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Hei alle 
Corvettevenner!
Tiden vi koser oss med bilen er straks over.
Tiden for å kose seg i garasjen nermer seg. Med god tid 
til oppgraderinger, finjusteringer, polering eller bare en 
kopp kaffe. Sitte å se på bilen og drømme seg vekk til 
nye turer som kommer om noen mnd.
Planlegge en sommertur med sin kjære, eller med flere 
venner? 

Corvettejournalen trenger innlegg. Lag en story om bilen 
din. Kanskje fra i sommer, eller fra garasjen, med siste 
lille prosjekt du har gående?
Send det inn til Nils Ole. Han trenger ditt bidrag for at vi 
alle skal få et flott blad å lese i.

I styret jobbes det bla. med ny nettside. Vi hadde håpet å 
få dette på plass for lenge siden, men det er flere skjær i 
sjøen enn vi hadde trodd og håpet på.

Når vår nye side er oppe vites ikke, men ikke gi opp 
håpet, den kommer.

Ønsker dere alle en flott høst.

Lars-B.
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Så er «Silkesvarten» satt inn i stallen for vinteren. Nok 
en sesong er tilbakelagt med ca. 300 mil på telleren. 
CJ 3 er hyggelig sette sammen med landstreff og 
andre crusinger og møter, og vise fram noen av de 
nye Corvettene og gamle traverne som en har møtt i 
løpet av sesongen.  I dette nummeret er landstreffet 
i Langesund hovedartikkel og jeg bare måtte profilere 
den nye 2019 C7 ZR1 til Erik Berge som er den siste 
og råeste Corvette modellen Chevrolet noen gang 
kommer til å produsere med front- montert motor. Cor-
vette universets store nyhet i 2019, den nye Corvette 
generasjonen C8 med midt-montert motor og du-
al-clutch automat kasse, ble lansert i et live-streamet 
giga show rett syd av LA. Og etter reaksjonene og 
interessen for C8 modellen tyder det er en suksess allerede, og noe av 
forklaringen er prisen, som starter på 59.995!  Rune og Terje fra Roga- 
lands avd. var på «Corvettes at Carlisle» som var et av de første (og 
verdens største) Corvette show C8en ble viste fram for vanlig publikum. 
Gutta deler den erfaringen med en artikkel om C8en i bladet. 

Og det er noe jeg synes er veldig bra, at medlemmene av CCN bidrar og 
sender inn stoff til CJ om turer og treff andre medlemmer ikke får anled-
ning være med på. Det ønsker jeg meg mer av. Jeg skal lage en kalender 
for CCN for 2020. Der er det slik at vi ønsker kun medlemmenes egne 
Corvetter profilert og helst biler som ikke har vært framme i rampelyset 
før. Men det betyr at dere selv må sende inn flotte bilder av Corvetten 
via FB konkurransen eller til meg. Husk at bildene må være på minimum 
1 MB. 

Et stadig tilbakevendende problem for vår medlemskontakt er sen 
innbetaling av medlemskontingent og adresseforandringer som ikke blir 
sent inn. Vi driver denne klubben dugnadsbasert og er avhengig at vi får 
litt hjelp av medlemmene. De fleste av oss er jo oppe i årene, så husken 
er ikke det den engang var, men prøv å huske og melde fra. 
Så hva er det jeg sitter igjen med av minner fra Corvette-sesongen 2019. 
Jeg var på et flott landstreff i Langesund som lokal avd. V-T-B gjorde 
en svær jobb for å dra i land. Skandinavisk treff i Sarpsborg var også 
et meget vellykket treff med Østfold-Follo avd. som ansvarlig, også de 
gjorde en formidabel jobb, selv om det dessverre bare kom en 80-90 
Corvetter (som det kommer en artikkel om i det neste CJ). Og jeg fikk 
prøvd min 2012 GS cab. på Rudskogen ved to anledninger (som også 
det kommer en story på i neste CJ). 

Så det jeg sitter igjen med av tanker, er de mange frivillige som gjør en 
stor jobb i kulissene uten at vi kanskje reflekterer noe særlig over dette. 
Men uten de så vil det ikke bli noen treff eller crusinger, hverken her eller 
der, hvor vi kan møte hyggelige likesinnede med Corvettene i fokus. Men 
når alt kommer til alt er det menneskene og det sosiale som er viktigst.    

Nils Ole

Husk stoff: nilsole67@gmail.com   

Redaktørens side
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THE MID-ENGINE CORVETTE
Tekst: Nils Ole

Foto: GM                  

Det skulle gå nesten seksti år før den første sjefsingeniør 
Zora Arkus Duntov store drøm for Corvetten skulle gå i 
oppfyllelse. Allerede tidlig på 60-tallet begynte Zora å 
planlegge en Corvette med en midt-plassert moter, dvs. 
motoren bak sjåfør og passasjer.  Han var helt på linje 
med alle ledende race og sportsbil konstruktører på den 
tiden da både Formel 1 og sportsbiler i Le Mans -klassen 
ble konstruert med motor og drivlinje bak sjåføren, som 
Ford GT40 og Ferrari 250 LM.       
                 
Men for Zora ble det ikke bare med tanken, han konstru-
erte og bygde flere prototyper for Chevrolet for å utforske 
og prøve ut forskjellige tekniske løsninger med tanke 
på å bygge en Corvette med midtstilt motor. CERV I og 
II (Chevrolet Experimental Research Vehicles) var biler 
som ble bygd og prøvekjørt. Erfaringer og noen av de 
tekniske løsningene tok Zora med seg bl.a. til C2 mod-
ellen med uavhengig hjuloppheng bak. Bedre vektfor-
deling, mindre tverrsnitt i front, lavere panser for sikt og 
luftmotstand og mindre varme for sjåfør fra motor, eksos 
og drivlinje var fordelene med motoren bak sjåføren. 
Parallelt med dette arbeide var Zora og hans team ans-
varlige for Corvette programmet som var i produksjon. 
C2 Sting Ray modellen var en stor suksess for Chevro-
let, både design, tekniske løsninger (to-delt bakaksel, 
uavhengig fjæring, skivebremser og en mengde mo-

tortilvalg) gjorde at både presse og kunder var svært 
fornøyd med Corvetten. Markedsføring og salgs-avde-
lingen hos GM var også fornøyd, så det ble vanskelig 
for Zora og overtale styret for å gå for en midt-motor 
Corvette. 

Og i 1970 ble John DeLorean ansatt som divisjonsdirektør 
i Chevrolet og han var en svoren tilhenger av en midtstilt 
motorløsning for Corvetten. Prosjektet fikk nytt moment 
og i tillegg var Ed Cole president for GM og han var 
med sin tekniske bakgrunn tilhenger av den nye motor 
konstruksjonen av Felix Wankel, den nye Wankel-rotary 
motoren. Resultatet av dette ble «twin and four rotor 
Corvette» som XP (experimentals) studie, både som 
design og ikke minst den ny konstruerte Wankel motoren 
som kraft kilde i den midt-monterte løsningen. Zora var 
ikke imponert og med bensin krisa i emning og DeLorean 
ut av ledelsen i GM ble hele prosjektet avsluttet. Wankel 
motoren viste seg som en dårlig teknisk løsning, prob-
lem med smøring og et uforholdsmessig høyt drivst-
offorbruk gjorde det vanskelig å tilfredsstille de stadig 
strengere utslippskrava fra myndighetene. 50 år etter er 
det bare Mazda som fortsatt har Wankel-motoren i serie-
produsert biler.    
               
Den siste studien Chevrolet gjorde med midt-motor 

basert Corvette var CERV III i 1990. Der hadde man brukt 
den Lotus bygde LT5 motoren og putta på to turboer 
som utvikla 650 hk og plassert den i midten. Den hadde 
4-hjuls drift og masse andre teknisk avanserte løsninger. 
Dette ville ha blitt et meget kostbart produkt, så det var 
heller ingen overraskelse at dette også ble med studien. 
Det siste Zora sa til sin etterfølger som sjefs ingeniør for 

Corvetten i 1975 Dave McLellad var; «Dave you have to 
build a mid-engine Corvette». Men det var ikke før den 
8nd generasjon som 2020 modell at sjefs ingeniør for 
Corvette programmet, Tadge Juechter kunne virkeliggjøre 
Zoras store drøm fra 60 år tilbake.   

XP-897 og Corvette Indy på NCM

CERV I, II og III
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2020 C8 
Corvette Stingray
18 juli 2019 ble den neste generasjon av Corvette presen-
tert i et svært show i en gigantisk hangar i Tustin, Orange 
County syd av LA. Selvfølgelig var hele seansen sent live 
på YouTube, med meg selv som en av flere som tilskuere. 
Nøyaktig 50 år tidligere var Apollo 11 på vei til månen 
med de første mennesker som skulle sette sine fotspor 
på en annen planet. Det var vinklingen til lanseringen av 
C8 Corvetten, med referanser til romfart og flyteknologi 
som en del av historien og de tekniske nyvinningene 
det krevde. Zora Duntov ble selvfølgelig også brukt som 
referanse til den nye midt-monterte Corvetten, men det 
var til slutt Tadge Juechter klarte å plassere motoren 
midt i Corvetten. Han var ikke alene om det, men han 
var den som fikk overbevist styret at dette er veien å 

gå for Corvette programmet. Han begrunnet det vel i 
sin gjennomgang under presentasjonen, at Corvetten 
hadde nådd sitt maksimale potensiale i 2019 C7 ZR1. Det 
var ikke mulig for Chevrolet å ta sportsbil konseptet (som 
Corvette er!) til et enda høyere nivå med motoren foran 
fører og passasjer. Og han var til syvende og sist den 
som fikk overbevist de ansvarlige (styret i GM) at dette 
var veien å gå. Det som imponerer meg med Corvette 
er at en svær traust bilfabrikant, Chevrolet, som i all 
hovedsak bygger passasjerbiler, trucks, vans og bruks-
biler for folk flest, har klart å blande seg inn i sportsbil 
segmentet blant de ledene merkene i verden. Det har 
de bevist både i tester og i race sammenheng bl.a. med 
en mengde klasse seiere på Le Mans. Og det har vært 

spesielt 3 ledende sjefs-ingeniører for Corvette program-
met; Zora Duntov 1957-75 C2-C3, Dave McLellan 1975-1992 
ansvarlig for C4 og ZR1 og B2K(Callaway) og nå sist Tadge 
Juechter som har vært ansvarlig siden 2006 som har 
hatt racing/performance fokuset for Corvetten. De tre har 
sørget for at Corvetten har forblitt ikonet som, «The only 
true American sportscar». Med C8 modellen har Corvetten 
tatt steget fra «sportscar» til «supercar» (hypercar er det 
et stykke igjen til, heldigvis, for det er ikke for folk flest). 

Men det er definitiv den nye Corvetten med en startpris 
på 59.995$. Selv om man fort lander på 85.000$ før bilen 
ferdig spekka.

BILEN
Når Corvetten har hatt frontmontert motor i de forgående 
67 år i produksjon, vil det alltid være entusiaster, 
forståsegpåere og konservative Corvette eiere/inter-
esserte som vil være negative til ny-konstruksjonen. 

«Den ser jo ut som en Ferrari 
458» og eller hvilke som helst 
annen sportsbil. Ja, den er ikke 
ulik, men etter min mening er 
det fortsatt så mange gjenk-
jennelige detaljer fra Corvette 
programmet. Hvis man har fulgt 
med på tidligere modeller, ser 
man at det er en Corvette. Og 
hvis man hører på Juechter 
under lanseringen som ligger 
på YouTube, så får man innsikt 
hvordan ingeniørene og design 
teamet har tenkt i utformingen 
av bilen. Tanken er at føreren av 
bilen er plassert i bilens midt-
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punkt, dvs. bilen roterer rundt han. I motsetning til tidlig-
ere Corvetter hvor fører/passasjer var plassert bak i bilen, 
rett foran bakhjula, ofte med de følger at en sladd kom 
fort og brutalt med ubehagelige følger og fører nærmest 
som en «passasjer» til tider. Styringen er mye mer presis, 
sikten er bedre, bilen roterer rundt deg i alle akser og lyd 
og varme er bak. Tyngdepunktet er flyttet bakover (40/60 
vektfordeling) og bakhjula får derved bedre grep under 
akselerasjon og gjør det mulig å oppnå 0-100 km/t under 
3 sekunder. Motoren er en videreutvikling av C7 base 
motor, LT1, med samme slagvolum på 6.2L sugemotor og 
har fått betegnelsen LT2. Den har en effekt på 495 hk, og 
effekt økningen skyldes at man har fått mere rom over 
motoren (det var før begrenset av et lavt panser, med 
hensyn til sikt og luftmotstand) og gjort det mulig med et 
høyere innsug og høyere hastighet på lufta inn i forbren-
ningskammeret. I tillegg har de konstruert en enda mer 
effektiv kamaksel.    
Så hva kan vi forvente oss av den nya C8 generasjonen 
av Corvette? Det vi nå vet er at produksjonslinja til C7 
modellen vil bli avsluttet nå i høst. GM øker arbeidsstyrk-
en ved fabrikken i Bowling Green og den vil være stengt i 
slutten av 2019 for at hele produksjonen skal omstilles til 
den åttende generasjonen av Corvetten. C8 vil bli produs-
ert som en 2020 modell og alle allokeringer (bestillingsor-
dre)  som forhandlerne har blitt tildelt er utsolgt. De første 
C8er kommer til Amerikanske forhandlere i første del av 
2020. Nå i høst blir C8 kabriolet presentert, og Chevrolet 
har også sagt at C8R kommer til å bli vist fram. Corvetten 
skal tydeligvis fortsatt satses på i racing i Le Mans og 
GT-klassen. Vi venter spent på fortsettelsen med Corvette 
med midt-montert motor og når den første bilen kommer 
på norske skilter, for det kan jeg nesten garantere at den 
gjør.    

CCN medlemmene Terje Kristiansen og Rune Ydstebø fra 
Rogaland dro til «Corvettes at Carlisle» 22-25 august. Ter-
je er en fast deltager på treffet de siste ni år, mens Rune 
dro dit i år for å se den nye C8 Corvette Stingray som 
Chevrolet hadde sendt 14 biler av. Heldigvis ville Rune 
dele sine første inntrykk av C8 modellen med medlem-
mene i CCN. Her er hans historie fra Carlisle. 

Carlisle, 4000 corvetter

C3 L88 racer Corvette

Sjefsingeiør Tadge Juechter forteller om C8

Dave McLellan holder foredrag om boka si, slik han gjorde i Oslo  2002.

Terje prøvesitter
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2020 Chevrolet 
Corvette C8
Før lansering var jeg 51% sikker på at jeg måtte være 
med på generasjons skifte, selv om det føltes komplett 
galt å endre design 100%.
Har hatt flere biler i C5, C6 og C7 generasjonen, og hver 
enkelt har brakt oss ett bedre produkt.
Bedre kvalitet på interiør, bedre handling, mer ytelse og 
design som ble råere og råere……    
 
Så hva kunne man forvente av en midtmotor ?  Vanskelig 
å lage midtmotor uten at det ligner Ferarri, Lamborgini, 
R8, McLaren osv. ?
Så kom lanseringen, opp 0430 og på med stream…. 
holy cow and “dra meg nå baklengs inn i fuglekassa” … 
Den var RÅ……  Det var en Corvette…… Fant ikke en vinkel 
jeg ikke likte… interiøret ser fantastisk ut, og ytelse på 
Stingray standard bil … wow……  Garantert er min C7 Z06 
med bygd motor, Magnusson Supercharger og nær 800 
hester raskere på alt…. men C8 Stingray begynner med 
ytelse nær standard C7 Z06 på 0-100 km/t…   

Angrer idag på at jeg satt på gjerdet litt for lenge med 
å reservere, for OM man legger inn en bestilling idag så 
får man “kanskje” siste 2020 batch som er juli neste år…
OG DA får man den ikke inn i landet før tidligst desember  
2020.
 
Så jeg tenkte at drar jeg over og møter forhandlere på 
Carlisle så får jeg en bedre ide om leveringstider og 
muligheter, samt se, ta på og sitte i en C8 pre production 
bil.
Så jeg heiv meg rundt og bestilte tur og hang meg på 
Terje Kristiansen som har vært på Carlisle 9 ganger før.
 
Vi var oppe før fuglene feis fredag morgen, frokost 0600 
og ved porten 0700. Gikk ett til Corvette stand, og lurte 
på hvorfor det var sperrebånd og masse folk innafor… Så 
hva gjør vel en nygerrig nordmann? Han går inn og kik-
ker, spør og mingler som det mest naturlige i verden…..  
Viste seg at det var forbeholdt pressen…. Så siden jeg 

Tekst: Rune Ydstebø  

Foto: Rune og Terje

var der på ærend for CJ og Nils så følte vel jeg at det var 
OK  :-)
 
Bilen er finere enn på bilder, det er så mange vinkler å 
vurdere bilen fra, og ikke en er feil. Tidligere kommentar 
om Camaro ende, kan slutte… Den ligner ikke på en Cama-
ro i det hele tatt.. vel kanskje litt.
Fronten , lavere enn dagens bil og kortere og fantastiske 
linjer som alle gir den Corvette følelsen og ikke en Ferra-
ri, Lambo eller Audi kopi følelsen… De har klart å lage en 
midtmotor Corvette som ikke er kopi av noen andre, den 
er umiskjennelig en Corvette… RÅ, lav og som alle Corvet-
ter, bruksvennlig i det daglige.
Inntreden er like enkel som dagens C7, muligens enklere 
og langt langt bedre enn noen konkurrenter .
Bagasjeplass…. 3-4 ganger bedre enn konkurrenter.
Tviler på at Golf bag er det første Norske eller Europeiske 
kunder vil benytte bagasjerommet bak til, men det er nok 
til 2 om man vil. 
Taket oaser ned på en enkel måte og da har man plass til 
myke bager under og faktisk bak taket også…. “myke” som 
at de ikke da skraper opp takets lakk eller Carbon fibre.
 
Interiøret er tatt til nye høyder og selv om jeg nå syntes 

at C7 3LT var ett kvalitets interiør så må jeg nok berømme 
f.eks Porsche at de er hakket mer kvalitet…. C8 er nå på 
nivå med Porsche….
Mykt skinn, alcantara, aluminium og magnesium samt 
ekte carbonfiber satt sammen til ett helhetlig og kvalitets 
interiør.
 
Utsikten forover er langt langt bedre enn min C7, layout av 
cockpit er akkurat det… en cockpit, en fighter jet… som så 
mye annet på bilen er tatt design fra.
Raden med HVAC kontrollene er annerledes og etter min 
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mening stilig og ikke kjip som enkelte magasin anmeldere 
ville ha det til ?
Skjermen er større og vinklet lang bedre enn C7 sin…
Hoved displayet er mer lyssterk og finere oppløsning og 
spesielt tøft ved oppstart da en animasjon av en C8 kom-
mer inn i bildet …..  tøft
 
Lakken er bedre enn min C7 Z06, men min er ikke lakkert 
på nyeste fabrikk…  Klarte ikke å se hverken appelsin eller 
ujevnheter i hverken kunstig lys eller ute lys… MEGET bra….
Once you go black…..  da alle mine siste har vært sorte så 
var jeg sikker på at neste … ikke skulle bli sort… OG angret 
da jeg så den live…  Men jeg skal ikke ha sort, for mye 
arbeide å holde ren for vaskestriper, fluer, gummi etc.   Så 
da vurderes orange, rød, blå eller grå.
Her er smaken som kjent som baken, og alle 12 fargene 
står ut på sin måte…. Så jeg håper vi noen år fra nå får se 
mange C8 på treff og baner…
 
Var jeg i tvil før så ikke lengre, denne skal til Sola….. Men 
etter å ha snakket med diverse forhandlere så tror jeg re-
alismen i 2020 modell er i ute i det blå.. En forhandler fikk 
71 biler i allokasjon for 2020, og solgte ut alle på 2 dager. 

Snitt alder på kjøpere var 35 år !!!!!    Jeg tror at Porsche 
og en del andre mister kunder ?   kjekt for dem, trist for 
oss som satt på gjerdet…… :-(
 
Så nå vil jeg forsøke å få en tidlig 2021 modell bestilt i mai/
juni og levert i sept 2020, og derved kunne tas inn april 
2021.  Og da kan man jo håpe Z06 modellen er lansert ?  
:-)
 
 Noen andre fakta som bla. jeg lurte på og som ikke er 
bekreftet på forum etc. 
 
Det er mulig å justere høyde 20 mm på ALLE hjørner
Aksel lift fortsatt 40+ mm
Downforce C8 Z51 400 pounds, mer enn C7 Z06 stage 
3 men langt mindre drag…. med high wing ca. samme 
downforce men enda lavere drag.
 
 
mvh
Rune Y
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CCN`S LANDSTREFF LANGESUND 
6.-9. JUNI 2019

Årets landstreff for CCN ble arrangert i Langesund. An-
svarlig for treffet var lokalavdelingen Vestfold-Telemark- 
Buskerud og de hadde lagt arrangementet til Quality 

Hotel Skjærgården. Lokalavdelingen V-T-B er en av CCN`s 
største i både utstrekning og antall medlemmer med 178 
totalt. I tillegg har avdelingen kanskje den mest aktive 
lokalavdelings leder, Arne Jonny Bjune. Han sammen med 
Erik Jensen og Karen Riise var hovedansvarlig for treffet, 
men de hadde mange frivillige som i stor grad bidro til at 
landstreffet for CCN nok en gang ble en suksess. Hotellets 

plassering og fasiliteter sørget også for at treff deltagerne 
synes at rammen rundt årets landstreff var det beste. Vel 
120 Corvetter og ca. 230 personer var påmeldt. Det som 
var mest variabelt under arrangementet var været, men 
det får man ikke gjort noe med, og Corvetter tåler jo litt 
regn.

Det har blitt en sedvane at landstreffet starter på tors- 
dagen, og omtrent halvparten av deltagerne kom tors-
dag ettermiddag. De var ikke noe spesielt program den 
dagen, annet enn sosialisering, mat og drikke. Fredag var 
det frokost, før bedømming av biler som var meldt på for 
bedømming (det gjør eier når man melder seg på treffet) 
startet kl.10. Lunsj på formiddagen og båttur i skjærgården 
(derav navnet på hotellet) var hovedprogrammet på 
ettermiddagen. Båtturen var så populær at M/K Flesa med 
plass til maks 72 passasjerer under fjordcruise måtte 
kjøre to turer da over 100 personer ville være med på 
fjorden. Snaks, drikke, allsang og en flott skjærgård med 
en informativ og artig kaptein gjorde turen til en opplev-
else og med bra vær på fredagen. Det virket som folk flest 
hadde en fin tur til sjøs. På ettermiddagen var det grilling 
og servering på sjøsiden av hotellet. Lokalitetene ved 
hotellet var meget bra. Bilene stod på parkeringsplassen 
foran hotellet (med egen utlagt stand for ølservering), 

mens havutsikt, brygge med bademuligheter i sjøen og 
svømmebasseng var på sjøsiden av hotellet. Det ble litt 
kjøligere på fredag kveld, men grillmaten var god, og greit 
med drikkevarer var det opp til hver enkelt å ha en fin 
aften. Etter maten ble det såpass kjølig at de fleste trakk 
inn og var inne resten av kvelden. Det var live musikk som 
spilte (Arild og Rolf), skjønt dansegulvet ble ikke overfylt. 
Men det er slik det pleier, sosialt og en del sparking av 
bildekk og diskusjoner om Corvette. 

De siste årene har Corvette vært den mest importerte 
Amerikanske bil til Norge. Før var det litt eldre generas-
joner som det ble tatt inn flest av, men i det siste har blitt 
tatt inn 30 års gamle biler (som det har blitt gjort i mange 
år) og det har kommet flere nyere biler, C6 og C7. Og det 
synes på parkeringsplassen på landstreffet. Dessverre 
blir det færre og gamle klassikere, skjønt et par gamle 
travere stiller opp, som Kjeld Aa, Christian og Bjørn Steinar. 
Og så dukket det opp en «ny» C1 1958 som Lars Wold kom 
med. En flott ombygd klassiker som var modernisert med 
nyere motor, drivlinje, girkasse, bremser og felger. Denne 
jobben hadde han bestilt i US og hadde vært nøye med 
å gjøre jobben slik at den var innenfor regelverket her 
på berget. En nydelig C1 som fikk første pris i modifisert 
C1,2,3 og juryens pris på treffet. Det var hyggelig at også 

Tekst: Nils Ole
Foto: Nils Ole og Bjarke Anderson

En god miks

Corvette parkering foran hotellet.
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Gamle og unge folk og biler. Festmiddag på lørdagen

Korketrekkeren på gamle E18 ved Langangen President Lars W., de ansvarlige for treffet, Erik, Karen og 
Arne Jonny

Grillaften på fredagen Første landstreffet, Rita og Thor fra Røyken

Akkurat blitt 50, skål Tor Åge Lunsj lørdag på Wassiloff

Gammel og ung Feststemning

Kai og Brita leder an over gamle Bervik Bru åpnet i 1962 
som en del av E18 til Sørlandet. Før var det ferje fra Brevik 
til Stathelle.

Over 220 mennesker til middag

FLESA på tur i skjærgården med feststemte CCN 
medlemmer.

Festmiddagen med ei festlig og svært negativ kjærring 
som underholdt.

Tor Åge Aune fikk kake i anledning 50 år! Vestlendiger sammen med Kjeld snakker om Corvetter!
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Liv Hansen kom med Frode sin gamle flotte C2 1967. Men 
det som er trenden er flere nyere biler av generasjonene 
C6 og C7, men det er C5 Corvetter som det var flest av, 36 
biler. Forøvrig var fordelingen slik; C1-4, C2-5, C3-26, C4-9, 
C6-24, C7-12. 

Lørdagen er på mange måter hoved dagen på lands- 
treffet. Frokost, og kl. 10.00 var det avreise for crusingen 
som skulle kjøres på gamle E-18 fra Langesund over 
gamle Breviksbrua (som ble bygd i 1962) forbi Heistad og 
Nystrand før man kjørte ned gamle Korketrekkeren ned til 
Langangen før vi svingte av via Tveidalen og til Helgeroa, 
før følget kjørte til Stavern og Fredriksvern verft. Her var 
det parkering inne på festningen og fellesbilde av alle 
Corvettene, i alt 105 biler. Dessverre var ikke været det 
beste, med mye regn under kjøreturen, men det ble litt 
lettere ut over dagen. På hotell Wassilioff i Stavern ble det 
servert lunsj. 220 personer ble servert laksemiddag på 45 
minutter. Maten var varm og smakte utmerket, en impo-

nerende jobb av hotelldirektør Morten Christensen med 
betjening. Etter mat var det en vandring i Staverns gater 
og på Fredriksvern før stykkevis og delt kjøring tilbake til 
Langesund.

Neste felles arrangement var predrinks og festmidda-
gen på kvelden. Pen i tøyet og 3-retters middag er en fin 
avslutning på landstreffet i CCN. Arrangementskomiteen 
ble takket av presidenten som for øvrig skrøt av hotellet, 
de ansatte, lokalitetene, i sum nok et flott landstreff for 
CCN. Hotellets ledelse gav også uttrykk at de var meget 
fornøyde med oss som gester og vi var hjertelig velkom-
men tilbake.  Så dukket plutselig treffets store overras-
kelse opp på scenen. En lokal kvinnelig variant av Aud 
Schøneman. Hun måtte være lokal (jeg er jo fra området 
og etter språkbruken å dømme var det definitivt Pors-
grunns/Grenlands dialekt). Hun hadde et oppsyn og var 
en historieforteller og sanger som fikk forsamlingen til å 
gapskratte. Tor Åge Aune feiret 50 års dagen samme helg 

Kenneths nydelige C3 med en moderne LS7, ja takk beg-
ge delerjuryen

På vei inn til Fredriksvern

Parkeringen for fellesbilde på historisk grunn på Fredriksvern med nesten 300 år gamle båt skur i bakgrunnen

Vasking og klargjøring

Treffets største overraskelse, Lars W. med nyinnkjøpt og en meget spesiell custom C3, som stadig har frekventert FINN

Lars Wold nye flotte C1 med LS1 blir nøye granska av 
juryen
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Prisvinnerne

1 pr. i modifisert  C1-2-3 og juryens pris, Henrik Kjær med sin 
1965

1 pr. original C7, Erik Jensen med sin 2016 C7R. 1 pr. original C6, Jan Erik Aasebø med sin 2006 Z06.

1 pr. original C2, Kjeld Aa 1965 med Per som sjåfør

1 pr. original C4, Jan Helge Nilsen med sin 1988 cab. 1 pr. original C1, Chr. Fett med sin 1958 Fuelie

1 pr. modifisert C4-5-6-7, Alf Olsvoll 1999.

1 pr. original C5, Leif Inge Steinsbø med sin 1998 Pace Car

1 pr. i klassen modifisert C1-2-3, og juryens pris, 
Lars Wold med sin 1958
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Bjørn Bjørnholdt og Randi med en nydelig 2014 C7 cab 
Stingray

Fornøyd eier med en 2010 ZR1

Regnvær på cruisingen

En fornøy Bergenser i solen med sin flotte 2017 C7 Z06Ronny Bruland kjørte fra Førde til Langesund, lengst  kjørt 
distanse. 2007 C6 Z06 kjøpt ny i Norge av Erik Berge. 
Bilen har blitt kraftig oppgradert av Ronny.

Forbi gamle Berg (fra 1100-tallet) kirke i Brunlanes

og han ble dratt inn i hennes historiefortelling, så ryktene 
sier at noen i hans nærmeste omgangskrets hadde en 
finger med i spillet. Hun kom fra intet og forsvant like fort 
igjen. Senere var det premieutdeling til bil nr.1,2 og 3 i de 
forskjellige generasjoner/klasser. Det gikk rimelig raskt, 

og juryen hadde gjort en samvittighetsfull jobb og brukt 
AMCAR sitt regelverk for bedømming av bilene. Og bedøm-
ming er en ferskvare, hvordan bilen ser ut i det øyeblikket 
den blir sjekket, ikke hvordan den blir brukt/ikke brukt i 
det daglige. Så alltid vil det være forskjellige meninger 

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

om vurderinger av biler, historie, bruk, alder, tilstand og 
dokumentasjon. Det skjedde i år, som hvert år, men det er 
jo bare en bil, eller? 

Som avslutning på middagen ble sted og tid for neste års 
landstreff avslørt. Og det er CCN avd. Sørlandet som er 
ansvarlig for neste års landstreff på Lindesnes Havhotell 

28-31 mai 2020. Sett av denne helgen for neste års land-
streff. Etter middag var det enda mer sosialt, men en rolig 
aften for de fleste, vi skal jo kjøre Corvette dagen derpå. 
En stor takk til alle i arrangement komiteen, alle på Quality 
Hotel Skjærgården, den lokale SPAR butikk, MEGUIAR`S og 
Bamble kommune som hadde vært behjelpelig til treffet.         
                            Vi sees på Sørlandet 2020.
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2019 CHEVROLET 
CORVETTE C7 ZR1

Alltid før årets landstreff sjekker jeg deltagerlista. Det 
er for å se hvem som kommer og hva slags Corvetter 
deltagerne kjører, nærmest som å forberede meg på hva 
som venter av godsaker. I løpet av vinteren hadde jeg fått 
med meg at Erik Berge hadde handlet Corvette igjen, en 
2019 C7 ZR1, og kom med bilen på treffet. Man kan vel si at 
det er den ultimate, mest ekstreme Corvette Chevrolet har 
bygd i 67 års produksjonen av «the only true American 
sportscar». Og det skal vise seg at det er avslutningen 
av produksjonen av Corvetten med front montert motor.  I 
min forrige periode som redaktør av CJ, i 2010, lagde jeg 
en reportasje om Erik`s forrige Corvette en 2010 C6 ZR1 
som han kjøpte ny i Norge. Den er nå historie, men Erik 
har funnet den perfekte erstatning.

Forberedelser er nøkkelen til suksess. Det tenker jeg 

om Eriks kjøp av sin nye 2019 ZR1. Det er ikke mulig for 
en nordmann og ta en tur til Amerika å kjøpe en ny bil 
fra forhandler. Men med hjelp av Erik Skageness, tidlig-
ere selger på Bergheim i Drammen (og som Erik kjøpte 
sin forrige ZR1 av), som har kontakter til forhandler i US, 
hadde han rett mann til å realisere prosjektet.  Dessuten 
har Erik S vært selger av Chevrolet produkter en mann-
salder, så han vet definitivt alle irrganger og vanskelige 
valg en kjøper står overfor ved bestilling av ny bil. For RPO 
#ZR1 er det flere tilleggsvalg man må ta før bilen er ferdig 
bygd.  10 forskjellige eksteriør farger, interiør farger og 
kombinasjoner, felger, performance pakker, det er mange 
muligheter og valg. Men, jeg tenker at når Erik B først er i 
gang, er vel mottoet; «Go for it». Det er vel i korte trekk de 
valg Erik kryssa av på tilvalgs mulighetene. Men det var et 
option Erik led valgets kval, 8-trinns automat med «pad-

Tekst: Nils Ole
 Foto: Nils Ole, Bjarke Anderson og Erik Berge
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dle-shift» eller 7-trinns manuell girkasse. Med 2,85 sek. 
0-100 med «paddle-shift», viser det seg at automatikken 
er overlegen de menneskelige reaksjoner. Det ble 8-trinns. 
Jeg har lyst til å referere beskrivelsen Chevrolet selv gir av 
sin 2019 C7 Corvette ZR1; «ZR1 has returned to the throne 
to push the Corvette legacy to its highest point ever. It`s 

a supercar that`s at once luxurious 
and overwhelmingly capable, deliv-
ering the icon`s fastest, most pow-
erful, most advanced performance 
in a production Corvette to date. The 
ZR1 was designed with one purpose 
in mind: PERFORMANCE». Jeg kunne 
ikke ha sagt det bedre selv. Og det 
er det Erik kjører rundt i.

For Erik endte opp med en «værst-
ing» ZR1. Det mest iøynefallende 
med bilen er fargen, «Sebring 
Orange Tincoat» og med kraftig 
front spoiler/splitter og en voldsom 
vinge bak på bilen, skjønner man 
umiddelbart at denne bilen mener 
alvor. Kjøling er og har vært et prob-
lem med biler som har ekstreme 
ytelser (fks. C7 Z06), så Corvette 
ingeniørene sørget for 13 radiatorer 
for tilstrekkelig kjøling av motor, 
differensial, olje og girkasse. Og det 
er tydelig når man ser bilen forfra, en 
vegg med luftinntak som får bilen til 
å se ut som en svær haikjeft. 

Dette gjør at bilen blir tyngre og man 
kompenserte med mange karbon 
deler for å redusere vekt. Det er også 
tydelig når man ser bilen til Erik, kar-
bon spoiler og vinge foran og bak, 
panser med et stort hull i og som 
gjør plass til karbon dekslet over 
kompressoren, selvfølgelig karbon 
bremser, og forøvrig karbon deler og 
detaljer på hele bilen. Alt dette for å 
spare vekt. For bilen har en mengde 
sikkerhets utstyr (fks. Airbag), 
underholdnings og nytte funksjon-
er for sjåfør og passasjer (kamera, 
nav, radio, GPS, kjørecomputer osv.) 
som øker vekten på bilen. Og for å 
tilfredsstille kundene må bilen ha 
et høyt luksusnivå inne i bilen med 
skinnseter (som forøvrig har en 
ramme av carbon) og andre detaljer 
for at interiøret skal ha en meget høy 
standard. Jeg synes Chevrolet har 
lykkes med det på C7 ZR1.

Som sagt krevde prosjekt 2019 C7 
ZR1 nøye planlegging for Erik. Etter å 
ha kryssa av for hele tilvalgs pakka 
(desember 2017) var det å vente en 

del måneder på levering i juni 2018. Eriks bil er nr. 567 av 
en total produksjon på 2659 ZR1 2019, som det sies er 
det endelige totale produksjonstallet på C7 ZR1. På med 
«title» (etter å ha betalt bilen), og så la den stå i minst 6 
måneder før shipping datoen ut av US. Det er nemlig en 

særnorsk regel som sier at bruktbiler som er registrert 
og er minst 6 måneder gamle, er godkjente av norske 
myndigheter for registrering i Norge, så lenge de er helt 
originale i henhold til fabrikk spesifikasjon. Når man er 
flink med hjemmeleksa, så var det nettopp dette som 
skjedde.         
 
7 mai 2019 ble containeren åpnet på Drammen havn. 
Visning på trafikkstasjonen og til slutt ble hele papirmølla 
i orden. Så etter å ha sponset den Norske stat med moms 
og engangsavgift, så var det på med norske skilter i 22 
mai. Det er sannsynlig at dette var den første C7 ZR1 som 
ble godkjent av noen lands myndigheter her i Europa. 
Dette fordi EU mente bilen ikke tilfredsstilte europeiske 
krav til sikkerhet, så EU kan være vel så vanskelig med 
krav til sikkerhet og avgasskrav som Norske myndigheter. 
Jeg tror det skyldes at de mener at front spoileren og bak 
vingen er for farlig for fotgjengere med sin breie og skarpe 
utforming og plassering på bilen. Erik hadde også plan-
lagt sitt personlig skilt; ZR1 som han så var ledig høsten 
2018 og som han selvfølgelig hadde tatt. Og hva er vel 
ikke mer naturlig å ta fergen til kontinentet, dagen etter 
å ha fått skilter på bilen, for å dra ned til Nurnburgring og 
Spa i Belgia for å kjøre bilen på bane. På Ringen gjorde 
bilen oppsikt. Porsche og Ferrari, som det selvfølgelig var 
flust av, ble uinteressant i forhold til ZR1en til Erik. Han 
var den eneste med ZR1, fordi ingen annen var registrert i 
Europa selv om mange hadde prøvd (for å kjøre på «track 
days» på Ringen må bilen være registret og godkjent av 
myndighetene i landet bilen kommer fra). Jeg tror nok 
Erik for en gang skyld var stolt av norsk bil politikk! Etter 
Ringen gikk turen til Spa for å logge flere runder på en 
lukket racer bane i fri dressur med 764 HK (EU) og karbon 
bremser. Totalt hadde Erik kjørt ca. 5000 km på de 14 
dagene han hadde eid bilen med skilter på før han dukket 
opp på landstreffet i Langesund. Det kaller jeg å bruke 
bilen og bør være et eksempel på hva Corvetter er bygd 
for, kjøres med og brukes. At Erik ikke klarer å vaske og 
detaljere bilen til det perfekte for bedømming får så være. 
Og 2019 C7 ZR1 vil være den optimale Corvette med front 
montert motor til evig tid.
Ytelser:

- 6.2 L V8 LT5 Supercharged 755 hk (764 hk eu) / 
 715 lb.-ft. torque
- 2.85 sek. 0-100 km/t med 8-trinns GM 6L80 automat.
- Målt topphastighet 212 MPH (341 km/t)

Her er Eriks ZR1 option liste:
TRIM: 3ZR
The 3ZR trim level provides the ultimate sport experience 
and luxury, featuring a leather-wrapped color-keyed inte-
rior. 3ZR includes everything found in the 1ZR plus:

• Custom Leather-Wrapped Interior Package
• Lumbar/wing adjust
• Heated/vented seats
• Seat emblems with embossment
• 10-speaker Bose® premium audio
• SiriusXM Satellite Radio with one-year subsciption†
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• Front Curb View Cameras
• Universal Home Remote
• Auto-dimming mirrors
• Memory Package
• Enhanced Theft-Deterrent Package
• Luggage shade/cargo net
• Microfiber-Wrapped Upper Interior Trim Package
• Performance Data Recorder (optional on 1ZR)
• Navigation (optional on 1ZR)
• Napa leather seating surfaces

ZR1 SEBRING ORANGE DESIGN PACKAGE - $6,995
• Sebring Orange Tintcoat exterior color
• ZR1 Carbon Flash-painted aluminum, 19” front/20” 
 rear wheels paired with summer-only tires1
• Orange-painted stripes on carbon-fiber rockers and 
 front splitter

• Orange-painted calipers
• Orange custom leather stitch
• Jet Black leather seating surfaces with sueded 
 microfiber inserts with Orange stitching and 
 bronze-tinted aluminum trim
• Competition Sport bucket seats
• Carbon fiber and sueded microfiber-wrapped rim, 
 flat-bottom steering wheel
• Orange seat belts
• ZR1 logo floor mats with Orange accents
• Coupe models also include a blackout roof decal

ZTK TRACK PERFORMANCE PACKAGE - $2,995
• Stanchion-mounted adjustable carbon fiber high wing
• Michelin® Pilot® Super Sport Cup 2 run-flat,  
 summer-only tires1
• Performance suspension with specific shocks and 
 springs
• Removable carbon fiber end caps for front splitter 
 (Coupe) (For track use only)
 

Jim Mero – 
15 år som «Corvette Ride and Handling Vehilce Dynamocs 
Engineer» og test sjåfør for Corvette.  

Tekst: Rune Ydstebø 
Foto: GM

Jim Mero hadde et 2 timers foredrag om hvorfor C7 ZR1 
aldri fikk en godkjent runde på Nurnburgring. Den korte 
versjonen er dårlig forberedelse og uflaks med været.
Virker utrolig at når man som produsent går inn for å få 
fram en tid, og ikke var bedre forberedt. 
En ting er at de 8 industripool datoene ikke utnyttes av 
GM, dvs. de tider produsenter får til å teste, og forsøke å 
sette rekorder.
Av de 8 så deltar GM på EN!!

Mao, da MÅ alt stemme, og likefullt så stiller de med 
testbil 14 mnd gammel, 10.000 miles hvorav ALLE på 
bane?  Og en backup bil som er NVH test bilen, en bil som 
plukkes fra hverandre 100 ganger løpet av ett år....
Været er dårlig disse test dagene, tirsdag-torsdag med 
noen timer fredag for ett siste forsøk.

Man presterer å laste ned feil MRC software, og oppdager 
dette Torsdag ettermiddag. Mao kun timer på fredag igjen.
1 time før de skal ut på fredag så tilkalles alle produsenter 
til Nurburgring ledelsen, får beskjed om at warm up lap 
er nå ikke tillatt...... Man skal isteden kjøre ut fra påslipp 
Døttinge Høe og det er satt opp en skikane ved T13, rett 
før start av timer.
Med dekk varmere på i en time så får de varmere opp i 
150F temp, dekk og felg er ikke i nærheten av de 200F 
temp som det bør være.

Merkelig nok så dukker Porsche 
opp med egen trailer ved Devils 
Diner, 4 varmetelt rulles ut og 
Porsche har rykende ferske, 
varme Cup2 R dekk til testen.
Jim går ut og må prøve å banke 
varme i dekkene før startline, og 
det er en dårlig måte å varme 
opp dekkene på..
Når Jim er ved Fukshøe er dekk 
begynt å få grep, og ved Ice 
curve er de over temp, over trykk 
og det beste han klarer er 7.05.6 
sek.

Så får man kranglet seg til En ek-
stra time, og bilen får en feilkoder 
i SC interpolert systemet og går i 
Limp mode.
En del av dette er uflaks, men 
mye må tillegges dårlig plan-
legging, liten vilje og evne fra 
Corvette i å gjøre dette skikkelig.

Hei GM, listen up:
Start med en ny bil, sørg nå for at den er maksimalt 
oppsatt og at SW versjoner er klare så har man KUN været 
å skylde på eller være avhengig av…. Lag 3 identiske 
biler…..Kjøp 3 av de 8 car pool dagene så økes oddsen for 
å lykkes tre ganger ?

Og selv om Jim er en god sjåfør så tipper jeg en ringrev og 
erfaren race sjåfør med 1000 vis av runder er bedre…. Og 
50 kg lettere :-0

Likefullt, Jims sektor tider indikerte 6.57 dersom man fikk 
en 100% runde…… og i ettertid avdekte analyse at bilen 
kjørte med ca 550 hester pga høye temperaturer og i 
redusert power mode….

Hva kan C8 levere?  hvis Stingray C8 klarer bedre enn 7.22 
så tegner det godt for neste generasjon Z06 og ZR1……  :-) 

Rune Y

Jim Mero forteller om C7  ZR1

Jim Mero sitt avskjedsbilde fra GM
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Cecilie og hennes 1978 C3

Copilot Leo

Cecilie og hennes 1978 
«Anniversary edition»

Jeg fikk interesse for bil da jeg var ca 14 og satt leste 
Wheels magasine sammen med kjæresten min. Det tok 
ikke lang tid før jeg fant ut at Corvette var det jeg ville ha. 
Det var noe med linjene og den sporty looken jeg syns var 
helt nydelig, så det var vel da drømmen startet. 

Da jeg fikk min første bil ble det å kjøre “harryrunden” i 
Moss og det ble å sitte å høre på gutta snakke om å skru 
bil og det var da jeg tenkte at jeg må jo prøve selv. Jeg 
hadde en meget tålmodig far som hjalp meg og veiledet 
meg. 

Jeg fikk ofte være sjåfør for gutta med amcar og jeg 
husker spesielt godt at jeg fikk kjøre en Corvette Pace car. 
Det var stas og da ble jeg jo enda mer forelsket i disse 
nydelige bilene.

Så i fjor kom jeg over den bilen jeg nå har. Den sto på Finn.
no til salgs. 1978 modell. Jeg bare visste at DEN måtte jeg 

ha! Jeg har 2 små hunder som jeg ville ha med og derfor 
ville jeg ha en bil med den bakruten som blant annet 78 
har. Så når det da sto en 78 som også var sort som jeg 
elsker...ja da var det bare å handle. Det var jo ekstra artig 
at den hadde avtagbart hengerfeste og at det fulgte med 
en Bella Camper, som er en Combi Camp variant fra 79, 
med runde baklys og sort lakk som bilen. 

Vel den sto i Trysil og jeg fikk med en jeg kjenner og kjørte 
av gårde for å handle.
Endelig kom drømmebilen i hus. Det er en helt original 
350/350 men det holder for meg.

Så i år skulle den på eu kontroll. Veldig bagatellmessige 
feil, men jeg valgte et verksted som gjorde en elendig 
jobb for en stiv pris og det var da jeg tenkte at jeg får jo 
bare brette opp armene og begynne å skru litt selv igjen. 
Jeg syns det er gøy å skru, og det er noe med følelsen av 
å klare ting selv. Selvsagt trenger jeg veiledning for jeg 

kan jo ikke alt, men jeg vil gjøre jobben selv i størst mulig 
grad.

Jeg meldte meg inn i Corvette klubben og spurte om ting 
jeg trengte på forumet.
Jeg fikk mye nye venner som sitter med mye kunnskap og 
som har vært veldig hjelpsomme og svart på ting jeg har 
lurt på.

Så i år har jeg da byttet olje og filter og pakning på au-
tomatkassen. Dette har jeg aldri gjort før, men det var jo 
lett som bare det. Uheldigvis strammet jeg en skrue for 
hardt så den jobben må jeg ta igjen til våren da det lekker 
litt... Jeg skal bytte toppdekselpakning også da det er på 
tide. Men ellers er den i god stand til å være en så gam-
mel bil. Lyktene går fint opp og det er ingen lekkasjer på 
vakuumen. Jeg har også satt på spoiler bak da den ser 
tøffere ut med den syns jeg. Jakter på en Pace Car spoiler 
til fronten, men det får komme når det kommer. 

Vinterens prosjekt blir å bytte ut setetrekkene som jeg nå 
har med noen nye freshe med logo på, og etterhvert blir 
det nye tepper foran.

Så jeg må bare si at jeg koser meg veldig med bilen min. 
Nyter godværsdagene med taket av og vind i håret. 
Jeg vil også veldig gjerne få takke alle de fantastiske 
menneskene i denne herlige klubben for hvor godt mot-
tatt jeg har blitt. Makan til snille hjelpsomme folk! Det er jo 
helt topp!

Mvh Cecilie Engedal

Tekst: Cecilie
 
Nils Ole og Cecilie
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Flest likes på CCN Facebook side

2013 Grand Sport 6.2 436 hk. Har vært en fornøyelse å eie denne bilen. Nå er det bare Scandinavisk 
igjen så er det å overlevere til ny eier i Andebu. Folierng har jeg tegnet selv så det er bare å fjerne.

Christian Årlid fra Fagernes 2006 C6 Z06. 14000km.Eier Odd Arne Neverdal fra Hokksund 2011 C6 Inferno Orange Callaway SC606
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Motorama 
Stavanger 2019

For tredje året på rad arrangerte AMCAR Rogaland Mo-
torama utstilling i Sørmarka Arena i Stavanger helgen 
31. august – 1. september. Det var som tidligere år 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 lastebiler og busser. Det var mye folk innom 
begge dagene.

Flere bilklubber var invitert og Corvetteklubben stilte også 
i år med syv biler. Det forsøkes hvert år å finne biler som 
ikke har vært utstilt tidligere. Denne gangen manglet 
C1, men en 1961 fra Haugalandet var utstilt ved siden av 
Corvetteklubben. 

Fra Rogalandsavdelingen var disse Corvettene utstilt: 

C2 1966 Corvette   Eier: Stig Bakke

C3 1980 Corvette  Eier: Svein Ottesen

C3 1981 Corvette   Eier: Stein Egil Hana

C4 1990 Corvette   Eier: Jone Håland

C5 2004 Corvette   Eier: Olav Edland

C6 2010 Corvette Grand Sport  Eier: Torger Ekeland

C7 2015 Corvette Z06   Eier: Dag Reimertz

Tekst/foto: Terje Kristiansen
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Romsdalstreffet 
2019  

For 3 år siden startet jeg opp ett treff jeg har valgt å kalle 

Romsdalstreffet. Intensjonen var å få medlemmer fra CCN 

Midt-Norge ned til Romsdalen for å treffes. Samtidig øn-

sket jeg å få til ett miljø i eget fylke med CCN medlemmer. 

De 2 første årene kom 3 biler fra Trøndelag, og 4-5 fra eget 

fylke. Jeg vurderte sterkt å ikke fortsette med treffet i år på 

grunn av lav interesse. Jeg bestemte meg imidlertid for å 

gi det en sjanse til.

Knut, leder i Midt Norgeavdelingen sendte ut invitasjon i 

god tid, og da påmeldingsfristen gikk ut, var det påmeldt 

10 biler fra Trøndelag og 7 fra eget fylke. Kjempebra!!! 

Utfordringen ble imidlertid overnatting for de langveis-

farende. Det var ikke ledige rom verken på vårt lokale 

hotell, motell eller campingplass.  Trønderne måtte derfor 

overnatte i Molde.

Trønderne kom til Molde på fredags ettermiddag, og 

hadde sosialt samvær utover kvelden. Kvart over 12 lørdag 

møttes både trøndere og vi lokale ved hotell Seilet i Molde. 

18 corvetter cruiset ut til Bud, hvor en bedre lunsj ble 

inntatt. 

Kl. 1900 var alle invitert hjemme hos Mona og meg. Trøn-

derne kom med ferge over fjorden, og ble fraktet til oss 

med maxitaxi og en minibuss Hans Jørgen hadde lånt.  Vi 

serverte sjømat med dertil egnet tilbehør. Egenprodusert 

øl ble også tilbudt for de med tykk lommebok. Vi var totalt 

33 stk til bords, og det er vel bortimot maks av det vi kan 

bordsette i puben.  

Søndagen kjørte trønderne hjem via Atlanterhavsvegen i 

nydelig høstvær. Takk for besøket alle sammen. Kanskje vi 

prøver igjen til neste år?

Roar.

Vel fremme i Bud Knut prøver å åpne en vinflaske Romsdaltreffet

Ronald, Ingvill, Toni og Tor

Samling i Molde før cruising
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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 C1 selges:
56-62 Front Body Mount support bracket – steel, par kr. 500,-
56-62 Rear Body Mount support bracket – steel, par  kr. 500,-
55-61 Battery ground cable                                               kr. 250,-
58-62 Body Mount kit w/o radiator Mount kr. 350,-
53-67 Body assy. Rivets flat head aluminum kit kr.   50,-
53-62 Assy. Roundhead rivet set kr.   50,-
 
Porto/frakt utenfor Oslo tilkommer.

Kontakt
Christian Fett  •  tlf  920 60677  
chrfett@gmail.com

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

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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Panvulk AS,  Folkvangveien 22, 1348 Rykkinn,  Tlf. 22 51 48 00,  E-post: post@panvulk.no 
www.meguiars.no
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B-Economique
Returadr

Geir Helge Simonsen

Torfæusgaten 20, 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 


