stålbjelkene i boks (de er hule). Resultatet ble 
at ramma ble 50% stivere en C1 chassiset og den samme 
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vekten, 118 kg. Men det som var viktigst for Zora var at 
han fikk senket tyngdepunktet 8cm, fra 50cm til 42cm og 
tilnærmet 50-50 vektfordeling. Ramma er «grunnmuren» 
i bilen, alt skal skrues fast på den. Med de langsgående 
stålbjelkene var det gode muligheter å være fleksible i 
finne festepunkter for karosseriet, hjuloppheng og fjæring 
mens på de tversgående stålbjelkene ble motor, girkasse, 
differensial og tversgående bladfjær festet fast. Zora var 
også helt klar på to-delt bakaksel, og dermed uavhengig 
fjæring bak, og skivebremser. Men p.g.a. kostnader måtte 
man vente i 2 år til 1965 for skivebremser på alle fire hjul. 
Det skulle vise seg at Duntovs` chassis var et teknisk 
mesterverk etter datidens teknologi (man huske på dette 
er 56 år siden). Det var ikke noe problem å håndtere 
kreftene til L84 motoren med sine 360 hk. Når Mark IV 
«big-block» med 425hk/415ft-lbs kom i 1965 holdt fort-
satt chassiset stand mot kreftene som vrei og vrengte 
på det. En av grunnene var vel også at bilene ble levert 
med 6,75x15 tommer dekk, (ca. 18cm kontaktflate til 
underlaget) slik at det ble mye sulring og skleiing på den 
tiden. Men etter hvert som mange eiere av C2 modellen 
begynte med hobby racing og ikke minst når 427 cid L71 
og L88 ble tilgjengelig fra Chevrolet og med stadig breiere 
dimensjoner på dekka, ble vridningskreftene i meste laget 
for ramma. Løsningen for mange ble sveise inn forsterk-
ninger på ramma og lage bur, både på caber og couper. 
Men litt utpå 70-tallet kom bensinkrisa og med den en 
kraftig hk reduksjon i motorene som Chevrolet bygde 
p.g.a. de langt strengere utslippskravene fra myndighe-
tene. Det betydde at konstruksjonen til Zora holdt mål i 
mange år til. Og de siste årene av 70-tallet var Corvetten 
mer populær enn noensinne, og modellen var god butikk 
for GM. Ikke noe særlig teknisk utviklingsarbeid på bilen 
(den ble kun levert som coupe fra 1976 og bare noen 

mindre karosseri justeringer var nødvendig) og bilen solgt 
i 40-50.000 enheter i 5 år på rad, med 1979 som toppåret 
for Corvetten med 53,807 biler produsert det året. Det 
siste året for «Duntov chassiet» var 1982 modellen.  I 20 
år hadde det vært «grunnmuren» i Corvetten og 760,827 
biler hadde blitt levert fra Chevrolet med Zoras` ramme.                                                                                                                          
Mange vil hevde at C2/C3 modellene er høydepunktene 
blant Corvettens generasjonene. Det er ikke for ingenting 
At Zora Duntov blir kalt «the father of Corvette».     

      

Ingvar Stenumgård C3 1968 chassis
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Ingvar Stenumgård C3 1968 chassis
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Neste år arrangeres dette i pinsen 2019, i tiden 6.-9. juni på
Quality Hotel Skjærgården  i Langesund

Hotellet ligger idylisk til ved Telemarks ytterste skjærgård, og er vel en 
start på sørlandsidyllen på mange måter. Hotellet byr på de fleste fasi-
liteter for ett vellykket Landstreff, og har i tillegg eget BADELAND tilknyttet 
hotellet. Dette er tilgjengelig for treffdeltagerne + eget ute område med 
egen badebrygge og solplass. Her blir det uteservering (det blir fint vær), 
og parkeringen er i tilknytning til hotellet.

Det vil som vanlig bli Cruising, bil bedømming, motor aktiviteter, båtturer i 
skjærgården, og selvsagt mye sosialt samvær med Corvette venner.
Sjekk gjerne hotellets nettsider for info: www.nordicchoicehotels.no  
(søk på Langesund) eller gå inn på: www.badeparken.no å ta en titt.

Fyldig info, priser og påmeldingsfrister rundt neste års Landstreff kom-
mer på nyåret på våre nettsider og facebook siden + i første utg. Corvette 
Journalen 2019.  Vi håper så mange som mulig setter av tid til treffet. 

Hilsen arr. komiteen 

2019CCN’S 
LANDSTREFF

1969 Corvette ZL-1 ProTouring Eier: Kenneth Strømland

John Kvakkestad sin C4

Flest likes på CCN Facebook side
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Jeg skrev at «unge menn har eldre Corvetter, mens 
gamle menn har nyere Corvetter» i CJ 2-18. Kjeld Aa gjør 
det utsagnet til skamme. Han har vært medlem av CCN 
siden oppstarten, som den harde kjerne i Oslo og omegn 
som startet klubben. På 1990-tallet eide Kjeld et par 
C4er og i 2000 kjøpte han en helt ny C5. Han er vel det 
eneste medlem av CCN som har kjøpt en helt ny Cor-
vette i USA som han fikk levert med tilvalget «Corvette 
Museum Delivery». Han stod med tårer i øynene i mars 
2000 da han og svigersønn Matt var på NCM (National 
Corvette Museum) i Bowling Green KY, og fikk nøklene 
til en Torch Red C5 cab. Han eide bilen i 2-3 år, før Kjetil 
Kleppe kjøpte bilen. Kjeld ville ha C2, mange Corvette- 

entusiasters våte drøm (det er bare å se på prisene på 
C2 generasjonen).

C2 «Mid Year»                                                                                                                                     
C2 eller «Stig Ray» generasjonen er også kalt «Mid Year» 
Corvetten. Den betegnelsen har vel strengt tatt gått 
ut på dato. Fra første produksjons år 1953 til og med 
1982, dvs. de første 30 årene av Corvettes produksjon, 
var det bare 3 generasjoner av Corvetten. Og under 
de 15 årene C3 generasjonen ble C2en kalt «mid year» 
bare fordi den var mellom C1 og C3 generasjonene. 
Og de neste 30 årene fra 1984 til 2014 kom det 4 nye 
generasjoner (modeller) av Corvetten. Men fortsatt 

Kjeld Aagaards

C2 1965 cab.
Tekst/bilder: Nils Ole
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sitter vel «mid-year» betegnelsen for oss gamlinger.                                                                                                  
Hvorfor ble så C2 generasjonen for mange den mest  
populære modellen. Det har med design, tekniske løs-
ninger og ytelser å gjøre. Sjefsdesigner Bill Mitchell og 
hans høyre hånd, Larry Shinoda, var ansvarlig for desig-
net av C2 Sting Ray generasjonen. C2en ble for før første 
gang konstruert som en kupe. Den kunne også bestilles i 
kabriolet, men det var «Split Window» som gjorde C2  
generasjonen legendarisk. Zora Arkus-Duntov var blitt 
sjefsingeniør og han ville ikke ha med splitten i bakvindu-
et, fordi det hindret sikten bakover for sjåføren. Men sjefs-
designer Mitchell var klar på at hvis det todelte bakvindu-
et ble tatt vekk, kunne Zora glemme hele greia. Han fikk 
vilja si for produksjonsåret 1963, det eneste året «Split 
Window» ble levert. Den nye C2 modellen fikk masse skryt 
av motorpressen høsten 1962. Først og fremst med det 
nye banebrytende designet, men også for de tekniske 
forbedringer på modellen. Den nye ramma Zora hadde 
konstruert (se egen artikkel), ga et lavere  
tyngdepunkt, to-delt bakaksel og dermed uavhengig 
fjæring, og fra 1965 skivebremser på alle fire hjul. I løpet 
av de fem årene produksjonen av C2 modellen varte, ble 
tilvalgs mulighetene utvidet og forbedret. Det var spesielt 
Mark IV «big block» motor tilvalget fra 1965, som virkelig 
gjorde et kraftig inntrykk på motorpresse og kunder. 396 
cid i 1965 og boret til 427 cid i 1966-67. Det toppet seg i 
1967 og de 20 Corvettene som ble levert med L88 motor 
tilvalget. Antageligvis verdens mest ettertraktede pro-
duksjons Corvette noensinne.

Kjelds C2 
Det var to grunner til at Kjeld solgte C5en. Kjetil Kleppe 
ville gjerne ha en nesten ny C5 modell og kom med et bud 
som ikke Kjeld kunne si nei til og Kjeld hadde lenge hatt 
en drøm å kjøpe en C2. Etter å ha solgt sin C5, var Kjeld 
fast bestemt på å handle en C2 modell. Kjeld saumfarte 

Norge og Sverige for C2 modeller i et par tre år uten resul-
tat. WWW (world wide web) ble også mye brukt for å finne 
den rette bilen. Etter flere år med leiting, bestemte Kjeld 
seg for å reise til USA for å kjøpe C2. I mai 2007 dro han og 
en kammerat til Atlanta og skulle være i Amerika 2,5 uker 
for å finne bil. De startet på buyavette.net hvor det stod 
10-12 C2er. Men de hadde bestemt seg for en road-trip/
handlerunde så de dro videre i Tennessee og videre til 
Proteam i Ohio. Men etter å ha sett 40-50 biler, dro Kjeld 
tilbake til buyavette i Atlanta (samme sted jeg kjøpte min 
2001 modell fem år seinere). Den Nassau blå small-block 
caben som Kjeld så på først var bilen han ville ha. 

I tillegg å være blå utvendig hadde bilen blått skinn 
interiør, servo styring og brems og ikke minst det lett 
synlige N32 tilvalget «Teakwood Steering Wheel», som 
for første gang var tilgjengelig til Corvetten. 2259 kunder 
bestilte det i 1965 til en sum av 48.45 USD. Bilen var pro-
dusert i februar 1965 (derfor valgte Kjeld A-265 veteran-
skilt) og solgt ny i Wisconsin 2 april 1965. Det fulgte med 
servicehefte og «Protect-o-plate» som dokumentasjon på 
bilen. Kjeld fikk bilen opp på bokk og tok detaljerte bilder 
under bilen som han sendte til Corvette-guru Stig i Lunde 
som godkjente bilen. 60.000 USD og bilen var Kjelds`. 
Buyavette ordnet shipping til Oslo og Kjeld fikk godkjent 
bilen 6 juli 2007. I følge sakkyndige var bilen nesten finere 
under enn over.                                                                                                                               

Kjeld har eid bilen i over 11 år og den skal ha beholde. 
Og han bruker bilen mye. Den er fast parkert på hytta 
i Stavern og det er et perfekt sted å tilbringe sommer-
en med bilen. Corvetten har vunnet flere priser, men 
kanskje den gjeveste var på Skandinavisk treff i Halm-
stad i 2014 da han fikk prisen for treffets Corvette (Per 
Gessle i Roxette eide hotellet og var juryformann!).                                   
Gamle gubber skal ha gamle Corvetter, ifølge Kjeld.  
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C2 Sting Ray fakta                                                                                                                                  

- Produsert som 1963-67 modell.                                                                                                                            

- Ble som første Corvette generasjon levert både som coupe og cab. 

- Totalt 45.546 couper og 72.420 caber, til sammen 117.966 C2er ble produsert.

- Tidlige 1963 modeller ble levert kun med AM-radio og Borg-Warner T-10 manuell girkasse. 
 Et stykke ut produksjonslinja kom AM/FM-radio og Muncie M-20 4-trinns manuell.                                                                                                    

- C2 generasjonen fikk lukkede hovedlys og Corvetten hadde det helt til C6 generasjonen kom i 2005.

- Motoren ble plassert 2,5 cm. (1 tomme) til høyre for å gi bedre benplass til pedalsettet for sjåføren

- Z06 tilvalget ble tilgjengelig kun for 1963 modellen, i alt 199 biler ble bestilt.                                                                        

- «Knock-off» aluminiums felg kunne bestilles i 1963-66, for -67 modellen var alu-felgen bolt on.

- Trommelbremser de 2 første årene (63-64 modellen), og siden har alle Corvetter blitt levert med skivebremser

- N14 «Side mount exhaust system» tilvalget ble levert for første gang i 1965, kun 759 biler ble levert.

- I 1965 var det 5 ulike motor alternativer å velge i. Det var det første året med den nye Mark IV B.B. med 
 betegnelsen  L78 og det siste året med mekanisk bensin innsprøytning L84 (Gudmund B. har en!)   

- 1967 var det også 5 motor 
 alternativer å velge i. Mark IV blokka var boret til 427cid og hele 4 varianter av motoren kunne man bestille; 
 L36  (390hk), L68 (400hk), L71 (435hk) og L88 (i virkeligheten ca. 560hk, men oppgitt fra GM til 430hk). 
 Kun 20 Corvetter ble bestilt med L88.                             

- I 1963 bygde Zora og hans medhjelpere 5 Grand Sport sterkt modifiserte C2er. Dette som et svar på 
 Cobraen til Carrol Shelby. Bilene ble bygd kun for racing. Men de høye herrer i GM stoppet det hele.   

- Den 2 dyreste Corvetter fra Chevrolet sin produksjonslinje er C2er 1967 modeller L88. En coupe solgt i 
 Scottsdale i 2014 for 3,850,000 USD og en cab solgt i Dallas 2013 for 3,424,000 USD.                                                            
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I motorrommet er alt originalt fra 1965. L75 327-300hp, 
J50-power brakes, N40-power steering, U69-AM-FM radio

Kjeld har fått signert sin C5 av tidligere Corvettes sjefsingienør 
Dave McLellani Oslo juni 2002. Foto-Chr. Fett

Tilvalget N32 Teak-
wood steering wheel 
er originalt fra 1965, 
2259 biler ble levert 
med det. Redline på 
5300 rpm betyr at det 
er en 300 hk hydraulik 
kamm L75.
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Tekst/foto: Terje Kristiansen

Motorama 
Stavanger 2018
 For andre året på rad arrangerte AMCAR Rogaland Moto-
rama utstilling i Sørmarka Arena i Stavanger helgen 8.-9. 
september. Utstillingen ble åpnet av tidligere samferd-
selsminister Ketil Solvik-Olsen. I åpningstalen var han 
blant annet innom viktigheten av gode rammebetingels-
er og å legge til rette for å drive med bilhobby i Norge.
 
Utstillingshallen var fyllt til randen, og nærmere 400 
kjøretøy var utstilt. Det var stor bredde i utstillingen som 
inneholdt gamle og nye kjøretøy på to- og fire hjul fra 
både Europa og USA. I tillegg var det også noen lastebil-
er og busser. Det var mye folk innom begge dagene med 
totalt 6000 besøkende.
 
Flere bilklubber var invitert og Corvetteklubben stilte 
også i år med syv biler, en fra hver generasjon. Sammen 
med landsklubbens rollups gav det en representativ 

utstilling av Corvetter gjennom 65 år. Utenom Corvette- 
klubben sine biler var det også tre andre Corvetter utstilt 
andre steder i hallen. Blant annet en 1959 modell med 
dragrace historikk i USA tilbake til 1964.
 
Fra Rogalandsavdelingen var disse Corvettene utstilt:
1957 Corvette Convertible Eier: Ordin Oma
1966 Corvette Coupe Eier: Rune Ydstebø
1968 Corvette Convertible Eier: Terje Kristiansen
1991 Corvette Convertible Eier: Bjørn Sigbjørnsen
2002 Corvette Coupe Eier: Terje Honerud
2007 Corvette Coupe Eier: Harald Grayston
2018 Corvette Coupe Z06 Eier: Rune Ydstebø
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Motorama 
Stavanger 2018
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Romsdals-
treffet 2018
I fjor spurte leder i CCN Midt Norge, Bjørn Berg, om det 
var mulig med en medlemstur til ranchen min i løpet av 
høsten. Dette tente jeg på, og 1. helga i september, kom 
det 3 biler nedover. Vi hadde en trivelig kveld i puben, og 
3 medlemmer fra Møre og Romsdal kom også til festen. 

Bjørn mene at vi burde prøve å arrangere ett treff også 
i år. Atle Nerhus er fra Vestnes og CCN medlem. Han 
startet i sommer opp en facebookgruppe for Amcars 
i Vestnes, og har invitert til flere samlinger i løpet av 
sommeren. Han spurte meg om vi ikke kunne ha ett treff 
på ranchen, og da fortalte jeg at det ville komme noen 
trøndere nedover 1. helga i september. Atle kunne fortelle 
at det er totalt 19 corvetter i kommunen, og han ville 
mobilisere disse til lørdag 1. september.  

Som sagt så gjort, og kl. 1115 buldret det noe vanvittig 
nede på vegen. 10 corvetter kjørte inn på tunet, og med 

min og Alf sin, ble det totalt 12. Atle hadde varslet lokala-
visen, og en journalist tok noen bilder og vi fikk 2 sider i 
avisen med flotte bilder og tekst. 

Etter fotosesjon, kjørte vi inn til Måndalen. Her kom 2 nye 
corvetter til, mens en forlot oss her. På Åndalsnes ble vi 
nok en corvette, og vi ventet på å høre fra trønderne. Det 
var 3 biler i år også, og da de svingte av mot Trollstigen, 
kjørte vi etter. 17 corvetter tok en pause på toppen av 
Trollstigen før vi kjørte ned til Gudbrandsjuvet i Valldal for 
lunsj. Etter lunsj kjørte vi tilbake til Vestnes, og kvelden 
ble tilbrakt i puben med god mat og drikke for med-
lemmer i CCN. Takk til Atle som klarte og mobilisere så 
mange lokale corvetter, og til Bjørn som også i år prøvde 
å få med seg noen biler fra Trøndelag.

Roar
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ÅRSMØTET
Lørdag 2. februar 2019, kl 13.00

Quality Hotel Expo
Snarøyveien 20, 1324 Lysaker • Tlf. 67 11 70 00

Vi skal som vanlig ha middag på lørdag kveld, 
og oppfordrer dere alle til å bli med hvis derehar mulighet.

 Påmelding til Vida på vida57@live.no

For de som vil ha overnatting kan dere ringe å bestille hotellrom eller bestille på nett.
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-expo/

Agenda årsmøte CCN 2019

•  Innkalling
•  Valg av referent og dirigent
•  Styrets beretning for 2018 med regnskap og balanse
•  Innkomne saker: 
 - Vår web-side
 - Datalagring 
•  Valg av styre, revisor og valgkomite’

Ønsker alle velkommen til årsmøte og 
hyggelig samvær på kvelden
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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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VTB 
– Garasjebesøk
Avdeling VTB var så heldig å få besøke garasjene til  
Runar Karlsson torsdag 18 oktober.  Som bildene viser 
har han flere biler og en spesiell interesse i bygging av 
motorer. Runar var en av utstillerne på Tønsberg  
Motorshow i april med sin 1957 Lincoln Premiere – en av 
flere biler benyttet av Statsminister Gerhardsen.  Han 
har rod-en til rockeartisten Brian Setzer som han har 
gjenoppbygd etter en stygg ulykke i 2008.  Runar ble 
hardt kvestet da han fikk nærkontakt med en lyktestolpe 
– etter 10 skruer i ryggen og mange måneders rehabi-
litering er han tilbake med gode og mindre gode dager.  
Bilhobbyen inspirerer til å stå opp og gå videre.
Den turkise pick-upen er siste innkjøp – en 1940 Ford 
Pickup med en flathead V8 på 239ci.  Rammen som så 
vidt er påbegynt er en 1931 Ford ramme som skal bli en 
hotrod.

1931 Ford Roadster Brian Setzer

1930 Ford Cpe

Tekst: Arne Jonny

Bilder: Runar Halling og Arne Jonny Bjune
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1938 221ci flathead v8

1965 Ford 396ci sideoiler 620hk

Runar forteller om motoren

1940 Ford Pickup flathead V8 239ci

Motorene han jobber med er standard Ford motorer 
men han har to værstinger stående.  En 1965 «side-
oiler» 396ci med 620hk og en Chevy 396ci med 671 
kompressor med 1200hk. Vet ikke hvor mange av dere 
som har sett toppen på en «flathead», men det hadde 
han stående – veldig spesielt.
Som dere ser er dette en skikkelig «man-cave» hvor 
det står en C1 modellbil i et av skapene sammen med 
mange gode memorabilia samlet gjennom mange år. 
Juke-boksen var kjempeflott.
Vi hadde en liten samling over kaffe og kake hvor 
spørsmål om hva vi som klubb skal gjøre til neste 
sommer ble diskutert.  En rekke forslag kom frem – hva 
kunne du tenke deg å være med på?  Jeg håper dette 
skal komme frem gjennom vinteren slik at vi kan ha en 
god plan for aktivitetene når våren banker på!

Arne Jonny
Leder avdeling VTB
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Lørdag 24 november møttes 15 medlemmer med part-
nere til julebuffé på Active hotell på Nøtterøy.  Det var 
invitert til lunsj med et lite påfølgende program med noen 
aktiviteter.  Det var ordnet transport til Tønsberg for de 
som ønsket å gå i julegatene der og transport for litt  
motoraktivitet for de som var ferdige med julegavene!!  
Første motoraktivitet var et besøk til BP-stasjonen på 
Nøtterøy hvor Vidar fortalte om historien til stasjonen 
som startet forsiktig i 1939. De kom i gang etter krigen 
med salg av Fiat og Borgward og holdt det gående til 
midt på 80-tallet. Etter mye frem og tilbake har 10 en-
tusiaster lagt inn mye penger og innsats og har lånt 
eiendommen av Staten og er ansvarlig for vedlikehold og 
drift.  Det er enkelte plasser for å mekke på bil samt noen 
få utleieplasser som hjelper til med inntektene.

Andre motoraktivitet var et garasjebesøk til Arne Jonny’s 
mancave hvor varm gløgg ventet.  Mye gode diskusjoner 
før retur til hotellet.

Her ble det litt egentid for hver enkelt.  Et kort medlems-
møte ble gjennomført med fokus på hva vi skal gjøre til 
neste år.

Julebuffé ble så servert med ribbe, pinnekjøtt, riskrem og 
karamellpudding med dertil tilbehør. Hotellets polske sjeff 
hadde laget mat av høy klasse.  Tusen takk!  Og baren var 
åpen hele kvelden med en bartender! 

Arne Jonny
Leder

Avdeling VTB 

julebord
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100 års jubileum 

HERTZ
Hertz bilutleie firma feirer sitt 100 års jubileum i 2018. 
I den forbindelse har de tatt den helt ut hva det gjelder 
leiebil. I et halvt år i 2018 har 100 Corvetter Z06 vært til 
utleie på flyplasser på de større byene i US. På JFK i NYC 
kunne man leie en Corvette Z06 for 199 USD i midtuken. 

Jeg tror nok den går utenpå Hertz Mustangen man kunne 
leie hos Hertz for ca 50 år siden. Men uansett så er det 
bare å gratulere Hertz med sine 100 år og sine valg av 
leiebiler :-) 

Avdeling VTB 

julebord
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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

Trillebag med klubblogo
Sort 
Pris: 320.-

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av 
Corvette Journalen selges. 

Send en forespørsel om hva vi 
har på lager.

Pris per enkeltblad: 10,-

Herre T-skjorte med 
krage. 
Marine. 
Str: S, M, L, XL, XXL 
og XXXL

PRIS: 185,-

Klubbkopper  m/CCN logo  
Hvit 

Pris: 70,-

Refleksvest m/klubblogo 

Pris: 75,-

Hettejakke med 
klubblogo
Dame: Rød, grå og sort. 
Str: S, M, L og XL

Herre : Grå og sort. 
Str : S, M, L, XL, XXL 
og XXXL

PRIS: 520,-

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

Pris: 125.-

Strykemerke med klubblogo
Farger: Hvit tekst / Sort tekst 

Pris: 70,-
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Klubbeffekter
Fleecejakke med 
klubblogo 
Unisex. Sort 

Pris: 360,-

Stol med klubblogo
Sort 

Pris: 295,-

Klubbcaps med brodert 
logo
Sort

Pris: 125,-

Kjeledress med 
klubblogo
Sort. Str: 50, 52 og 54
(Utgår fra sortimentet 
når varelagret er 
utsolgt)

Pris: 585,-

Sammenleggbar 
paraply med 
klubblogo

Pris: 200,-

Dame pique
Rød. Str: S,M,L,XL og 
XXL

Pris: 185,-

Ryggsekk med klubblogo
Sort og grå

Pris: 240,-

Klubb bag 
med logo   
Sort
Pris: 245,-

Klubb bag med logo   
Sort

Pris: 270,-

Strykemerke med klubblogo
Farger: Hvit tekst / Sort tekst 

Pris: 70,-
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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

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

Brukt oljekjøler og 
elektrisk bensinpumpe 
selges til gi bort pris kr. 500,- 
+ porto/frakt

Kontakt Christian 
chrfett@gmail.com eller 
tlf. 920 60 677

LS1 motor selges
Komplett motor som er bygd 
av Cartek i New Jersey i 2002 
(www.cartek.net). 

En original LS1 motor som er 
ombygd til LS6 med porta og 
polerte LS6 topper, stage 2 cam 
og andre forbedringer, totale 
kostnader i 2002, over $ 7.500 
investert. Har kvitteringer. 

Dokumentert 445hk på bak- 
hjula. Stod i min 2001 C5 som 
jeg importerte i 2012, men øver-
igheta ville ikke godkjenne bilen 
med den motoren.
Selges for kr. 45.000.

Kontakt Nils Ole 
mob 99239601/nilsole67@gmail.com
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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

Medlemsannonser

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

www.teamhvaler.no

Kjøreopplæring i Sarpsborg 
og Fredrikstad!

Deler til C2 selges:
63-64     Door Lock knob & refl. on door panel kr. 920,-
63           Parking brake handle kr. 400,-
56-73     Tail lamp pig tail kr. 140,-
60-64     Ign. Lock cyl. Corr. Kr. 400,-
63-67     Front soft top bow Ret. Plate w/scr. Kr. 280,-

 
Porto/frakt utenfor Oslo tilkommer.

Kontakt
Christian Fett  •  tlf  920 60677  
chrfett@gmail.com
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B-Economique
Returadr

Lyngdal Libris 

Agnefestveien 12, 4580 Lyngdal

“Bilen er en orginal 1962 modell 
Chevrolet Corvette med fuel injec-
tion. Jeg kjøpte den som prosjekt i 
1998 og høsten 2009 var Corvetten 
ferdig restaurert tilbake til orginal 
stand. Corvetten blir tatt godt vare 
på og jeg benytter Meguiar’s produk-
ter som jeg er veldig fornøyd med.”

Klaus Erik Sveum 


