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Hei alle 
Corvettevenner
Vi skriver mars og det begynner å klø. Klø for å komme ut 
å kose meg med bilen igjen.
Her hvor jeg bor har februar vært mild, snøen smelter og 
gir meg forhåpninger om en tidlig vår. Jeg vet jeg kom-
mer til å bli skuffet enkelte morgener da det helt sikkert 
vil komme litt mer snø før jeg endelig kan ta bilen ut.

Jeg regner med at det er slik for de fleste av oss, selv 
om tiden er litt ulik. Norge er langstrakt og vi har forskjel-
lige opplevelser på hvor tidlig eller sent våren kommer, 
MEN den kommer!

Benytt tiden frem til temperaturen tilsier at dere kan 
kjøre med å klargjøre bilen, slik at mesteparten av 
sesongen kan nytes uten for mange frustrasjoner.

Vi har fått nye styremedlemmer valgt inn i år, og jeg 
gleder meg til vårt første møte nå i slutten av mars.
Har du noe på hjerte, som du ønsker vi skal ta opp, så 
ikke nøl med å sende inn dette til oss i styret.
Vi nærmer oss ny web-side, og det gleder jeg meg 
veldig til å få på plass. Forventningene er store hos oss 

alle i styret. Ronny jobber med dette, og jeg er sikker på 
at han ikke leverer fra seg dette før han er fornøyd nok til 
å slippe oss løs.

Ønsker dere alle en flott vår, så sees vi snart der ute.

Lars-B.
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Den siste nyhet jeg fanget opp på nettet før jeg skriver fra førersetet er 
at lanseringen av C8 modellen av Corvette blir utsatt et halvt år.  
Chevrolet har egentlig ikke bekreftet om og når den nye generasjonen 
av Corvette kommer, men hos verdens største Corvette forhandler 
Kerbeck i Atlantic City, kan man reserve C8 modellen mot et depositum, 
så C8en kommer i år. Grunnen til at modell lanseringen er utsatt skyldes 
problemer det det elektriske anlegget og at chassiset ikke tåler kreftene 
av den kraftigste motoren. Vi venter fortsatt i spenning, og venter gjør vi 
også på den første C7 ZR1 som kommer på norske veier i år. 

Jeg venter på våren og har for første gang levert jeg inn skiltene på 
Corvetten for å slippe å betale trafikkforsikringsavgift (gamle årsavgift+ 
bilforsikring) for 6 mnd. Det er tusenlapper å spare på dette, men husk 
at etter 6 mnd. blir det en avgift for å få skiltene ut igjen. 

Ellers forberedes landstreffet i Langesund av CCN avd. VTB. Påmeldings- 
informasjon er i dette bladet og jeg anbefaler alle medlemmer å delta 
på sommerens vakreste Corvette-treff. Og husk at siste helgen i august 
skal CCN avd. Østfold-Follo arrangere Nordisk treff i Sarpsborg for sven-
sker, dansker og nordmenn. Det er også en helg å glede seg til. Ellers så 
er det diverse lokale treff og krusinger i det ganske land. Det er opp til 
hver enkelt å møte opp å bruke bilen sammen med andre Corvette-eiere. 

I dette bladet kan dere lese om årsmøtet, import til Norge i 2018, stoff fra 
lokalavd., og mye om C6 modellen. Håper dere finner bladet lesverdig. 
Jeg har fått en melding fra CCN`s økonomiansvarlig om at han har fått to 
innbetalinger av medlemskap uten navn. Hvis det er noen som mener at 
det kan være de, så sjekk dette ut. 

Ellers må alle huske å betale medlemskapet hvis dere vil fortsatt motta 
Corvette Journalen i postkassa.
Husk å hjelpe til med å lage CJ, send bilder og tekst til; 
nilsole67@gmail.com

Redaktørens side

VELKOMMEN TIL “SOLKYSTEN”!
Ta med barnebarna på en uforglemmelig helg eller ferie til Quality Hotel Skjærgården.

• Saltvann og strandskvulp rett utenfor hotelldøren
• Barnas hotell med aktiviteter for både store og små i helger og ferier
• Badepark med 31 grader i vannet hele året, både inne og ute
• Stor uteplass med egen brygge
• Opplev skjærgården og kysten
• Geopark-område rundt hotellet
• Kystmuseet i Langesund

QUALITY HOTEL™ SKJÆRGÅRDEN  // Tel: +47 35 97 81 00 // E post: q.badeparken@choice.no

Det nye styre i CCN , 
fra venstre; Tom Jensen, 
Geir Helge Simonsen, 
Tor Åge Aune, Terje Kristiansen, 
Anne Linn Ulvesveen, 
Lars B. Wyller, Vida Nygård

Foto: Runar Halling
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Velkommen til 
CCN`s LANDSTREFF 2019
Årets Landstreff arrangeres 
av Vestfold, Telemark og 
Buskerud. Treffet er lagt til 
Langesund i Telemark på 
Quality Hotell Skjærgården.

Hotellet ligger idyllisk til ved sjøen og er en fin 
start på Sørlandets flotte kyststripe. Her vil 
dere finne fine bademuligheter både ute og 
innendørs, og flotte omgivelser for vårt treff på 
uteområder og inne i hotellet.  Hotellet har vært 
gjennom store oppussinger i senere år.  
Parkeringsplass tett ved hotellet er også reser- 
vert til oss.

Arrangementskomiteen håper og tror at alle våre 
deltagere vil finne treffet attraktivt og hyggelig i 
Pinsen 2019. Treffet er åpent f.o.m. torsdag  
6. juni til søndag 9. juni, ønsker dere å forlenge 
oppholdet med en dag til mandag er det mulig 
til tilbudspris.

Til årets landstreff har vi laget kun 5 pakkeløs-
ninger, hvor vi håper alle finner en løsning som 

passer. Vi håper selvsagt at så mange som 
mulig kommer på torsdag, for å få en lang week-
end med hyggelige Corvette venner.  

Treffet vil innholde cruising, båt cruising i flott 
skjærgård, motor aktivitet, bilutstilling i sentrum 
i Porsgrunn, grillkveld på fredag, bil bedømming, 
og bankett med premiering på lørdag. Det vil 
sikkert også bli en og annen overraskelse 
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CCN’s LANDSTREFF 2019 
Bindende påmelding til CCN``s Landstreff 2019 i Langesund 6.-9. juni 
OBS! Siste frist for påmelding til treffet er 1. april 2019 (begrenset antall deltagere. NB! først til mølla gjelder)

Påmelding via internett www.corvetteclub.no. Fyll ut påmelding Landstreff der eller på Corvette Club Norway`s 
Facebook side. Du kan også ta kopi av skjema og sende til: kmrris@online.no Er det spørsmål send dette på samme 
mail-adresse, eller til Erik på:  erijen2@online.no  

Jeg/vi ønsker å delta på CCN’s Landstreff på Quality Hotell Skjærgården 6-9 juni, og med følgende: 
(bruk blokkbokstaver)

Navn: __________________________________   Navn ledsager: ___________________________________

Adr:____________________________________    Postnr:__________     Sted: ________________________

Min e-post: ______________________________     Tlf jeg lettest treffes: ______________________________

Du har følgende valg:
Alt. 1:  Full hotell pk. for 2 pers. fra torsdag-søndag m/frokost, inkl. lunsj fredag og lørdag + grillbuffé fredag, og 
 bankett lørdag  m/2 drikke til hver (aperitiff + drikke til forrett). Deltagerpose med kopp og treffskjorte + div.

Alt. 2:  Full hotell pk. i enkeltrom inkl. overnattinger, bespisninger og innhold som i Alt 1. for 1 pers.

Alt. 3:  Full hotell pk. for 2 personer fra fredag til søndag m/frokost og lunsj lørdag. Grillbuffé fredag, og bankett 
 lørdag  m/2 drikke til. Deltagerpose med kopp og treffskjorte + div.
Alt. 4:  Full hotell pk. i enkeltrom inkl. overnattinger, bespisninger og innhold som i Alt 3 for 1 person.

Alt. 5:  Besøkspakke på lørdag. Med lunsj, deltagerpose med treffskjorte og kopp +div., deltagelse på cruising og 
 utstilling. Kan være tilstede på hotell lørdag, MEN BANKETT INNGÅR IKKE i pk. Bespisning og drikke må 
 deltager selv betale på hotellet, eventuelle ledige plasser på bankett vil kunne kjøpes for kr 550,-pr. stk.

Jeg/vi bestiller følgende alternativ til landstreffet (sett X på alt. og riktig person antall.)

Alt 1:___  (kryss valg)   Pris: 3250,- pr. person x 2 stk. Full pk. torsdag-søndag         Total pris: 6500,-

Alt 2:___   (kryss valg)  Pris  4900,- for 1 person.     Full pk. torsdag-søndag         Total pris: 4900,-

Alt 3:___   (kryss valg)  Pris: 2450,- pr. person x 2 stk. Full pk. fredag til søndag      Total pris: 4900,-

Alt 4: ___  (kryss valg)  Pris  3450,-for 1 person          Full pk. fredag til søndag      Total pris: 3450,-

Alt 5: ___  (kryss valg) Pris:   500,- pr. person.  Besøks pk.  x ___  (antall personer)  Total pris: ______

Tilleggstilbud under treffet på fredag (NB. Bindende påmelding for reservasjon) 
Motoraktivitet på Geiteryggen Gokartsenter med Gokart Cup-kjøring på fredag etter lunsj.
Pris pr. deltager kr. 250,-               Kr 250,-  x____antall personer                                             Total pris_______
(OBS! Kan bli avlyst hvis det ikke er nok påmeldte - minimum 30 deltagere) 

Båtcruising i skjærgården i veteranbåt i nydelig skjærgård (drikk kan kjøpes ombord.)
Pris pr deltager kr 200,-                 Kr 200,- x ___antall personer                                               Total pris_______
                                                                                                     Din totalpris for treffet eksklusiv drikke:________

Påmelding er først gyldig når pengene er innbetalt vår treff konto: 3126.30.59428
Husk du må oppgi navn på innbetalingen din!
Andre opplysninger (allergier o.l.)     _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Bil - og treffskjorte opplysninger - MÅ fylles ut!
CORVETTEN: Årsmodell:_________ Type:________________  Motor:____________ Reg. nr:________________

Kryss ønske HER: Corvetten skal bedømmes som: orig.:_______ modif.:________ skal ikke bedømmes_________
NB. Biler som ikke er bestilt bedømming for VIL IKKE BLI BEDØMT på treffet.
 
Treff-skjorte i størrelse:  XXL:_____  XL:_____  L:______  M:_____  Small:_____ (Kryss av)
Person nr 2 på treffet: XXL:_____ XL:_____  L:______  M:_____  Small:_____ (Kryss av)

underveis. Vi håper derfor du/dere setter av 
pinsen til CCN`S Landstreff 2019 i Langesund, og 
lag gjerne en fellestur sammen med andre CCN 
medlemmer til treffet.  
Vi har priset årets Landstreff så rimelig vi kan for 
at denne weekenden, skal bli overkommelig og 
innholdsrik for dere alle. 

Velkommen til Langesund i PINSEN, 
hilsen oss i arr. komiteen.   

Linke til hotellet og diverse aktiviteter.

www.nordicchoicehotel.no 
www.badeparken.no   

www.bjønnescharter.no
www.gokartsport.no
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Budsjett 
2019

Regnskap 
2018

Budsjett 
2018

Regnskap 
2017

Inntekter
Medlemskontingent 480 000       481 500       450 000       455 500       
Annonseinntekter/moduler nett 45 000          48 675          50 000          54 200          
Salg klubbeffekter 45 000          49 437          60 000          44 387          
Momskompensasjon -                  29 931          -                  -                  
Finansinntekter 2 000             1 575             2 000             1 724             

Sum inntekter 572 000       611 118       562 000       555 811       

Kostnader
Kjøp av klubbeffekter 40 000          35 000          40 000          9 743             
Frakt, klubbeffekter mv. 5 000             -                  5 000             -                  
Beholdningsendring -                  46 890          -                  -2 758           
Styrehonorar 38 000          38 000          38 000          33 500          
Webmastere 10 000          10 000          12 000          12 000          
Webbkostnader 6 000             
Regnskapsføring 10 000          10 000          10 000          10 000          
Redaktørhonorar 10 000          10 000          10 000          10 000          
Kontorrekvisita 15 000          10 289          15 000          -                  
Data 3 000             684                 3 000             2 385             
Corvettejournalen 130 000       145 037       140 000       219 892       
CCN kalender 20 000          -                  27 000          31 300          
Klubbting -                  17 052          -                  10 448          
Medlemsnett 20 000          18 212          20 000          4 766             
SMS 15 000          13 068          -                  13 660          
Profilering 5 000             -                  5 000             -                  
Landstreff 20 000          7 741             20 000          131 007       
Banearrangement 10 000          -                  10 000          -                  
Oslo Motorshow 20 000          -                  20 000          2 333             
Skandinavisk 21 000          -4 790           -                  -                  
Porto 15 000          12 918          15 000          21 722          
Møte/Reise/Overnatting 30 000          22 626          45 000          43 415          
Årsmøte 40 000          30 583          50 000          53 935          
Representasjon -                  -                  10 000          3 350             
Bidrag til lokalavdelingene 45 000          45 000          45 000          45 000          
Bankgebyr -                  5 681             -                  798                 
Andre kostnader 5 000             -                  5 000             -                  

Sum kostnader 533 000       473 991       545 000       656 496       

Resultat 39 000          137 127       17 000          -100 685     

Forslag til budsjett 2019 Corvette Club Norway
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Denne 2018 C7 Z06 med Z07 option er første gang solgt i USA i 2017 og er av den grunn registrert som 2017 modell. 
Slike feilvarianter vil det dessverre være i statistikken til myndighetene , men likefullt har Rune Ydstebø på Sola fått seg 
en nydelig All Black Mean Machine 

R.B.Auto i Halden har levert mange 
biler i 2018. Denne lekre 2005 C6 fikk 
reg.nr AA71074 og pryder nå garasjen 
til Ole Martin Angen i Trondheim. 

Registringer 2018

Corvette 
Tekst/bilder: Jon Grasto

Svak reduksjon i året vi har bak oss

Nå er vi kommet litt ut i januar 2019 og det er tid for 
analyse og summering av Corvetter som ble første-
gangs registrert i kongeriket Norge under 2018. Vi har 
nok et år bak oss hvor høy dollarkurs og endringer i 
våre importavgifter har spilt en vesentlig rolle på hvilke 
biler vi importerer. Selvsagt er vi nysgjerrig på hva Ola 
Nordmann har hatt lyst på. Når fasit skal skrives ser vi 
nedgang på 17 stk registrerte biler sammenlignet med 
2017. Totalen endte på 209 stk brukte biler og det er nok 
en slags gjennomsnitt på de siste 7-8 år. Sørgelig er det 
dog at ingen fabrikkny bil har funnet veien på skilter, 
spesielt når vi ser antall og utvalg av andre sportsbiler 
som selges i Norge i prisklasser sammenlignbare eller 
dyrere enn Corvette.  

Nøyaktig som i de 3 foregående årene ser vi mange 
nyere biler, og som forventet er det flere 1-10 biler (tidlig-
ere 1-15) enn veteranbiler. Fordelingen er 80 veteranbiler 
og 129 biler nyere enn 30 år.  Høy dollarkurs sørger for at 
det er få av de eldste, men i år overraskes vi av 3 stk C1, 
3 stk C2 og12 stk C3. C4 har selvsagt en hovedvekt på 87 
og 88 modeller, men vi finner andre årganger også. C4 er 
som tidligere veldig mye Corvette for pengene, noe som 
bevises av hele 70 biler. 

At C5 og C6 er populære hersker det liten tvil om og beg-
ge generasjoner er importert i samtlige årsmodeller. Av 
C7 er det kun registrert 8 stk av, noe som er langt under 
halvparten av 2017
Studer tabellene her, så finner du det meste i Corvette 
vei…..

Årgangs fordeling av importerte 
corvette 2018 

ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL
       

 0 2009 2 1999 3 1989 0
2018 0 2008 9 1998 2 1988 15
2017 2 2007 11 1997 2 1987 27
2016 3 2006 16 1996 0 1986 11
2015 2 2005 22 1995 0 1985 5
2014 1 2004 5 1994 1 1984 3
2013 2 2003 6 1993 1 1983 0
2012 1 2002 14 1992 2 1982 1
2011 1 2001 10 1991 2 1981 1
2010 3 2000 4 1990 3 1980 3
SUM 15 SUM 99 SUM 16 SUM 66
  
      
ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL
       

1979 1 1969 1 1959 2  
1978 1 1968 0 1958 0  
1977 0 1967 1 1957 0  
1976 1 1966 2 1956 0  
1975 1 1965 0 1955 0  
1974 1 1964 0 1954 0  
1973 0 1963 0 1953 0  
1972 1 1962 0    
1971 1 1961 1    
1970 0 1960 0    
SUM 7 SUM 4 SUM 2
  
C1 = 3 stk  /   C2 = 3 stk  /  C3 = 13 stk  /   C4 = 70 stk 
C5 = 46 stk   /  C6 = 66 stk  /  C7= 8 stk 

Hvor i 2018 

Fylke Antall
  
 

Akershus  36

Møre og Romsdal 27

Hordaland 22

Trøndelag 17

Rogaland 16

Buskerud 16

Østfold 15

Telemark 12

Oppland 11

Hedmark 10

Vestfold 6

Sogn og Fjordane 5

Nordland 4

Oslo 4

VestAgder 4

Troms 2

AustAgder 2

Finnmark 0

Grande Totale  209
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Nydelige biler ankommet Corvette Store og klar for levering til kunder og medlemmer i CCN.  Denne lekre 1959 er registrert i Skien distriktet og bærer identiteten H59001.

C6 60 Year Anniversary importert av Harald Halvorsen.

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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Historien om RPO (Regular Production Option) 
B2K, som kunder kunne bestille hos utvalgte 
Chevrolet forhandlere fra 1987 modellen av 
Corvette, er en story som GM må være stolt 
av. Her tilbyr verdens største bilfabrikant 
et produkt som er spesialbygd hos et lite 
«trimmingsfirma» med full fabrikkgaranti og 
godkjent av øvrigheta når det gjelder ut-
slippskrav. Det er kanskje det mest spesielle 
tilvalget levert av en stor bilfabrikant som er 
bygd hos en annen leverandør med alle de 
garantier som følger en ny bil fra fabrikant. 
Her er min historie om B2K og fem Callaway 
Corvetter i Norge.

Det hele startet i 1985. Dave McLellan var 
sjefsingeniør for Corvetten og C4 modellen 
var et år og de høye herrer mente at 230 hk 
ikke lenger var tilstrekkelig i den nye C4 platt- 
formen. De hadde begynt å sysle med tanken 

å putte turboer i motorrommet. Men de sleit 
litt med dette og så var det blitt bestemt 
at de skulle utvikle en helt ny fire-kam 
innsprøytningsmotor som 5 år seinere skulle 
hete LT5 og sitte i ZR1. Og som alle bilfabri-
kanter gjør, så sjekker de andre produkter og 
konkurrenter er i samme marked. De hadde 
kjøpt en Alfa Romeo 2.5 L V-6 som Reeves 
Callaway hadde bygd om til en twin-turbo 
som leverte 235 hk (det samme som stan-
dard Corvetten) og som var utslippsgodkjent 
i 50 stater. Etter at ingeniørene hos Chevrolet 
sjekka jobben som var gjort på den bilen, 
ringte McLelland til Callaway og lurte på om 
de være behjelpelig å få satt på noen turboer 
i Corvetten!  Det var jo et drømmetilbud som 
Callaway ikke kunne si nei til og startet job-
ben med å plassere to turboer, eksosmani-
folder, katalysatorer, intercoolere og annen 
leamikk som følger et turbo oppsett. Det ble 

RPO B2K -

Callaway 
Corvette 
Tekst: Nils Ole                                                                                                                                             

Bilder: Geir Helge Simonsen, Bernt Kai Velde, 
Odd Arne Neverdal, Geir Flesche og Jan Erik Bremnes

1. C4 Callaway Speedster
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trangt og varmt.  Men gutta på Callaway kunne sine triks 
og B2K tilvalget kunne man bestille fra diverse Chevrolet 
forhandlere fra 1987 modellen. En effekt økning på over 
40%, fra 240 hk til 345hk og med en topphastighet på 
286 km/t lot seg høre i 1987. 188 kunder bestilte B2K (til en 
pris på 20k usd) det første året av fem som dette tilvalget 
ble levert på C4 modellen. Bestilte man et B2K tilvalg ble 
standard Corvetten ble sendt rett fra Bowling Green KY.,  
til Old Lyme CT. for full ombygging hos Callaway Cars. 

Sledgehammer
Det er ikke mulig å lage en artikkel om Callaway og 
Corvetter uten å nevne «Sledgehammer» Corvetten. 
Corvette B2K #88-51 fikk en kraftig oppgradert jobb hos 
Callaway Cars. Sjefen sjøl hadde fått seg fore å bygge en 
gatebil som skulle være kapabel til å passere 250 mph 
(+ 400km/t) på pumpe bensin.  Han fikk velsignelse fra 
Cortvette ingeniør McLellan, som fant på navnet «Sledge-
hammer» etter å ha lest et tysk bilblad som omtalte 
Callaway Corvetten som «The hammer». En solid GM 
5.7L fire-bolt blokk som grunnmur med Brodix-topper 

og et par Turbonetics T04b turboer som var tuna til 22 
PSI, hadde Reeves regna seg fram til 898 hk med 772 
ft-lbs skulle Slegdehammer klare 252 mph med Callaway 
Aerobody karosseri-pakke som Paul Deutschman hadde 
designet for å være i stand til dette. Her beveget man 
seg inn på luftmotstand, kjøling og andre utregninger 
som hørte luftfartsindustrien til. Bilen skulle ellers være 
«stock», elektriske vinduer, air-condition, askebeger og 
stereo-anlegg. Det eneste som ble bygd ekstra var bur og 
fem-punkts belter. Bilen ble startet opp på fabrikken i Old 
Lyme og kjørt til Ohio`s Transportation Research Center 
(TRC). Da ingeniørene ved TRC spurte hvilken topphas-
tighet Callaway forventet av Sledgehammer-pakke var det 
tilløp til latter da Reeves sa «i hvert fall 250 mph». Etter 
noen aero justeringer underveis stoppet topphastigheten 
på 254,67 mph (ca. 410km/t), ikke dårlig for en gate-bil i 
1988. Sjåføren av Sledgehammer var heller ingen hvem 
som helst, nemlig John Lingenfelter som også ble kjent for 
ombygging av Corvetter. Rekorden sto i 25 år.

C4 B2K

Sledgehammer

Clay pink interiørBernt på besøk hos Callaway Twin-turbo L98 med +450 hk

Callaway Corvetter i Norge
Ideen til storyen om Callaway Corvetter fikk jeg på lands- 
treffet på Olavsgaard i fjor sommer. To Callaway C6 SC 
606 dukket opp på treffet i løpet av helga. Og så kjøpte 
kammeraten min en C6 Callaway coupe i Halden på høst-
parten. Jan Erik hadde importert bilen fra en samler i Enid 
OK. USA, hvor jeg bodde et år i 1978/79. Verden er ikke stor. 
Og når jeg først skulle skrive om Callaway Corvetter er det 
kanskje CCN medlem Bernt Kai Velde fra Karmøy som har 
de mest spesielle. Her er hans egen historie om sine to 
1991 Callaway Speedstere.

Jeg har alltid likt Corvette. Jeg kjøpte min første i Tacoma 
i 1980 da jeg jobbet i Seattle. Den bilen har jeg fremdeles. 
Da jeg kjøpte Hot Rod i 1991, var det en reportasje om 
Callaway Speedster inkludert et midtsidebilde. Det var 
den fineste Corvetten jeg hadde sett. Den ble klippet ut av 
bladet og rammet inn. Hengte den på veggen. At jeg skulle 
bli eier av den samme bilen 22 år seinere, synes jeg selv 
er litt spesielt. Det er kun laget 10 stk. av denne modellen.                                                                                    
Jeg var i Los Angeles i 2013 og besøkte Corvette Mike. 
Hadde da i forkant kjøpt en Callaway 1991 cab. B2K 
Twin-turbo som skulle sendes hjem. Den hadde bare gått 
1900 miles og var som ny. Jeg synes den var rå og meget 
fornøyd med den. Hos Corvette Mike hadde de en del 
bilder av de forskjellige Speedstere. Jeg lurte på hvorfor de 
hadde så mange bilder av disse. Grunnen var at de hadde 
solgt en del av de da de var nye. Min kontakt, Jeff, lurte 
på om jeg var interessert i en slik bil. Jeg svarte tja, jo, 
kanskje… jeg hadde jo akkurat kjøpt en fin Callaway. Men 
jeg hadde aldri sett en Speedster til salgs før. Jeff lurte på 
hvor jeg skulle reise videre og turen gikk til San Diego og 
Las Vegas. Han ville ringe meg hvis han fant ut noe mer 
om en Speedster var til salgs. Etter noen dager ringer han. 

Han sier den den lilla Callawayen kunne bli min, men det 
var null rom for pruting. Jeg ville tenke på det og ringe han 
tilbake. Skulle jeg kjøpe den? Jeg hadde jo akkurat kjøpt 
en Callaway….
Jeg kom fram til at dette var bare denne sjansen jeg had-
de til å kjøpe en original Callaway Speedster. Til og med 
den samme bilen jeg hadde hatt hengende på veggen i 
22 år!

Dette er en av de 10 originale Callaway Speedstere og den 
eneste som er solgt ut av USA.
Så litt fakta om Bernt sine to B2K 1991 Corvetter. Det var 
det siste året dette tilvalget ble levert på C4 modellen. ZR1 
modellen hadde kommet året før så GM fant ut at de ikke 
ville konkurrere med selv selv. Kai`s røde er en «vanlig» 
B2K bil og totalt ble det bestilt 497stk. C4 B2K biler. Siste 
året fikk Callaway ut 403hk med 582 lb-ft (789 Nm) av L98 
blokka med sin Twin-turbo løsning.

Men Reeves Callaway i samarbeid med Paul Deutschman 
(han som lagde AeroBody til Sledgehammer) bestemte 
seg for å avslutte B2K programmet med å bygge en enda 
mer spesiell Callaway Corvette, Callaway Speedster. 
En serie på 10 biler, som ble kalt 500 serien fordi total 
produksjon ble på litt over 500 B2K Corvetter, skulle byg-
ges å avslutte B2K samarbeidet med Chevrolet. Reeves 
fikk kverna ut 450 hk av L98 blokka med Rotormaster 
twin-turbo og doble luftavkjølere. (Bernt sin har blitt 
oppjustert med over 100hk siden). Bilen ble bygd, som 
navnet sier, som speedster med AeroBody til Sledge- 
hammer som mal. Alle 10 biler er unike og serienr. 007 
(den andre som ble bygd), som Bernt eier er lakka i  
«Purple Haze» perlemor med «Pink Clay» skinn-
interiør. Spesiell kombinasjon som definitivt blir lagt 

Callaway Speedster#007 på Karmøy
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merke til, som er hele poenget med Callaway Speedster.                                                                                                                                   
Historien til Bernt er rimelig unik, det er bare å gratulere 
han med valget av sine to Callaway Corvetter.  

C6 Callaway SC serien
I modell programmet i 2012 kunne kunder igjen bestille 
B2K tilvalget gjennom utvalgte Chevrolet forhandlere. Det 
året var det 25 års jubileum for dette samarbeidet med 
Chevrolet og Callaway Cars. 25 biler ble bygd, nummer 
#01-#25(egentlig 26 biler da #00 var en pilot produksjon). 
Man kunne bestille både caber og coupeer og det var 
Grand Sport modellen med LS3 motoren som var bilen 
ombygningen var basert på med. Men denne ombyg-
ningen var ikke ny for Callaway Cars, det var bare en 
markering av det formelle samarbeidet mellom GM og 
Callaway. Reeves hadde allerede startet sin ombygging 
av C6 modellen i 2006 som man kunne bestille gjennom 
utvalgte Chevrolet forhandlere i USA og Canada. Den nye 
modellserien hadde man gått vekk fra turbo løsningen og 
valgt kompressor (supercharger, derav SC) i stedet. Som 
Callaway selv sier, valgte man å jobbe med kaldluft siden 
av motoren og ikke eksossiden (varmluft). Det er billigere, 
enklere, lettere å tilfredsstille utslippskravene (for den 
er fortsatt innenfor EPA kravene og er godkjent av myn-
digheten) og mer bruksvennlig da man får en lineær lev-
ering av motorkraften. Fortsatt gjaldt fabrikkgarantier og 
da man bestilte denne Corvetten fra forhandler, var den 
registrert nybil som Callaway Corvette. For oss nordmenn 
som skal registrere bilen her i landet er dette meget viktig 
for å få godkjent bilen med denne dokumentasjon. Andre 
etter-markedsløsninger, slik som Lingenfeldter Corvetter, 
sliter en mer for å få godkjent hos trafikkstasjonen. 

Tre norske C6 Callaway SC 606.                                                                                                                         
Øystein Fredriksen i Corvette Store har importert to 2011 
C6 Callaway kabrioleter. Først ute var Geir Flesche fra 
Vestby. Han har eid diverse amcar opp gjennom årenes 
løp. Den forrige hobby bilen var en C5 Corvette han hadde 
kjøpt via Øystein og som trengte en liten jobb hos Cor-
vette Store. Tilfeldigvis sto det parkert en 2011 C6 Callaway 
SC606 som var til salgs. Den måtte prøves og da går det 
som det må gå, innkjøp med C5en som innbytte. Ifølge 
Geir har han ikke angret et sekund.
Geirs bil er lakka i «Crystal Red Metallic Tincoat» som 364 
andre GS conv. i 2011 og har «titanium grey interiør. Den er 
utstyrt med «paddle-shift automat» og har utstyrspakke 

3LT. Total «sticker-prize» 71,875 USD ny hos Chevrolet og 
ekstra 28,550 USD når bilen var ferdig hos Callaway.  Geirs 
bil var den første C6 Callaway på norske skilter og med 
de nye personlige skiltene har den samme reg.nr. som da 
den gikk i USA; 1HOTVET. 

CCN medlem Odd Arne Neverdal fra Mjøndalen var 
nestemann hos Corvette Store. Øystein hadde tatt inn 
en 2011 C6 Callaway som lå ute på FINN. I mai 2018 ble 
fristelsen for stor og det ble C6 i stedet for en C5 han 
hadde eid noen år. Bilen hadde rulla drøye 50K km og 
de ca. 6000 km Odd Arne kjørte sommeren 2018 rakk 
han å bli kjent med bilen. Denne er også en conv. med 
«paddle-shift». Og bilen er lakka «Torch red» som 511 

andre CS caber i 2011. Det som er spesielt med Callaway 
oppgraderingen er at de fleste kunder velger forskjellige 
tilvalg Callaway tilbyr. Det som er likt for de tre SC 606, 
Supercharged 606 hk, er LS3 oppgraderingen med Eaton 
TVS 2300 kompressor, intercoolere, bensinpumpe og 
injektorer, luftinntak osv. (se bilde av faktaboks fra Calla-
way). Resultatet av denne motoroppgraderingen; 606 hk 
v/6400 omdr. og 723NM v/4600 omdr., 0-60mph-3,8 sek., 
0-100mph-7,8 sek., 1/4 mile-11,8 sek. Ytelsene er tilstrek-
kelige for norske forhold og dette er med garanti både fra 
Chevrolet og Callaway. Og ikke minst er CO2 på 292, dvs. 
høyst akseptable tall med de ytelsene. En standard LS3 
har 288 CO2 som «combined emission». 
Det siste tilskuddet i C6 GS Callaway samlingen i Norge 
er Morten Riise fra Porsgrunn sin 2011 coupe. Jan Erik 
Bremnes fra Halden importerte bilen fra en samler i Enid 

OK. i 2017, han hadde mange biler i stallen og ville tynne 
litt ut i rekkene. Bilen hadde bare rullet 13800 km og had-
de bare den ene eieren i US. Jan Erik solgte bilen til Morten 
høsten 2018 og nå er det bare å betale engangsavgift og 
få skilter på bilen så er den klar for 2019 sesongen. Bilen 
er «Torch red», har 3LT utstyrspakke og er den eneste av 
de tre bilene som har manuelt gir. Av de 13,596 Corvettene 
som ble levert i 2011 var bare ca. 3000 base/GS biler levert 
med manuell. Hvis man ser på «buildt-sheet» fra Callaway 
SC606 coupeen så ser vi den er på 36,500 usd og alle 
ting som er gjort med bilen hos Callaway. Det som stikker 
seg ut på denne er Callaway/OZ hjula og ikke minst det 
spesiallagde Callaway rattet. Og hvis vi ser nærmere på 
alle tre bilene ser vi forskjell på felger, spoilere, interiør 
og flere andre detaljer. Det bare viser at det er opp til 
hver enkelt kunde velge blant de tilvalg Callaway tilbyr. Å 
sette et personlig preg på Corvetten gjør bilen enda mer 
spesiell, og særlig når det er en Callaway Corvette. 
Reeves Callaway startet Callaway Cars i 1977. Han startet 
med å utvikle turboladere flere bilmerker i slutten av sytti- 
og hele åttitallet. BMW, VW, Porsche, Audi, M-B og Alfa 
Romeo var merker han jobbet. Det førte til at han ble spurt 
å gjøre B2K jobben på Chevrolet Corvette. Han har ikke 
sett seg tilbake og tilbyr en rekke oppgraderings produk-
ter på forskjellige bilmerker. Det siste produktet i Corvette 
familien er C7 Callaway AeroWagen. Det er unikt at et 
privat «trimmingsfirma» får tilgang å stå på tilvalgs lista til 
en bilfabrikant som kan bestilles rett fra salgslokale, med 
full garanti.  Og vi har 5 Callaway Corvetter i Norge!
www.callwaycars.com     

 Callaway 2011

Callaway golf

Odd Arne sin 2011 Callaway cab.

Callaway Leather-Alcantara CF steering wheel. 3590 USD.

LS3 med TVS2300 roots-style supercharger
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Dan informerer om CCN

Fra forsamlingslokalet.

Fra verkstedet som medlemmene kan benytte.

CCN avd. Mjøsregionen hos 

Gjøvik Amcarklubb
Tekst/foto: Ola Grini

Når snøen laver ned, det er mørkt om kvelden, høye 
brøytekanter og glatt på veiene.
Våren virker uendelig langt borte….. da trenger man å få 
sett på fine biler og få litt inspirasjon.
Dette gjorde vi noe med,  den 7. mars reiste noen av oss 
i CCN Mjøsregionen på besøk til Gjøvik Amcarklubb.

Gjøvik Amcarklubb er en veldrevet klubb som har ca 130 
medlemmer. De har eget stort klubblokale de selv eier 
ved Raufoss. Der er det vinterlagerplass til ca 12 biler og 
velutstyrt verksted som klubmedlemmer kan leie for en 
symbolsk sum. De har også fint forsamlingslokale med 
kjøkken, kiosk og bar. Klubben holder åpent 3 dager i 
uka.

Gjøvik Amcarklubb arrangerer flere treff i løpet av året, 
bl.a. Vildåsentreffet i slutten av mai (i år blir det 25. mai),  
og det store Mjøstreffet på CC Gjøvik i august (i år blir det 
den 25. august )
Vi i mjøsregionen fikk omvisning i lokalene og informa- 
sjon om klubben. Leder i Mjøsregionene, Dan Askehagen, 
informerte om vår klubb og hva vi drev med.
Vi fikk servert kaffe og vafler. Trivelig kveld med mye 
bilprat. Vi vil rette en stor takk til Gjøvik Amcarklubb for at 
vi fikk komme på besøk.
Nå er det bare å se frem til at snøen blir borte sånn at vi 
kan få se bilene ute på veiene igjen.
Vi sees på Vårmønstringa på OBS Rudshøgda 28. april 
kl. 12.00 Noen av de fremmøtte.
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Det er andre biler med former også, her en Buick Super eight.

Noen av bilene som står lagret.

VÅRMØNSTRING  2019Søndag 28. april kl 12.00 på  Rudshøgda  

  Kom et par timer før hvis du skal sette opp salgsbod!Gratis inngang!Salg av pølser, brus, sjokolade, kaffe osv. Betaling med kontanter og Vipps.  

   

 Ved spørsmål tlf 90734516

 

Uformelt motortreff med salgsboder og kiosksalg. Åpent for alle med  
entusiastkjøretøyer, veteranbil, hot rod, amcar, europeisk,  moped, MC, truck, osv. 

Flest likes på CCN Facebook side
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Etter 8 år med pause var det på ny stor bilutstilling på 
Haugalandet.
Tidligere var det Haugesund Amcar club som arrangerte 
Motorama i Haugesund.
Etter det har vi fått ny stor idrettshall i Veavågen, Storhall 
Karmøy.

Og amcarklubbene på haugalandet har slått seg sam-
men til Amcar Karmsund.
Amcar Karmsund gikk da i samarbeid med Storhall 
Karmøy og arrangerte for første gang bilmessen Motora-
ma Karmøy 2018 som igjen ble den største bilmessen i 
sitt slag som er arrangert i vår region.

Den nye hallen har en fotballbane med gulvflate på ca. 
8000 m2, og her fikk vi plass til ca. 230 kjøretøy av alle 
typer, europeisk, amerikansk, nytt og gammelt. 

Og her var selvfølgelig Corvette klubben godt represen-
tert med 7 biler, en av hver type.
C1 Eier: Terje Kristiansen
C2 Eier: Paul Stol
C3 Eier: Knut Våge
C4 Eier: Geir Ervik
C5 Eier: Geir Helge Simonsen
C6 Eier: Jan Arne Monsrud
C7 Eier: Terje Kristiansen

Motorama 
Karmøy 
29.-30. sep.  2018

Tekst/foto: Geir Helge Simonsen

Bernt Kai Velde 2

C1 Terje Kristiansen

Vi hadde folk ved Corvettene hele tiden, publikum viste 
stor interesse for bilene våre og vi fikk som vanlig masse 
spørsmål.
Det var også flere andre Corvetter i hallen, blant annet 2 
av bilene til Bernt Kai Velde,
en orange  Daytona 1975 mod. og en lilla Callaway speed-
star 1991 mod. som det finnes 10 stk. av, de 9 andre er i 
USA.

Det ble også storfint besøk av Sig Hansen fra ”Deadliest 
Catch” som fikk dele ut premiene.

Utstillingen ble en stor suksess, med mye publikum og vil 
bli arrangert flere ganger.
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C2 Paul Stol

C5 Geir Helge Simonsen

C3 Knut Våge

C7 Terje Kristiansen

C4 Geir Ervik

Sig Hansen

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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Tekst/foto: Nils Ole

Hver gang jeg skal lage et nytt Corvette Journal håper 
jeg på innsendt stoff fra medlemmene. Spesielt nå på 
vinteren er det begrenset hva jeg får inn av artikler. Så 
derfor skriver jeg om min erfaring og tanker jeg gjorde 
meg når jeg kjøpte min siste Corvette.

Det starter for de aller fleste av oss som en tanke og øn-
ske om å kjøpe en Corvette. Enten vi ikke har eid Corvette 
før eller har hatt flere er det alltid en annen som vi vil 
ha. Og nå ligger mange objekter bare et tastetrykk unna. 
Det har også blitt importert mange Corvetter til Norge 
de seinere år så tilgangen på brukte Corvetter er meget 
god. Men, hvis man er på utkikk etter den spesielle bilen 

så er det fortsatt markedet i USA hvor det er desidert det 
største tilbudet. Og takket være Amcar og de ansvarlige 
politikerne har omleggingen av avgiftspolitikken de siste 
årene gjort det mulig å kjøpe en nyere Corvette og regis-
trere bilen uten å bli flådd. Det er fortsatt dyrt, men mulig 
å oppnå drømmen. 

For min del ble det en del søken på diverse nettsider 
høsten/vinteren 2017/18. Autotrader.com er en meget 
bra nettside for nyere Corvetter. Min prioritering var en 
åpen (kabriolet) bil med manuelt gir. Og siden jeg hadde 
en C5, så måtte det bli en nyere modell, C6. C6en kom i 
2005 og ble produsert til 2013. For meg så kom den store 

oppgraderingen i C6 programmet i 2010. Da introduserte 
Chevrolet Grand Sport modellen som litt enkelt sagt er 
basert på C6 Z06/ZR1 karosseriet og for første gang var 
det tilgjengelig i kabriolet. Bilen er breiere, større hjul og 
bremser som det mest synlige i forhold til base modellen 
av C6. Så søket mitt ble fokusert på conv., manuell og 
2010/11 modell. Men etter hvert som jeg gikk nøyere til 
verks og sjekket farge, interiør og utstyr tilvalg, måtte det 
bli en 2012 Grand Sport Centennial Edition. Det lå 2-3 biler 
på Autotrader, og av erfaring må man ha litt is i magen. En 
av bilene med 4950 miles på telleren sto til salgs i Orlan-
do til 44.000 usd. Det var januar, så jeg tenkte at det var 
ikke mange kjøpere på denne tiden av året. Og ca. 4 uker 

seinere sjekket jeg siden, men den lå ikke der den pleide, 
den var lenger nede på siden fordi den var satt ned 3000 
usd. Tid for handling. Jeg ringte forhandleren og sa at jeg 
tar bilen, men det kom en kar og skulle sjekke den først. 
Øystein Fredriksen i Corvette Store bor en drøy halvtime 
unna, og jeg har aldri før kjøpt en bil usett før, så jeg 
ringte Øystein for å besiktige bilen. I løpet av et par timer 
hadde han vært og sjekka og meldingen var klar, kjøp 
bilen. Han foretok alt av papirarbeidet, betaling, transport 
og import av bilen til Norge. Jeg hentet bilen 3 måneder 
seinere i Drøbak. Fornøyd med jobben Øystein gjorde for 
meg og ikke minst var jeg meget fornøyd med Corvetten 
jeg hadde kjøpt!

2012 Chevrolet Corvette Grand Sport 
Centennial Edition
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C6 generasjonen 2005-13
Sjette generasjon av Corvette kom som 2005 modell. 
Bilen var litt mindre i ytre mål, men med lenger akselav-
stand gjorde at plassen i bilen var omtrent uforandret. 
Karosseriet var nytt og den mest synlige forandringen 
var åpne frontlykter, som kun hadde vært på første 
generasjonen (1953-62) av Corvetten. C6 modellen var 
en videreutvikling og forbedring av femte generasjo-
nen. Motoren de første 3 årene var LS2, 6.0L/400hk, en 
videreutvikling av LS1 som kom i C5 modellen i 1997. Fra 
modellåret 2008 kom LS3 motoren, 6.2L/430hk, som var 
base motoren i C6 modellen ut produksjonslinja. Mange 
påstår at LS-serien er den beste motoren Chevrolet har 
produsert, umulig å ta livet av så lenge du bytter olje. Men 
Chevrolet var fortsatt fokusert på at Corvette skulle være 
en sportsbil med ytelser som stod i stil. Allerede fra andre 
året av C6en tilbød Chevrolet nok en gang  Z06 tilvalget i 
modellprogrammet. Det var en «ny» bil. Ramma var 30% 
lettere, bygd i aluminium og 50% stivere en på standard 
modellen. Bilen var breiere med større hjulbuer for å få 
plass til større/breiere dekk og selvfølgelig større ven-
tilerte skivebremser. Z06 ble levert kun som FHC (Fixed 
head coupe) med manuelt gir. Og sist, men ikke minst, 
hadde man bygd en helt ny «small-block» LS7, 427 cid, 
7.0L/505hk (samme volum som de legendariske Mark IV 
B.B. fra seksti-tallet). Det stoppet ikke der for utvalget av 
Corvette utgaver i C6 modell program. I 2009 introduserte 
Chevrolet nok en gang ZR1 tilvalget. Sist dette optionet 

var mulig å få, var på C4 modellen, 1990-95. Ramme og 
karosseri var mye likt på Z06 modellen, men det var mo-
toren som var den store nyheten. For første gang leverte 
Chevrolet selv en motor som hadde påmontert kompres-
sor. LS9 6.2L 640hk, den kraftigste motor som noensinne 
var blitt levert av Chevrolet. Med denne modellen tok 
Corvette steget opp i toppdivisjonen i sportsbil klassen.                                                                                              
Totalt ble det produsert 215,123 Corvetter av C6 modellen. 

Grand Sport Edition.
I 2010 kom Grand Sport i modellprogrammet til C6en. De 
opprinnelige Grand Sport Corvettene ble kun bygd i fem 
biler tidlig på seksti-tallet for å kjøre race. Den nye Grand 
Sport utgaven var vel for å gjøre C6 modellen mer attrak-
tiv blant kundene. De nye delene til Grand Sporten hadde 
de allerede levert på Z06 modellen, karosseri, bremser, 
spoilere og hjuloppheng. Den ble levert både som coupe 
og kabriolet med manuelt eller automatisk gir, men 
kun med standard LS3 motoren. Pristillegget for Grand 
Sporten var 6.000 USD. Grand Sporten ble populær blant 
kundene, mer en dobbelt som mange GS Corvetter ble 
levert i forhold til base modellen. Og det kan virke som jeg 
og flere CCN medlemmer har fått øynene opp for C6 Grand 
Sport. Det har med pris å utseende å gjøre, mye sportsbil 
for pengene er min dom over C6 Grand Sport.

Chevrolet har levert en masse forskjellig spesial utgaver 
av Corvetten, såkalte «Spesial Edition». Disse utgavene 

skiller seg ikke mye ut fra standard bilen, men har ofte 
lakk, striper, dekaler, spoilere og et spesielt interiør som 
er påkostet. Når det gjelder «Centennial Edition» ble 
det kun levert på 2012 modellen av Corvette. Det betyr 
hundreårsutgaven og det er Louis Chevrolet startet sin 
racing for 100 år siden. En kuriositet, og han er avbildet i 
huben på ratt og felger og andre steder på bilen. Men det 

er lakk, interiør og felger som er unikt og mest synlig på 
denne utgaven. «Carbon flash metallic» leveres kun med 
dette tilvalget sammen med svart skinn/alkantara med 
røde sømmer i interiøret. Spesiallagde felger lakka i matt 
svart med Z06 bremser og røde kalibere gjør susen med 
utseende.  Totalt 2.201 av 11.647 Corvetter ble levert med 
ZLC tilvalget i 2012.   
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Vår utmerkede leder i VTB, Arne Jonny Bjune, ledet an 
i rekke på en 12-15 Corvetter fra Sem via Bispeveien 
til Hof, Eidsfoss, Hokksund og til Norsk Motorhistorisk 
Senter på Burud. Jeg hadde aldri vært der før, men det 
er en oase for motor interessert ungdom. Det er et stort 
område med store bygninger og god plass til parker-
ing for besøkende. Og det var en stor variasjon av type 
kjøretøy og årsklasser. I bygningene holdt entusiaster på 
å restaurere flere kjøretøy og det var masse bilrelaterte 
duppeditter; modellbiler, blader, skilter, plakater, redskap 
og bilrekvisita. Her var det mye historie.   Jeg tipper det 
var over hundre besøkende biler som var parkert på 
området, og noen på utsiden av gjerdet da område til 

vanlig er lukket. Og det var masse forskjellig biler og mo-
torsykler, gamle som nye. NSU TT, Cadillac, Escort, Corti-
na GT MkI, men jeg tok en ekstra titt på Sverre Harrfeldt 
sin originale Ford GT40. Her var det noe for enhver smak.
Som navnet sier, så er det et motorhistorisk senter. Det 
er et sted for mennesker med veterankjøretøy som hob-
by. Så det er først og fremst eldre kjøretøy som er i fokus. 
Men foreningen er veldig inkluderende, så jeg anbefaler 
CCN medlemmer å ta en tur til Burud ved Hokksund i 
2019.   Det er «Åpen kveld for alle på Burud MHS» hver 
onsdag kl.18. fra mars i hele sommer.
Verdt et besøk!   (www.mhkd.no)

VTB – Crusing til 
Norsk Motorhistorisk Senter 
på Burud

Tekst/foto: Nils Ole

Mange flotte hobby kjøretøy. Corvettene kom litt seint, men var i godt selskap.

Erik inspiserer den flotte GT40`n til Sverre Harrfeldt.
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En gammel Mobil bensinstasjon.

Årsmøtet for lokalavdeling VTB ble avholdt på Flykafeen 
utenfor Tønsberg torsdag 17. januar med 15 medlemmer 
inkludert styret tilstede.
Leder Arne Jonny ønsket de fremmøtte velkommen og 
mente at lokalavdelingen hadde gjennomført et godt 
aktivitetsprogram for medlemmene i året som er gått.  
2019’s store aktivitet er gjennomføringen av Landstreffet 
i Langesund med kanskje 150 biler og 260 deltagere.  Vi 
trenger mange frivillige fra våre medlemmer for å gjen-
nomføre et godt arrangement.
Av aktiviteter i 2018 ble Tønsberg motorshow fremhevet 
som et intenst og flott arrangement med god frivillig 
innsats, flott Corvette-stand og et godt overskudd til vår 
avdeling.  Det ble kjørt en rekke cruisinger og vi stilte på 
en rekke treff arrangert av andre klubber.  Vi fikk pro-
dusert en promoteringsvideo om Langesund, hotellet 
og omgivelsene som ble vist på fjorårets Landstreff på 
Olavsgård. Vi fikk til en overnattingstur for de frivillige og 
julebord for medlemmene.

Valget av nytt styre – uten noen nye kandidater i salen – 
ble aklamasjon av sittende styre for et år til. Takk!
Gjennomgang av økonomien viste et overskudd på 
8.767kr ved årskiftet.

Aktiviteter for 2019 ble vist og diskutert.  5 faste vinter-
møter er lagt inn i kalenderen – øvrige aktiviteter vil vi 
komme tilbake til når datoene blir gjort tilgjengelige fra 
de forskjellige arrangørene. Vi vet at det i de tre fylkene 
våre er faste lokale arrangementer – cars & coffe etc – 
hvor du som medlem kan invitere andre lokale medlem-
mer til samkjøring og oppmøte.

Avslutningsvis ble det en gjennomgang av status på 
Landstreffet og mulighet til å skrive seg på lister for ak-
tiviteter hvor vi vet det er behov for en hjelpende hånd.

Arne Jonny
Leder avd VTB

Avdeling VTB 
– årsmøte
Tekst: Arne Jonny Bjune                                                                                                                                           

Bilder: Arne Jonny Bjune og Runar Halling

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)

Gjelder ikke i kombinasjon med andre tilbud

Colour. Clarity. Detail.
PolarizedPlus2® Sunglasses

Røyken   
Bråsetveien 3, Røyken sentrum 
tlf 31 28 56 00 • allianceroyken.no

Klokker · Batteriskift
Sølvsmykker · Bijouteri

Visste du at det finnes progressive linser?
Vi har lang erfaring med tilpasning av  
linser som gjør at du ser godt både på  

avstand og når du ser på nært hold

L-Eriksen-helside-corvettemag.indd   1 09.03.2018   10:46
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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
Fleecejakke med 
klubblogo 
Unisex. Sort 

Pris: 360,-

Trillebag med klubblogo
Sort 
Pris: 320.-

Stol med klubblogo
Sort 

Pris: 295,-

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: 125,-

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

PRIS: 185,-

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,-

Klubbkopper  m/CCN logo  
Hvit 

Pris: 70,-

Refleksvest m/klubblogo 

Pris: 75,-

Klubb bag 
med logo   
Sort
Pris: 245,-

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.-

Klubb bag med logo   
Sort

Pris: 270,-

Strykemerke med klubblogo
Farger: Hvit tekst / Sort tekst 

Pris: 70,-
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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

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

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

www.teamhvaler.no

Kjøreopplæring i Sarpsborg 
og Fredrikstad!

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

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

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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Geir Helge Simonsen

Austre Karmøyveg 305, 4250 Kopervik

“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 


