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Hei alle 
Corvettevenner!
Vinteren er her, med alle de muligheter den gir oss.
Noen koser seg ute , mens andre koser seg inne i  
garasjen.

Styret har i år hatt nok å jobbe med. Vår nye webbside 
og nytt meldemsnett som de store saker i tillegg til våre 
faste oppgaver.

Vi håper vi har vår nye nettside oppe å går med alle de 
tilhørende detaljer som må på plass for at siden skal 
fungere som ønsket innen årsskifte.
Inntill alt fungerer som det skal, så får dere benytte dere 
av styrets hjelp der det trengs. Om det gjelder kjøp i vår 
nettbutikk eller om dere hører om personer som ikke får 
meldt seg inn, gi de vår kontaktinfo så ordner vi dette.

I februar er det igjen tid for vårt Årsmøte, jeg oppfordrer 
dere til å møte opp.
Her gjennpomgår vi forskjellige saker, oppsummering av 
året som var, regnskap blir gjennomgått og det blir valg 
der det skal byttes ut i styret eller valgkomiteen. 
Her har alle mulighet til å stille spørsmål om det er noen 
saker som ønskes utdypet. 

Ønsker dere alle en riktig God Jul og Godt Nytt År.

Lars-B.

Til alle ccn medlemmer: 
Husk å betale årskontigent 
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Så er «
.    

Nils Ole

Husk stoff: nilsole67@gmail.com   

Redaktørens side  
 
 
 
 
 
Vi har gleden av å invitere deg til: 

ÅRSMØTE  LØRDAG 15.02.20  KL 14.00 

 
 
Choise Hotell, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu Tlf 67 11 70 12 
 
Dere må selv bestille hotellrom fra 15.02-16.02 hvis dere vil overnatte 
Middag 15.02 er bestilt til 20 personer men kan endres innen 01.02.20 
Bindende påmelding på mail til vida57@live.no. Allergi må gis beskjed om 
 
Priser: Enkeltrom kr 995,- Dobbeltrom kr 1095,- 
Middag: 3 retters kr 399,- pr person. Her er det bindende påmelding med innbetaling 
av kr 399,- pr person til CCN kontonr: 3126.29.76354. Frist 01.02.20 
Beløpet vil ikke bli tilbakebetalt hvis du ikke kommer. CCN må betale for påmeldte 
som ikke kommer 
 
Bestilling til: Choise Hotell, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu. Tlf 67 11 70 12 
 

 

S.u innen 01.02.20 til 
Vida Nygaard 
vida57@live.no 
Tlf 90 62 21 82 
 
 

VELKOMMEN 
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Historien om en 

65’ coupe
Den 15. Juni 1965 rullet en Corvette Coupe med VIN 
194375S119830 av samlebåndet i St. Louis, Missouri.  
I følge dokumentasjon National Corvette Restorers  
Society var det Bill Barnett Chevrolet i California som  
solgte den nye bilen til en ukjent eier, men som trolig 
bodde i Nevada. Eieren hadde krysset av for fargen  
Milano Maroon med Maroon interiør. Bak tilvalgskoden 
RPO L76 skjulte det seg en 327 motor med 365 hk og 

mekaniske løftere. Dette var motoren som våren 1965 
ble erstattet av 396 big-block med 425 hester, så denne 
bilen er blant de siste som ble levert med L76 motoren. 
Bilen ble levert med RPO A31 elektriske vinduer og N36 
teleskopisk ratt. Trolig ble den også levert med RPO T01 
dekk med gullstriper. Grunnen til at jeg tror det er at 
boltene som holder reservehjul brønnen på plass er 
ekstra lange og kun ble levert på biler med gullstripe 

Tekst/foto: Av Bjørnar Sæther, Sørum 

65 coupe
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dekk. Kombinasjonen av farge og motor gjør at dette er en 
sjelden bil, anslagsvis 20 biler har den samme kombina- 
sjonen

I 1973 ble bilen kjøpt av mr. McCord fra California. Han tok 
med seg Corvetten da han flyttet til  Arizona i 2006 og 
bilen var registrert i hans navn helt til jeg kjøpte bilen i 
Anaheim i 2013. Som eier av bilen i 40 år tok han godt vare 
på den. Den originale motoren sitter i bilen i dag, mens 
gearkasse og differensial er skiftet ut med nyere, men 
riktige komponenter. Det originale Winters alumi- 
nium innsuget og Holley forgasseren er borte, men det er 
mange originale komponenter igjen som dynamo, dash-
bord, gearspak og klokker. Det viktigste er nok at bilen 
trolig aldri har hatt karosseriskade, den er en såkalt  
«no hit body» med originalt glassfiber og fuger. Det er 
riktige linjer og dører og panseret sitter som de skal. Rust 
finnes ikke på bilen, dette er en vest-kyst bil. Mr. McCord 
monterte tilhengerfeste så Corvetten ble kanskje brukt 
som campingbil? Dette ble fjernet i 2013. 

I 2012 ble bilen forsøkt solgt på auksjon hos Mecum i  
Anaheim, men eieren aksepterte ikke budet på 40.000 
dollar. Bilen var da nylakkert med nytt interiør i riktige 
farger og motor var overhalt. En forhandler av klassiske 
Corvetter i Anaheim, GM Down Under, kjøpte etter hvert 
bilen som jeg kom over mens jeg var på besøk våren 2013. 
Jeg inspiserte bilen etter beste evne og la mest vekt på at 
den var rustfri og altså trolig en «no hit» bil. At det var en 
ganske så original og matching numbers bil var viktig for 

meg. Jeg betalte 50.000 dollar med en dollarkurs på 5,8. 
Etter at frakt og MVA var betalt kostet bilen meg 400.000 
kroner ferdig registrert med norske skilter i juni 2013.   
Biltilsynet syntes dette var en flott bil. Amcar klassifiserte 
den som en kategori 2 bil. 

Vel hjemme ble det klart at det var nødvendig med en del 
oppgraderinger for å få bilen godt kjørbar. Nye og mest 
mulig korrekte deler ble kjøpt inn som forgasser, bensin-
pumpe, calipre, hjullagre og veldig mye annet. Jeg bruker 
Ecklers og Long Island Corvette som leverandører. Etter 
hvert har jeg skiftet alle slitedeler i for- og bakstil- 
ling, lakkert bærebruer og fjærer og gjort rein under- 
siden av bilen. Gummiforinger som er 50 år gamle har 
for lengst sluttet å fungere. Alfaset Auto har hjulpet meg 
med 4-hjuls kontroll og andre ting en amatør mekaniker 
trenger hjelp til. Bilen kjører nå trolig på samme vis som i 
1965 og er en tidsmaskin. En 1965 L76 Corvette var blant 
de raskeste bilene på veiene den gangen og gir fremdeles 
mye kjøreglede etter 55 år. Bilbladet Motor Trend testet C2 
Corvetter mot de dyreste europeiske sportsbilene, Jaguar 
E-type og Porsche. Konklusjonen den gang som nå var 
ofte dødt løp hva gjaldt akselerasjon og kjøreegenskaper. 
Interiøret på en C2 er funksjonelt og av høy kvalitet og lå 
ikke tilbake for europeiske konkurrenter. Den gang som nå 
ga Corvette mest moro for pengene. 

8,186 couper av totalt 23,564 Corvetter i 1965.

N36 Telescopic steering column, totalt 3,917 i -65.

Siste året med RPO L76.
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2020 C8 Corvette 
Stingray nyheter fra SEMA

For over 40 år siden gjennomgikk jeg jagerfly utdannel- 
sen i U.S. Air Force. Der hadde jeg felles kjøkken med en 
amerikaner fra California som jeg har hatt jevnlig kontakt 
med siden den gang. Nå har vi begge har blitt pensjonis-
ter, og i høst passet det at vi to planla en «road-trip» i det 
vestlige USA med Newport Beach syd av LA som utgangs- 
punkt (hvor han bor). Han ville ha meg med til Las Vegas 
og SEMA og for øvrig besøke noen av nasjonal parkene i 
det vestlige USA i løpet av tre ukers tid (jeg tenker å skrive 
et reisebrev i neste CJ). Det hørtes definitivt ut som en 
plan og Jerry skaffet til veie billetter til SEMA (Specialty 

Equipment Market Association), som man må ha for å 
komme inn. Dette er ikke en messe for alle, men for pro-
dusenter, kjøpere og «spesielt interesserte» av alle slags 
bilrelaterte og ettermarkeds produkter. Også de store 
bilprodusenter stiller, og det var først og fremst Chevro-
lets sin utstilling jeg så fram til. Fire uker tidligere hadde 
Chevrolet avduket 2020 Corvette Stingray convertible 
og samtidig vist frem den nye 2020 Corvette 8.R for sin 
deltagelse i 2020 racing sesongen. Chevrolet må da stille 
med sine siste godsaker på SEMA? Svaret var JA!
Selve SEMA utstillingen hadde jeg tenkt å skrive litt om 

Tekst/foto: Nils Ole
 

i neste CJ, så jeg vil heller konsentrere meg om de tre 
modellene 2020 Corvette Stingray som var utstilt, coupe, 
convertible og C8.R. og de siste nyhetene om disse mod-
ellene. JA, C8 er en rå og definitivt en Corvette i linjeføring 
og utseende. Det som er nytt og uvant er at panseret 
er kortere og at sjåfør/passasjer er plassert mye leng-
er foran i bilen med den følge at det er mye mer bil bak 
kupeen. Det ligger i hele konstruksjonen av en bil med 
midtmontert motor (unntatt Porsche da hvor motoren er 
plassert så langt bak at det nærmest er ett hekkaggre-
gat) og følgelig det lange panseret på alle foregående 
Corvette generasjoner er historie. Det kan ta litt tid å 
venne seg til, men når man ser på alle forbedringer med 
denne løsning når det gjelder ytelser og kjøreegenskaper, 
var det på tide med midt-motor også i Corvetten. 

Da Corvette ingeniørene tegnet C8en, konstruerte de bilen 
med tanke på at ramma skulle være så stiv at de kunne 
bygge en åpen bil uten noen forsterkninger i ramma. Vek-
tforskjellen på en coupe og åpen bil er bare 80 lbs. (36,3 
kg), selv med 8 elektromotorer for de to-delte «hardtopp» 
takene som caben har.  Hele operasjonen av taket på 
caben tar 16 sek. å operere og er selvfølgelig automatisk 
og kan aktiviseres med en fart opp til 50 km/t. Prisfor-
skjellen på coupe og cab er 7.500$ og utsalgsprisen er 
67.495$ for base modellen av caben. Det som også er 
forskjellig fra coupen er at motorrommet er lukket for inn-
syn, de to platene som danner taket ligger over motoren 
og det er dermed ikke noe «vindu» hvor man kan se ned 

i motor-rommet. De to C8 Stingray modellene som var 
utstilt var lakka i Artic White for coupen og Rapid Blue for 
caben. Rapid Blue skilte seg helt klart ut og var nydelig å 
se på, men selvfølgelig veldig blå. Artic White var kanskje 
litt kjedelig i forhold, C8en skal jo være synlig og skille 
seg ut fra mengden når man er ute og kjører. Utseende 
utvendig var en ting, men interiøret var mange hakk opp 
fra tidligere modeller av Corvetten. Spesielt var den blå/
sorte fargekombinasjon i caben fantastisk å se, delikat 
og innbydende. Og ser man nøye etter er det tydelig at 
alle funksjoner for operasjonen og kontroll av bilen, er 
bygd rundt sjåføren slik at han har full kontroll på alt som 
foregår. Det stod utstilt også en C8.R #4 som Corvette 
Racing skal kjøre med i IMSA klassen og i GTLM i bl.a.  
Le Mans 24 timer. Noe teknisk informasjon eller ytelser er 
ikke tilgjengelig om C8.R. fra Chevrolet. Men bilen går og 
jeg har sett og hørt video av bilen som tilsier at det ikke er 
noen LT2 motor med den karakteristiske bass rumlingen, 
men snarere en turtallsmotor med high-pitch lydbilde. 
Ryktene sier en 5,5L V8 «flat plane crank» som er kon-
struert til C.8.R. Bilen skal ha sin debut i Daytona 24 timers 
i slutten av januar 2020, så da vet vi vel mer. 

En ting er å se C8en i selvsyn, noe annet er det å kjøre 
bilen, vil tro. Det er forbeholdt kun utvalgte journalister 
og testsjåfører, så da må vi lese test resultater og se 
tester av bilen på YouTube. Motortrend har kåret bilen til 
«Car of the year» for 2020, så noe riktig har Chevrolet 
definitivt gjort. Motortrend er kanskje USA mest seriøse 

2020 C8 Stingray convertible Rapid Blue 3LT.

Flott hekk med Stingray emblem og det to-delte taket nede.



14   Corvette Journalen Corvette Journalen   15    

Vakker farge combo, nesten for fin til å sitte i.

Black Trident Spoke med Michelin Sport gummi. Corvette Racing C8.R.

bilmagasin og som har de beste test sjåførene og de er 
samstemte.  Denne bilen er med god margin den beste 
Corvetten Chevrolet noensinne har produsert. Direkte og 
presis styring, mye bedre respons og balanse i kontroll av 
bilen gjennom svinger, en fantastisk sømløs dual-clutch 
8-trinns automatisk girkasse og med 2,8 sek til 60 mph 
(ca 100km/t) og 11,1 sek. med 198 km/t over mål på kvart-
mila er formidable tall fra en bil med 
495 hk og veier 1643 kg. Motortrend 
skriver i sin begrunnelse av valget 
av 2020 Corvette Stingray som sitt 
valg av årets bil at den har forandret 
spillereglene for hvor mye perfor-
mance og kjøreglede en kan få for 
en slik liten sum med penger. Det 
kommer kunder til salgslokalene til 
Chevrolet som aldri har vært der før.

Alle allokeringer for 2020 modellen 
er bortbestilt (kjenner jeg markedet 
rett vil det dukke opp mange tilby-
dere av C8er til blodpriser i annen-
håndsmarkedet). Det er noe Chev-
rolet ikke ønsker, men slik er det det 
tilbud og etterspørsel virker. 
Produksjonslinja for produksjonen 
av C7 generasjonen stoppet 14 no-
vember. Det hele litt forsinket fordi 
det var streik blant UAW arbeiderne 
hos Chevrolet i 4 uker. 

Nå er fabrikken i Bowling Green under ombygning til den 
nye produksjonslinja for C8. Vi må nok vente til januar/
februar 2020 før vi ser de første trailere kjøre ut fra 
Bowling Green lastet fulle av nye 2020 Corvette Stingray 
modeller til forhandlere rundt i USA. Ordtaket, den som 
venter på noe godt, venter ikke forgjeves, passer vel her. 
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Synsundersøkelse 
Kontaktlinsetilpassing

Briller · Solbriller
Service på høreapparat 

Hørselshjelpemidler

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

Netthinnebilder med 
øyelegevurdering

SPESIALRABATT TIL CORVETTE CLUB

20% på innfatning og brilleglass
10% på kontaktlinser

10% på alle klokker og smykker (avd Røyken)

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

Motortrend

2020 Stingray coupe i Artic White (passer for Norge).
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Skandinavisk 
Corvette-treff 
Sarpsborg  
30.08.-01.09 2019

I år var det CCN sin tur til å arrangere Skandinavisk treff 
for Corvette klubbene i Danmark, Sverige og Norge. Treffet 
har blitt en årlig tradisjon og vært arrangert siden midten 
av 2000-tallet. Lokalavdeling av CCN, Østfold-Follo hadde 
meldt seg til å arrangere treffet på vegne av CCN. Arrange-
ments-komiteen under ledelse av Jon Grasto hadde gjort 
en stor jobb for å forhandle en god pris med Quality Hotel 
Sarpsborg og skaffe tilveie sponsorer til treffet. Damene 
sto for loddsalg med premier fra sponsorene som bidro 
til den hyggelige prisen for deltagerne. Dessverre var ikke 
påmeldingen til treffet den beste fra norsk side den beste, 
det kan ha noe med å gjøre at konkurransen fra Vest-
landstreffet på Gol gjør at en del medlemmer velger dette 
treffet. Det må vel være mulig å koordinere dette bedre 
slik at det kan være mulig å delta på begge arrangemen-
tene. Men som alltid er svenskene best representert med 
ca. 50 biler, mens det stilte snaue 40 norske Corvetter 
og noen få danske. Uansett var treffet flott organisert og 
vellykket for deltagerne.
Det startet med innsjekk på hotellet fra 12.00. Kl. 14.45 var 
det avreise fra hotellet til Rudskogen Motorsportsenter 
i Rakkestad, ca. ½ time å kjøre. Noen og tretti biler var 
påmeldt og til banekjøringen og Thorbjørn Back fra Aarnes 

Amerikanske Bildeler (som også var sponsor for treffet) 
gjennomgikk kjøreregler for bane kjøringen og deltagerne 
ble delt i to grupper. Jeg hadde kjørt på banen 14 dager 
tidligere og må si at jeg gledet meg til å kjøre på banen 
nok en gang med 20 andre Corvetter. Det fikk jeg inntrykk 
av at de andre deltagerne også gjorde, å prøve Corvetten 
på en lukket bane, selv om Vegtrafikkloven gjaldt. Alle fikk 
muligheten til å kjøre 2x 10 min. og det hele skjedde uten 
uhell. Men det var stor forskjell i prestandren på bilene og 
hastigheten til sjåførene, så det var kødannelser, mens 
leder Corvetten stakk fra de fleste, men gøy var det. Jeg 
vil anbefale alle Corvette eiere å prøve Corvetten sin på 
en lukket bane en gang, om ikke annet enn for noen få 
runder for å lære bilen bedre å kjenne. Damene hadde et 
eget Mary Kay-arrangement på hotellet for de som ville 
delta. Etter bane kjøring og Mary Kay var det tid for en øl 
og mingling i baren og på parkeringsplassen. Infomøte 
og så middagsbuffet for deltagerne kl. 19.00. Det er alltid 
forbrødring på de Skandinaviske Corvette-treffene og det 
sosiale er kanskje det viktigste med hele arrangementet.
Lørdagen var det frokost og eventuell vask/finish av 
Corvetten før det var cruising til Fredriksten festning ved 
Halden. Cruisingen var en tur på landet i indre Østfold og 

Tekst/foto: Nils Ole
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var en flott kjøretur i seg selv som 
tok ca. 45 min. Oppstilling på Fred- 
riksten festning var det vel ca. 90 
Corvetter som stod utstilt. Etter min 
mening er det en fantastisk ramme 
for våre Corvetter. I historiske omgiv-
elser i kanskje Norges flotteste 
beliggende festning, høyt hevet 
over Halden vendt mot Sverige. Ca. 
100 meter fra der hvor Corvettene 
stod parkert ble Svenske kongen 
Karl XII skutt og drept 11 desember 
1718. Onde tunger påstår at det var 
av sine egne, men svenskene som 
var tilstede (på Corvette-treffet) la 
selvfølgelig skylden på nordbaggar-
na, noe vi kan leve med. Sightseeing 
for mange og servering av varm 
lunsj for alle før retur til treff-hotellet, 
stykkevis og delt.

Etter cruisingen var det tid for å 
gjøre det som passet hver enkelt, 
det være seg å prøve det store 
spaet på hotellet og som var en del 
av treff-pakke, slappe av, eller ta 
seg en øl og sparke dekk på park-
eringsplassen. På årets treff hadde 
arrangements-komiteen bestemt 
at det ikke skulle være noe bedøm-
ming. Men det var en jury som i all 
hemmelighet gikk over alle deltager 
Corvettene på treffet og plukket 
ut den bilen som stakk seg ut og 
de rett og slett likte best, treffets 
Corvette. Jeg synes dette er en fin 
måte å gjøre en premiering på. Ikke 
masse avkrysninger på et bedøm-
mings skjema, men rett og slett 
en totalvurdering av kompetente 
Corvette folk med mye kunnskap å 
velge den Corvetten som de mente 
var treffets Corvette. Det ble en flott 
svensk registrert C3 cab., verdig 
vinner. 

På kvelden var det festmiddag og 
premieutdeling til svensken med 
C3en (jeg husker dessverre ikke 
navnet) og ikke minst loddtrekning 
av de mange for alle premiene 
sponsorene til treffet hadde bidradd 
med. Loddselgerne hadde gjort en 
stor jobb med å selge lodd og det 
kom godt med i balansen i regnska-
pet for treff-komiteen. Etter middag 
var det samling i baren og siden det 
er treffets siste dag var det som det 
pleier en tidlig kveld. 
Neste år er det CCS som skal arran- 

gere Skandinavisk treff i Uddevalla 
28.-30. august. Det er bare å krysse 
av i kalenderen. Svenskene er det 
alltid hyggelig å besøke.                                                                  

For årets treff er det bare å takke CCN 
avd. Østfold-Follo for et flott arrangert 
Skandinavisk treff og alle sponsorene 
som bidro til treffet.  

Mangeårig CCN medlem Odd Nilsen og Maria med deres 
relativt nye C6 modifisert, flott bil.

Lars W. overrekker stafettpinnen til den svenske Presi-
denten Christer Woxberg. Før banekjøring.



22   Corvette Journalen Corvette Journalen   23    

Fra festmiddagen

Treffets Corvette.

2017 C7 Corvette Grand Sport cab.    
Eier: Ole-Martin Nielsen
 

Ole Martin Nielsen og kona ser ut til å trives med sin ny-
delige 2017 C7 GS på CCN sine treff. Her er de på Skandi-
navisk treff og deltok også på landstreffet i Langesund 
hvor bilen tok flott 2nd plass i C7 klassen.   

•  C 7 Grand Sport Cab 2017. modell. (første gang reg. i 
2016. i Tyskland)                                          

• Importert fra München i nov. 2017. Km. Stand ved import 
12664.

• Det er en europautgave med bla. original DAB radio og 
Europa navigasjon.

• Torch red med sort cab.
• 3.LT. Full skinn pakke «Nappa», FAY Carbon interiør pa-

kke, B 92. Panser med Carbon luftinntak.
• Q8K freste al. Felger. Kamera både foran og bak.
• LT1 466 hk.6,2l automat

1967 C2 Sting Ray 
Eier Liv Margrethe Hansen       
 

Tekst: Nils Ole/Liv Foto: Nils Ole

På landstreffet i Langesund og så Skandinavisk treff i 
Sarpsborg var det en bil og sjåfør/eier som det var ekstra 
hyggelig å se igjen som deltager. Liv Margrethe Hansen 
kom med sin flotte 1967 C2 Sting Ray cab. 327/300 hk i 
Goodwood Green eksteriør farge med hvit soft top og ikke 
minst side-pottene. En bil som vekker minner og smil hos 
gamle CCN medlemmer. 
Hennes historie er et eksempel til etterfølgelse og det er 
utrolig hyggelig at hun bruker bilen og deltar på treff med 
gamle og nye Corvette venner. Bildet er tatt på Quality 
Hotell Sarpsborg, der hun, Frode og C2en hadde sin debut 
som C2 eiere på landstreffet i 2000. 19 år har gått og fort-
satt har hun glede av Corvetten.
Mitt navn er Liv Margrethe Hansen, en liten historie om meg 
og en gammel Corvette (er nok også litt gammel - 73 år).
Min mann importerte en Corvette C2 cab 1967 modell 
fra USA i 1999. Det ble mye restaurering, bilen var ikke 
helt som salgsannonsen fortalte. Vårt første landstr-
eff var i 2000 i Sarpsborg, bilen fikk sin første pokal og 
min mann en oppmuntring til å fortsett restaureringen.                                                  
Det ble flere landstreff og flere pokaler etter det. I 2008 vi 
til Sverige og Corvetten ble med på flyttelasset. 
Dessverre døde min mann i 2015 og jeg hadde en gam-
mel Corvette som jeg ikke visste så mye om! Skulle jeg 
selge den eller begynne å kjøre selv?
Nå er det tredje sesongen jeg kjører den fine bilen og jeg 
elsker det (ikke vask/polering). Jeg vil si til alle damer som 
mister sin kjæreste og har en Corvette - selg den ikke 
- kjør selv! Det går bra, vi klarer det! Hjelp er det mange 
som vil gi oss.                                                                                               

Vennlig hilse Liv lykkelig Corvette-eier

Torbjørn Back gjennomgår kjøreregler for 
banekjøring.



Corvette Journalen   25    24   Corvette Journalen 



26   Corvette Journalen Corvette Journalen   27    

Corvette Journalen   39    

Kontor Norge:
Corvette Store AS
Osloveien 134, 1449 Drøbak
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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

Oslo Motorshow 2019
Lillestrøm
25. – 27. oktober

Da var vi tilbake! Etter skuffelsen ved ikke å få stille med 
stand i 2018, var vi glade for å få vist oss frem ved OMS i 
år.

CCN Oslo/Akershus var ansvarlig for standen på OMS. 
Etter en god del forarbeide og planlegging var det klart for 
rigging av standen kl. 09.00 torsdag 24.10. Det gikk fort 
og greit å sette opp utstyret vi hadde. Vi hadde forberedt 

det meste av utstyret som skulle til, men manglet et lite 
bord. Griseheldige som vi er fant vi ganske tilfeldig et bord 
under en trapp. Det passet ypperlig. Men hvor lenge var 
Adam i paradis? Jo, helt til Van-klubben litt senere kom 
bort og spurte pent om de kunne få tilbake bordet sitt når 
vi var ferdig med det. Måtte jo bare beklage og gi det til-
bake med en unnskyldning om at vi trodde bordet tilhørte 
OMS. Alle tok det heldigvis med godt humør, men vi man-
glet fortsatt et bord, så da var det bare å kaste seg rundt. 

Per og Vida løp rundt og fant et passende bord på tilbud, 
og dermed var standen komplett.
  
De tre utstillingsbilene møtte opp i god tid; vasket og 
polerte. De ville promotere klubben på en fantastisk måte. 
Vi synes vi fikk en riktig pen samling:

Christian Fett – C1 
Christian kom med sin flotte 1958 modell. Dette er en 
originalrestaurert bil som er høyst iøynefallende; en riktig 
perle.

Henrik Kjær - C2 
Henrik sin C2 er en usedvanlig spesiell bil. En custom-bil 
bygget av Henrik selv sammen med sønnen. Årsmodell 
1965-1967. 

Odd Arne Neverdal – C6 
Odd Arne sin C6 er en 2012 Callaway. Vakker å se på. Helt 
unik. Et råskinn av en bil. 

Fredag stilte vi opp fra kl 11.00 og alle på standen gjorde 
en glimrende jobb. Det var mange folk innom standen. De 
ville ta seg en god titt på bilene, og mange hadde mye de 
ville spørre om.  
Lørdag var det på’n igjen fra kl 10.00. Det var særdeles 
godt oppmøte av besøkende også denne dagen. 

Søndag var siste dag på OMS. Besøkende kom og gikk. Vi 
var aldri alene på standen, og det var bra. Kjeks, sjokolade 
og kaffe forsvant fort; både store og små besøkende 
ville ha en smakebit. Antakelig var det greit med noen 
raske karbohydrater til blodet mens man drømte seg 
bort over synet av bilene på standen. Vi hadde til og med 
en liten mini C2 på standen; en liten tøff -63, og den var 
selvfølgelig populær blant de minste som fikk prøvesitte 
og tute. Tute gjorde barna også da foreldrene ville gå 
videre.

Totalt var det ca 44 000 besøkende på OMS denne hel-
gen. Med tanke på alt som sies, skrives og menes om 

Tekst: Marit Gulliksrud
 
Foto: Per Gulliksrud og Vida Nygård
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fossile biler i denne tid, er det gledelig at interessen for 
disse bilene viser seg å være så stor. Bilen er en del av 
vår kultur og historie, og denne helga fikk CCN vist frem 
noen av de flotteste bilene i klubben for et entusiastisk 
publikum. 5 av disse meldte seg sågar inn i CCN i løpet av 
helgen.

Søndag kl. 17.00 begynte nedrigging. Nå var vi flere som 
hjalp til, og de fleste av oss fikk en avslappende kveld 
på sofa etter kl. 22.00. Medlemmene har vært flinke til å 
melde seg til jobb på standen, og det er utrolig bra. Denne 

helga var det Vida Nygaard, Henrik Kjær, Kjeld Aagaard, 
Odd Are Frydenlund, Jan Egil Ottesen, Vidar Kjærstad, Tore 
Johansen, Terje Sørheim og Per Olav Gulliksrud som var til-
stede og sto på stand på omgang. Dette er jo noe vi får til 
sammen. Som alt annet i klubben. Ting gjør seg ikke selv 
– men vi drar lasset sammen. Stor takk til alle som bidrar!!
  
Og da var OMS 2019 over. Det var en hyggelig, men slit-
som helg.
Vi søker igjen for stand i oktober 2020 – krysser fingrene.
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Flest likes på CCN Facebook side

1968 C3 Stingray 327-350 hk ved 
Brødrene Hanssens Auto på Nøtterøy. 

Eier: Knut Auvi
Foto: Kjersti Faaberg Auvi
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ASFALT CLASSIC 
RUDSKOGEN 
18. august

Søndag 18 august våknet jeg kl. 07.00, solen var i ferd å 
bryte igjennom skyene og jeg var ganske våken, selv om 
jeg hadde vært i 60-års lag dagen føre. Jeg sjekka YR og 
Rakkestad og det var meldt bra. Kledde på meg, ut i gar-
asjen, fyra opp LS3en med 436 hk og satte «Silkesvarten» 
i firsprang mot Horten. Ferje til Moss 08.00 og så direkte 
til Rudskogen Motorsenter hvor jeg taxa inn porten ti over 
ni. Kr. 150,- i inngangspenger var det råd med, og idet jeg 
skulle kjøre videre til den gruslagte parkeringsplassen i 
det fjerne, dukket det plutselig opp en funksjonær som 
spurte om jeg ville parkere i depotet for en utstilling av 
spesielle biler. Selvfølgelig ville jeg stå på asfalten midt 
i depotet, der skulle jeg tilbringe store deler av dagen 
likevel, så det passet meg utmerket. Jeg ble parkert mel-
lom en Maserati på den ene siden og en Jaguar på den 
andre og rett inn porten bak meg stod 77 år gamle Henry 
Harrfeldt og bytta dyser på sin Ford GT40 (det er vel det 
nærmeste du kommer en original Ford GT 40 som mulig, 
bygd hos Safir Engineering i England i 1980 som had-
de overtatt produksjonsutstyret og rettighetene til Ford 

GT40 og har chassisnummer som original bilene). Det var 
Ford- forhandler RøhneSelmer som var hovedsponsor 
og hadde samlet en haug med gamle klassiske Forder 
og selvfølgelig nye biler som var til salgs. Ford Norge sin 
Trond Shea Lotus Cortina og hans «Tikka» Escort MkI var 
utstilt. Jeg følte jeg var i godt selskap, selv om min 2012 
GS var i det nyeste slaget. Men det var dette jeg hadde 
kommet for å se, gamle klassiske biler kjøre om kapp på 
den fineste racerbanen i Norge, deriblant CCN medlem 
Frode Alhaug med sine to Corvetter, #111 C2 coupe og #112 
C6 Z06.

For det er flaut å si det høyt, selv om jeg i de siste 22 år 
har vært på klassiske bilrace på Silverstone, Goodwood, 
Laguna Seca og Vålerbanen, hadde jeg aldri vært på 
Rudskogen. Denne banen har blitt en flott bilbane etter 
ombyggingen som var ferdigstilt i 2011 etter den berømte 
bane konstruktør Hermann Tilke sine anvisninger. 3,237 
km lang, en høydeforskjell på 42 m med 14 svinger og 
lengste langside på 640 m må det være den fineste 

Tekst/foto: Nils Ole
 

Historisk 66-71 er det mye forskjellig å se.
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racerbane i Norge, selv om kanskje noen mener den er litt 
knotete.  I tillegg er det en internasjonal Go-kart bane og et 
offroadanlegg med motocross og enduro som i sum gjør 
dette til nasjonalanlegget for motorsport i Norge. 
Nesten 250 biler var påmeldt til race Asfalt Classic helgen 
17.-18. august på Rudskogen. Det var styrtregn lørdag 17, 
men på søndagen var det opphold og til dels pent vær, 
så en del frafall på startlistene var det p.g.a. været som 
var meldt. Men godt over 200 biler stilte til start og mange 
svenske og danske biler hadde tatt veien til Rudskogen. 
Det var flere klasser som stilte til start som ikke jeg var så 
interessert i, Shortcar, Formel klasser var godt representert 
på startlistene, men det var GT-klassene og historisk racing 
som for meg var artig å se de kjøre og ikke minst å gå i de-
potet å ta bilene i nærmere øyesyn. Hele 60 biler stilte i de 
forskjellige «Historic racing» klassene. 60-70 talls «saloon 
cars» som Ford Escort MKI 1300GT, Ford Lotus Cortina MKI, 
Ford Escort BDA, BMW 2002, Morris/Austin Cooper S, Fiat 
Abarth, Lotus Elan, Volvo PV-Amazon-142, Ford Mustang var 

biler som stilte i de eldste klassene (dessverre stilte ikke 
Frode med sin C2 Corvette da den hadde tekniske proble-
mer).  Av nyere biler i historic racing klassen var det BMW 
E30 M3, Audi V8- DTM, Porsche blant flere som deltok.  
Tommy Rustad stilte i en Ford Escort RS 1800 (som han 
hadde fått i 50-års presang av Petter Solberg) i klassen 
72-90, hvor han kom på 3. plass. Ellers så var GT-klassene 
godt representert og her gjorde Frode det bra sammen 
mer moderne og utviklede racing biler slik som Audi DTM. 
Da jeg hadde fått anvist plass i depotet for «utstilling» 
av Corvetten min viste det seg at det fulgte med en 
demonstrasjons kjøring på banen, eller defilering som de 
kalte det, hvis jeg var interessert. Det var alle de klas-
siske Fordene som stod utstilt i en avdeling og så var det 
«røkla» dvs. alle de andre bilene som stod utstilt som 
skulle vises fram på banen. Det var full briefing på bane 
kjøringen, utlån av hjelm og skrive under på at arrangør 
fraskrev seg alt ansvar for Corvetten min. «Røkla» var 
BMW M3, Plymouth Barracuda og en gammel Mase-

rati Formel bil. Det er mange former for defilering, men 
denne var vel av den sorten å kjøre det dritten gikk. Midt 
i en sving med opposite lock ble øya store da jeg hadde 
speilet fullt av Mats Gjerdrum sin klassiske Maserati-for-
mel bil. Dette ble plutselig litt mere alvorlig enn jeg hadde 
tenkt. Å kjøre og prøve Corvetten på lukket bane er noe 
jeg anbefaler alle Corvette-eiere. Man må ikke kjøre som 
en gris, men prøve ut grensene for hastigheter i svinger 
og bremsene på bilen, 6-8 runder holder for folk flest og 
bilen.  For meg var 8 runder nok, både for sjåfør og bil, 
begge like hele.

Asfalt Racing NM består av flere NM runder. Runden 
denne helgen var en av 5 NM runder og finalen gikk på 
Rudskogen 4 uker seinere. CCN medlem Frode Alhaug (et 
av de aller første medlemmer fra 1993 og Corvette-eier 
siden den gang) har vært aktiv med sine to Corvetter på 
bilbaner i Norge.
Her kommer hans oppsummering fra sesongen 2019.

Ford GT40 bygd hos Safir Engineering i England på original 
jiggene fra Ford.

Historisk 66-71 er det mye forskjellig å se.
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Ford Escort MkI som bl.a. Trod Schea kjørte for Ford Norge.

Historisk 72-90 Ford Escort BDA med 280 hk på 860 kg

Tommy Rustad var fornøy med 50-års presangen fra Petter Solberg.

Mini Cooper S er en virkelig klassiker

Henry (77) bytter dyser på Ford 331 med Eagle-Weslake 
topper og fri eksos for bane demo. Noreges flotteste bil 
med skilter.
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Kjørte med begge bilene også nå i 2019.
Sesongen består av 5 finale helger i GT klassene med 
trening, kvalifisering og 3 finaler hver helg i GT og 4 helger 
med kvalifisering og 2 finaler i Historisk. Begge klassene 
kjøre de samme 4 helgene og med to biler er det nok å 
gjøre med hjulskifter, service, 150 liter bensin, eventuelle 
reparasjoner og alt annet.

Sesongen startet svært bra på Rudskogen i Mai med to 
seire i GT og en seier og en 2 plass i Historisk.
Tredje finale i GT ble dramatisk med sprekk i bremserør 
fra master pumpen. NULL brems etter langsiden mot 90 
grader sving. Dro av i 240 km/t. Spoiler og oljefilter lå igjen 
på banen og varm olje på varm eksos er en dårlig kombi-
nasjon, det kalles BRANN.

Det gikk relativt bra men på neste finale helg på Våler 
viste det seg at girkassen også hadde fått en smell som 
ikke var synlig på utsiden. Det ble 7 lange nattetimer med 
demontering uten resultat, kassen måtte deles og feilen 
var en liten splint.

Slik er racing og dessverre mistet jeg tre finaler og mange 
poeng i sammendraget.
I Historisk med 111`n gikk det bra med to seire.
Resten av sesongen forløp strålende med begge bilene. 
Normalt med skruing gjennom sommeren med to ganger 
ut med girkassen på Z06`n og motoren på Sting Rayen 
måtte også ut en “snartur”
Videre var det mye regnvær et par helger og det er passe 
krevende å kjøre 1440 kg racebil med 825 Nm ned ang-
sten på Rudskogen med hastighet helst over 220 km/t 
når sikten er tilnærmet 5 meter. Gamlebilen med Dunlop 
diagonaldekk lik de som var på 60 tallet er som første 
snøføre hvor du ikke rakk å legge på vinterdekkene. Det er 
også Racing.
Sesongen endte med tre personlige rekorder på rundetid, 
6 finale seire i GT og 5 i Historisk. Dette ga sammenlagt 
seier i Historisk og mitt 6 Norgesmesterskap. Kjempe-
fornøyd.   
 
Corvette Racing Team
Frode Alhaug

Racing sesongen for Frode Alhaug 
og Corvette #111 og #112
Tekst: Frode
 
Foto: Racefoto og Nils Ole 

Corvette Sting Ray start no 111
Kort fakta og historikk
Bilen er original en 1967 mod men er nå bygget om til 1965 
mod for historisk racing kl 8 som er frem til og med 1965 
årsmodell. Det vil si at motor, gir, bremser, for og bakstill-
ing er som den kom ny.
Motor: Original 65 327 CID Corvette med vakum-mekanisk 
innsprut
Gir: Original 4 trinns Munchie og 1:55 utveksling
Historikk: Bilen ble tatt inn til Norge av dagens eier i 
1998 etter å ha gått i racing i USA og Canada siden 1972. 
Samme startnr 111 og fargekombinasjon fra 1972 1999-
2006: Bilen ble videreutviklet med bremser og spoilere og 
ny 383 aluminiums motor på 500hk. Konkurrerte i klassen 
Roadsport A
2006-2009: Ny motor på ca 580 hk, nye bremser, fjærer 
og dempere og større vinger.
Konkurrerte nå i klassen GT 2
Målt topphastighet til 278 km/t og 0-400m på 11 sek og 
227 km/t
2015-  Bilen ble bygget tilbake til original 65 mod for his-
torisk racing med FIA dokumenter. 
Den kan nå konkurrere i Historisk og Classic Racing i hele 
Europa
Resultater i Norsk og Svensk baneracing:
- 57 finaleseiere
- 4 Norgesmesterskap
- 2 Norgescup seiere    

Corvette Racing Team
Frode Alhaug

Corvette C6 Z06 start no 112
Kort fakta og historikk
Bilen er en 2006 mod og i utgangspunkt en standard 
gatebil
Motor: Oppgradert 7 liter original Z06 Alu motor
-  Effekt ca 550-70 hk på drivhjulene og 825 Nm Moment
-  Gir er 6 trinns forsterket T56 Tremec og original Z06 

bakaksel
-  Bremser er Brembo Racing for og bak
-  Hjuloppheng for og bak forbedret med Pfadt race deler 

og Penske racing dempere
- Hastighet er 0-100 på 2,8 sek og målt retardasjon fra 

230 til 85 km/ på 1,8 sek. Toppfart over 340 km/t
-  Dekk dim 280/65 x 18 for og 320/68 x 18 bak ( Sliks 

varer en helg )
Historikk: Bilen fikk bur og racebremser i USA i 2006 og 
gikk et år i US Klubb racing
 Ble importert til Norge av dagens eier i 2008 og er grad-
vis videreutviklet og forbedret med veiholdning og ytelse. 
Racing:  Corvetten konkurrerer i klasse GT2 med vekt/effe-
kt faktor 2,5 i Norge , Sverige og Danmark
Resultater: 
- 51 finaleseire
- 29 andreplasser
- 2 Norgesmesterskap
- 1 Norgescup seier 

Frode og Corvette #111 og 
#112 på Rudskogen 
18 august.
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Cars - Bikes and Coffee 
Kristiansand

Her er litt bilder av corvetter som har vært på Cars - 
Bikes and Coffee Kristiansand i år (2019).

Cars - Bikes and Coffee Kristiansand arrangeres hver 
torsdag på Høllen brygge i Søgne. (Ca. 20 minutter vest 
for Kristiansand).

Sesongstart og sesongslutt er det været som bestem-
mer. Det er ikke uvanlig med rundt 20 slike treff i 
sesongen.

På de beste solfylte dagene er det godt oppmøte av 
både biler og motorsykler, normalt opp mot 150 kjøretøy.
2019 er femte året for arrangementet. 

Bildeserier fra det hele kan man finne på nettsiden:
 “Love To Accelerate” http://lov2xlr8.no

Avdeling Sørlandet 10 år
Den 09.09.2009 ble avdeling Sørlandet startet opp.I den 
forbindelse ble det sendt ut innbydelse til medlemmene 
om feiring av 10 års jubileum på Big Horn i Kristiansand.
Det møtte ca. 25 feststemte medlemmer som fikk 
servert god mat og drikke.

Tekst/foto: Hans Tore Tangerud
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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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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
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BILDEKOR  ∫  REKLAMESKILT  ∫  FASADEBOKSTAVER
LAY OUT  ∫  LOGO UTFORMING  ∫  STORPRINT
KLISTREMERKER  ∫  PVC BANNER  ∫  STOFFDUK

TEKSTILER M/LOGOTRYKK 

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

storformat av bilen din.

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

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

Medlemsannonser

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

www.teamhvaler.no

Kjøreopplæring i Sarpsborg 
og Fredrikstad!

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

Porto/frakt utenfor Oslo tilkommer.

Kontakt
Christian Fett  •  tlf  920 60677  
chrfett@gmail.comKontor 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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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 
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people wHo kNow cars kNow Meguiar’s™

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

Panvulk_Corvette Journalen_A4_helside.indd   1 18-03-13   00:46

B-Economique
Returadr

Lyngdal Libris 

Agnefestveien 12, 4580 Lyngdal

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

Klaus Erik Sveum 


