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Hei alle 
Corvettevenner!
Sessongen nærmer seg slutten og høsten står å banker 
på. En anderledes sessong med minimale arrangement, 
men noen treff har det blitt.

Banedag på Vålerbanen arrangert av avdeling Innlandet 
og vestlandstreffet arrangert av Bergensavdelingen.
I tillegg har det vært en del lokale mindre treff. Det er flott 
at det fortsatt kan holdes mindre samlinger så lenge vi 
følger FHI sine retningslinjer.
Jeg håper vi har fått normalisert livet vårt til neste ses-
song slik at vi kan treffes oftere og uten store begrens-
ninger.
Jeg ser frem til neste års treff hvor Landstreffet på 

Lindesnes blir det store i vår egen regi, og Skalndinavisk 
i Sverige. 
Høst og vinter er en fin tid hvor vi kan kose oss hjemme i 
garasjen med bilen.

Om dere  har noen mindre eller større oppgraderinger 
eller bare en grundig rengjøring så er det fint om dere 
skriver litt om hva dere gjør, ta noen bilder og send det 
inn til Nils Ole slik at det blir litt mer stoff til 
CJ. nilsole67@gmail.com

Med ønske om en  fin høst.
Lars-B.
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Redaktørens side

Corvette med 
Corvetta på slep 
Dette er en C5 Cab Triple black 2004 mod. En eier før 
jeg kjøpte bilen som kom fra Calabasas i California.                                                                                                                                    
Innsug og eksosanlegg er modifisert til det bedre. Curt 
hengerfeste montert.

Vogna er laget i Tyrkia og skal være en teardrop versjon 
basert på modeller fra USA og har navnet Caretta 1500, 
MEN vi har døpt den om til Corvetta.

Det vil komme bilde i front og logo Corvetta vil bli montert. 
Det er en 2011 mod som er omlakkert og noen endringer 
som lys etc. er utført. Bak på vogna er det kjøleboks, vann, 
stekepluss og flere skap og lokket fungerer som tak hvis 
det regner når vi ordner oss mat. Minimalistiske opplev-
else

Bjørn Inge Aar, Trondheim 

På biltreff i Horten  tirsdag 8. sept etter å kjøpt C6 GS Callaway på fredag 4. sept. Fornøyd eier og nytt CCN medlem 
Erik Clementsen fra Drammen.  



8   Corvette Journalen Corvette Journalen   9    

Barnebarn, Sander, Adrian 
og Pia Christine i Corvetta 

1969 Corvette 
Stingray ZL1 ProTouring
Dette er en særdeles spesiell og unik 1969 Corvette Sting-
ray Cabriolet ZL-1 Pro Touring. Den ultimate amerikanske 
bildrømmen om en virkelig muskelbil fra 60-tallet som er 
100% ferdig bygget, der alt virker og en slipper å skru. En 
head-turner av de sjeldne og en ekte funksjons testet 
racing Corvette som også er et smykke som utstillingsbil. 
Kjøreopplevelsen med en LS-7 motor i et lett Pro-Tour-
ing C3 chassis er helt unik og må bare oppleves. Alt av 
restaurering og Pro Touring oppgraderinger på bilen er 
funksjons testet og godkjent av biltilsynet.

Denne bilen er importert fra California USA og har kun hatt 
en eier etter bilen var ferdig bygget og vist på SEMA show 
i Las Vegas i 2011. Bilen har etter dette deltatt i den kjente 
«Optima Ultimate Street Car Invitational» samme år og 
kom på 10. plass i Autocross beviser om de ekstremt gode 
kjøreegenskapene. Bilen er et resultat av et langvarig og 
dyrt Corvette entusiast byggeprosjekt i California for å 
gjenskape en moderne profil av den berømte ZL-1 Corvet-
ten som det ble bygget kun 2 stk. av i 1969. Bilen er godt 
kjent i USA og ligger på Super Chevy sin Global Top 50 
ranking liste over de beste og råeste Pro Touring bilene i 
verden! Bilen er bygget opp helt fra rammen med de aller 
beste performance bildeler for å yte sikkert og maksimalt 
både på banekjøring i fart og i autocross der kontrollert 

handling er viktig. Ingenting er spart på og bilen er unik i 
verden med sin custom ZL-1 Pro Touring utstyrsprofil og 
LS-7 motor. Bilen har også vært illustrert og omtalt i mo-
torsportbladet Hot Rod med meget god omtale. Den har 
også vunnet mange priser på utstillinger i Norge.

Bilen er bygget etter ZL1 Corvette modellen som var en 
meget sjelden produsert racing Corvette som overgikk 
den kjente L-88 løps Corvetten. 1969 ZL-1 modellen med 
spesielt trimmet aluminiums motor på ca. 560 hk var  
hovedsakelig ment for racing. Denne Pro-Touring Corvet-
ten, med ZL-1 målsetting som bygge standard, har in- 
stallert en ny LS7 aluminiums motor på hele 513 hk som 
basis og hele drivlinjen er i lett aluminium. Bilen veier kun 
1400 kg (med full bensintank) og har perfekt vektdistribu- 
sjon på 700 kg fremme og 700 kg bak. Etter en lang og 
konstruktiv prosess ble absolutt alt med bilen spesial-
godkjent med et unikt enkeltvedtak av SFOOR gruppen 
i Biltilsynet med basis i ZL-1 Corvette designopsjonen i 
1969. Hele godkjennings dokumentasjonen med bilder lig-
ger i biltilsynets Autosys database. Vognkortet viser også 
at bilen er godkjent med denne spesielle motorstørrelsen 
som er helt spesielt. Det er ekstremt mye dokumenta- 
sjon som følger bilen der det er flere tykke permer med 
leverandørkvitteringer og detaljspesifikasjoner som gir 



10   Corvette Journalen Corvette Journalen   11    

en unik sporbarhet i deler benyttet helt ned til hver minst 
skrue. Det er også et enormt stort bygge dokumentasjons- 
underlag i bilder på data tilgjengelig fra hele byggefasen 
som gikk over flere år. Alt dette er meget nyttig dersom 
en skal gjøre service, skifte deler etc, men ikke minst for 
annenhåndsverdi.

Bilen er gradert av Amcar sine tekniske IF forsikrings 
representanter og fikk beste karakter “1”. Dette vil si at en 
kan få utvidet IF Amcar kaskoforsikring. I denne beste gra-
deringsklassen med utvidet kasko er bilen i hovedsak å 
anse som en utstillingsbil og en oppfordres derfor til bruk 
av bilhenger ved lengre biltransport. Som en kan se av 
bildene så kjøres bilen på en lukket Brentex spesialhenger 
ved behov, men dette er ikke et absolutt krav. Dette gjøres 
når en skal kjøre på langtur over fjellet til Østlandet på 
Amcar og Corvettetreff. 

Når det gjelder beskrivelse av bilen så er den bygget opp 
helt fra bunnen av med det beste av performance bildeler 
for å etterlikne ZL-1 Racing Corvetten. Bilen har derfor ZL-1 
som emblemer på bilen på panser scoop, grill etc. 1969 

C3 rammen (som er sterkere enn 1968 rammen i torsjon i 
bakpart), ble ytterligere forsterket for å tåle store ramme 
krefter, innfestningsbolter til trailing armene bak er bl.a 
mye tykkere enn originalt. Alle hjulopphengs punkter er 
forsterket. Middle cross member er også tungt forsterket 
for å ivareta større vrimomenter i rammen og forbedrer 
samtidig også vedlikeholds mulighetene til LS-7 clutchen, 
T-56 girkassen og drivverk for øvrig.

Hjuloppheng bak har oppgraderte nye trailing armer med 
dobbelt justerbare Sachs racing dempere med indivi-
duell trykkflaske regulering av hvert hjul for å tilpasse 
bilen til den enkelte løpsbane som skal kjøres. Over disse 
Sachs racing demperne er det Eibach coilover fjærer som 
benyttes i Formel 1 løpsbiler. Camber kontrollarmer bak er 
konvertert til Heim koplinger for å få bedre roll center og 
en slipper da tidligere shims. Alle foringer er nye i oljebe-
standig Polyurethane kvalitet. Begge torsjons stabilisator 
stag både fremme og bak er også tykkere og forsterket 
sammen med mye tykkere sammenstillingsbolter for 
disse.

Hjuloppheng foran er oppgradert til Van Steel A-armer på 
undersiden er også tilpasset Sachs dobbeltjusterbare 
racing dempere med Eibach coilovers. Øvre A-armer foran 
er oppgradert til Guldstand. Hele hjulstillingen foran med 
performance hjulvikler er tilpasset brede lavprofildekk slik 
at det er meget lite veisporing fra monterte 285/35 dekk 
foran, selv på nedslitte norske veier.

Bremsene er oppgradert til kraftige Wilwood performance 
bremser med store 13 tommers rotorer. Foran er det 6 
stempler i svart Wilwood SL6 caliper og bak er det 4 
stempler i Wilwood SL4 caliper. Det er nye originale rust-
frie interne trommelparkeringsbremser (båndtype) inni 
rotor bak. Det er ny bremsekraftforsterker og bremse- 
væsken ble skiftet i 2018. Hele bremseledningssettet er 
nytt i rustfritt stål.

Det er påkostet spesiallaget 3-delte BBS felger tilpasset 
C3 Corvette i krom og sølvfarge. Disse felgene er meget 
dyre, lette og sterke og ble sponset av BBS America for 
SEMA show i Las Vegas i 2011. Et slikt spesialbestilt BBS 
3-delt racing felgsett med C3 boltsirkel, senterhull og 

tilpasset innpress etc kommer lett over hundre tusen 
kroner. Det medfølger likevel med et komplett reserve-
sett (!) med felger og dekk til bilen, dvs 4 ekstra hjul med 
identiske BBS kromfelger med ubrukte Michelin Super-
sport dekk foran og Michelin PS2 dekk bak som en kan ha 
i reserve. En kan alternativt montere TOYO 888 semi-slicks 
på disse reservefelgene dersom en skal kjøre baneløp, 
eller autocross med enda bedre veigrep. Felgdimensjonen 
er 18x10 tommer foran og 18x12 tommer bak. Dekkdimens-
jonen fra Michelin dekkene er 285/35-ZR-18 foran og hele 
335/30-ZR-18 bak. Med disse brede prestasjonsdekkene 
kombinert med bilens vektfordeling, hjuloppheng, dem-
pere og det kjempestore kraftuttaket så er bilen helt 
enestående rå og sikker på veien i hastighet og håndterer 
som en presis gokart i autocross.

Motoren i bilen er en ny 2008 LS-7 aluminiums motor på 
hele 7 liter og 513 hk som basis. Det er den samme motor 
som står i de nyere C6 Z06 Corvettene. Motorinstallasjon-
ens mekanisk klargjøring og optimalisering er gjort i sa-
marbeid med Lingenfelter Performance Engineering som 
er mest anerkjent og kompetent for GM LS motorer. ECU 
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(Engine Control Unit) er levert av GM Performance Product 
og styrer alle sensorer og utstyr tilkoplet motoren. Det 
medfølger HP Tuners data interface til OBD2 kontakt, samt 
HP Tuners Pro software til PC dersom en vil ha tilgang 
til motorens styring, feilkoder og evt. justeringskontroll. 
Det medfølger også trådløs Bluetooth adapter som står i 
OBD2 kontakten slik at en kan overvåke alle motordata og 
evt. feilkoder direkte på mobiltelefonen. Den store motoren 
får meget god kjøling av en ny stor aluminiums radiator 
med 2 stk. kraftige elektriske vifter som styres av bilens 
ECU motorstyring. En kan også overstyre bilens elektro- 
niske viftestyring manuelt ved bryter på rattstammen 
dersom en vil ha ekstra nedkjøling av motor ved varm 
belastende bane/autocross kjøring. Hele kjølevannet ble 
byttet ved service i 2018 og holder ca -35 gr C frysepunkt 
selv om bilen alltid står i oppvarmet garasje ved 22 gr C 

året rundt. Luftinntak med luftfilter er levert av Spectre 
og suger kald luft direkte fra hjulbrønnen på førersiden. 
Smøring av motor skjer via tørrsump trykksmøring (uten 
bunnpanne) fra en stor 10 liter Peterson Drag Tank med 
separat Peterson luftetank. Oljeskift til helsyntetisk Royal 
Purple HPS 10W-40 racing motorolje komplett med høyef-
fektivt Royal Purple Oljefilter RPM 10-48 var utført i 2018.
Det er tilkoplet nytt krom Vintage Air aircondition kompres-
sor og servostyringspumpe til motorens reimdrift. Etter 
original hydraulisk LS7 clutch så er girkassen oppgradert 
til en 6 trinns manuell forsterket Tremec T-56 gearkasse. 
Olje på girkasse er byttet til Royal Purple Syncromax i 
2018 og har temperaturovervåking på gauge i dashbord. 
Drivlinjen fortsetter bak i aluminium til en Dana 44 Heavy 
Duty forsterket differensial i Bat Wing design. Dette Bat 
Wing designet er optimalt da limited slip differensial får 

meget god induksjonskjøling via metall vingene som går 
ut og bærer rammen bak. Olje i differensial bak er byttet til 
Royal Purple Maxgear 75W-90 LS olje i 2018. Alle oljer på 
bilen er fra Royal Purple som er totalt overlegen i oljefilm 
smøring vs standard Mobil 1 olje anbefalt fra GM. Royal 
Purple og Redline er typiske performance oljer for ekstrem 
motorbelastning som dragrace etc.

Bilen har oppgradert hydraulisk servostyring fra Steeroids 
Power Rack and Pinion (tannstang) konvertering. Det er 2 
valgfrie monteringsmuligheter for styrestag for sving- 
radius og den største USA svingradius er benyttet for 
øyeblikket.

Eksosdesignet består av LS7 custom modifisert big-block 
Hooker sidepipes i 5 tommers Custom Flowmaster lyd-
dempere med innvendig perforert straight through cone 
design som lager et særdeles dypt, stille og fint V-8 lyd-
bilde på lavere turtall. I høyere turtall på WOT gir sidepipes 
en hardere rå V8 racing lyd som bare må oppleves. Eksos-
pottene har O2-sensors på Hooker samlegrenene og hele 
eksosanlegget er belagt med blank keramisk Cromex som 
tåler ekstreme temperaturer. Flowmaster cone designet 
i de store eksospottene gir en kjølende effekt sammen 
med keramikkbelegget på utsiden. Dette gjør at overflate-
temperaturen er overraskende mye lavere enn et til- 
svarende Hooker anlegg i rustfritt stål med blåskinns-

farge. En kan faktisk ta på sidepipes uten å bli umiddel-
bart brent. Det medfølger et komplett ekstra sett med kon-
vensjonelle Hooker lyddempere med installerte back flow 
dempere som gir vesentlig lavere lyd dersom en vil kjøre 
på løps bane som har pålagte lydbegrensninger. Disse 
standard back-flow demperne gir en vesentlig struping 
av eksosen og mindre lyd, men dessverre også med en 
del tilhørende reduksjon av motoreffekt. Bilen er godkjent 
med Flowmaster anlegget som er på bilen nå.

Alt av interiøret inne i bilen er nytt. Det gjelder gulvisolas-
jon, tepper, matter, vinduer og glass, dørpaneler, takstoff 
i hardtopp, samt komplett svart soft-top kalesje, pedaler, 
pakninger, styre, tilt funksjon på rattstammen, McLeod 
girspak, håndbrekk, midt armlene, elektriske vindusheiser 
mm. Alle instrumentene er skiftet til nye hvite elektroniske 
old-school Pro-Comp instrumenter fra Autometer. Speed-
ometer er skiftet til Km/t, men det medfølger også speed-
ometer i MPH for USA. Vinterprosjektet er å montere inn 3 
nye instrumenter i samme Pro-Comp design for Wideband 
AFR, Eksos Pyrometer og et manometer for Fuel Pressure 
fra bensintrykkregulator bak ved tanken. Disse instru-
mentene medfølger bilen installert, eller ikke. Fiberoptikk 
fra lysnettet er operasjonelt og virker. Det medfølger to 
sett G-Force 4-punkt sikkerhetsseler for banekjøring som 
foreløpig ikke er montert i bilen. Bilen har nå montert van-
lige 3-punkt sikkerhetsbelter. Det medfølger også et nytt 
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FAST LSX-R luftinntak i kasse med oppgraderte injeksjons 
dyser (gir ca 25-30 hk ekstra), ekstra overhalt Dana 44 
Bat Wing differensial med en lavere utveksling på 3,54 for 
SCCA løp i USA, originale torsjonstag fremme og bak, origi-
nale bladfjær og glassfiber fjær bak, originalt hjuloppheng 
fremme, nye Wilwood LS6 + LS4 bremseklosser fremme 
og bak, nye hjullager m/ shims og komplett installas-
jonsverktøy. Setene er fra nyere 1989 Corvette og trukket 
på nytt i nydelig mykt skinn som matcher bilens farger 

med grå senterstripe. Det er montert solid veltebøyle som 
for øvrig lett kan skrus av dersom ønskelig. Veltebøylen 
passer perfekt under taket i hardtopen. Det er en ny svart 
soft topp kalesje som ligger klar under luken bak. Det er 
montert norsk DEFA batteri vedlikeholdslader som står 
på hele tiden og som holder Optima Red Top batteriet på 
topp hele veien. Bilen har doble røde bubble lights bak, 
men det medfølger nye orginale 1969 modell baklys og.
Bilens karosseri er i lett glassfiber og har gått igjennom 

en lang og profesjonell prosess for å utvide skjermene til 
L-88 wide body look både fremme og bak. Dette for å få 
plass til de brede dekkene. Panseret har ekstra forlenget 
L-88 panser scoop over vindusviskerne og det er bygget 
inn en fin skarp og sporty hekkspoiler bak som tipper litt 
opp. Fremme er det satt på en matchende frontspoiler 
som har uttak for en custom racing slepekrok direkte 
i rammen. Det er nylig i år satt på diskre skvettlapper 
foran i lett svart carbonfiber design som beskytter de 
brede og utsatte skjermene bak for steinsprut. Dette gjør 
at sidepipes, fram skjermer og dører også er beskyttet. 
Fargekombinasjonen er en nydelig Corvette Electron Blue 
med Medium Spiral Grey stripe på opphøyet panser, over 
hard top og ned bak. Tanklokket er oppgradert til ZL-1 rac-
ing look, men det originale lokk i bilens farger følger også 
med. Bensintanken er ny i rustfritt stål og bilen kjøres 
alltid på Shell V-Power Nitro 98 oktan. 

Prestasjonsytelsen og spesielt akselerasjonen fra denne 
bilen er helt ekstrem. Den vil lett matche nyere Z-06 og 
ZR-1 Corvetter da bilen er betydelig mye lettere (ca 250-
300 kg mindre enn C6 og C7), har ingen katalysator og 
ingen struping med stor lyddemping i eksosen samt en 

optimalisert Lingenfelter LS7 motorinstallasjon.

Bilen er fantastisk å kjøre da den gir en helt utrolig kjøre-
opplevelse med mye hestekrefter, 7 liters V8 lyd fra store 
5 tommers sidepipes samt akselerasjonskraft i massevis. 
Disse rå muskelbil kreftene sammen med en enestående 
sikker handling, styring og stor bremsekraft gjør at hver 
tur med denne bilen ikke går i glemmeboken. Med en slik 
monstermotor i et ekstra lett C3 chassis så er alltid kjørin-
gen skrekkblandet fryd og glede både ved rolig og aktiv 
kjøring. Radioen i bilen har ikke norske FM frekvenser. Har 
ikke brukt, eller byttet radio heller da musikk er det siste 
en tenker på når denne bilen kjøres. Den krever førerfokus 
hele tiden for å håndtere kreftene i bilen og kjøreopplev-
elsen er helt utrolig intens hele turen.

Med denne Pro Touring bilen så har en det beste fra to 
verdener: Old-school muskelbil design fra 1969 med de 
flotteste linjer i C3 Corvetten samtidig med ny moderne 
og sikre kjøreegenskaper. Hard top taket er for det meste 
på da bilens ZL-1 racing look linjer passer dette best. På 
solrike dager om sommeren kan en også nyte livet med 
bilen i cabriolet modus som i opprinnelseslandet Cali-
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fornia i USA. Pro-touring teknisk byggemåte gjør at en 
også kan glede seg over helt ny moderne utstyrsdeler 
og kjøreegenskaper. Alle originale spiral- og bladfjærer er 
byttet ut med coilovers slik at kjøreegenskaper er som i 
dagens biler og faktisk bedre. Original fremtung V8 motor 
med ustabil forgasser er byttet ut med lettvekts LS-7 
aluminiumsmotor med bensininnsprøytning som alltid 
starter og er stabil hele året rundt grunnet moderne com-
puter motorstyring.

Bilen er i perfekt stand og er meget lite brukt. Den kjøres 
aldri i regn og har stått i en egen oppvarmet garasje med 
alarmanlegg hele året. Bilen er til salgs på FINN.no og 
vurderes solgt til seriøs kjøper i Norge før den alternativt 

eksporteres tilbake til USA. Har ikke 
hast, eller behov for å selge bilen, 
men vurder å kjøpe en ny stor båt i 
stedet. Prislappen er i øvre klasse, 
men reflekterer auksjonspriser 
den senere tid på klassiske LS7 
Pro Touring muskelbiler bygget 
opp fra bunnen av i USA. Selv om 
bilen er bygget og testet for racing 
og autocross i USA så har ikke 
bilen vært kjørt på bane i Norge 
da kjøregleden og kraftopplev-
elsen med denne bilen på smale 
svingete vestlandsveier har vært 
mer enn tilfredsstillende. Det med-
følger som sagt flere tykke man-
ualer med bygge dokumentasjon, 
koplings skjema og databilder. I 

tillegg til 4 ekstra BBS felger m/ ubrukte Michelin dekk, 
Dana 44 Differansial, 2 Hooker eksospotter med demping, 
HP Tuners Pro interface m/ PC Software og opplærings 
DVD medfølger det også masse små deler som nye 
orginale baklys, div brytere, slanger, oljer, jekk, sikringer, 
klistremerker, spesialverktøy, 1969 manualer, Lingenfelter 
reklame, etc etc. Kan levere bilen på, eller med lukket 
henger over hele Norge etter avtale. Dette er et bilsmykke 
som selges med tungt hjerte og som garantert vil gi ny 
eier en helt spesiell og unik glede ved å eie og kjøre en 
slik spesiell bil. 

Kenneth Strømland 
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Petter Jarneid fra Stavern er en biker. Men han er også en 
Corvette entusiast, med en 1964 C2 Sting Ray stående i 
garasjen, ved siden av sine 2 Harley-Davidson. Å lag en 
story om Petter er det umulig ikke å nevne hans to motor- 
sykler, en chopper og en glider som det heter på biker 
språket. 

2x Harley-Davidson
En eldre og en nyere HD står i stallen til Petter. Hans 2009 
HD CVO (Custom Vehicle Operation) Road Glide med en 
1800 ccm v-tvin på 101 hk som driver 2,5 meter sykkel på 

nesten 400kg i rolig og behagelig fart langs lande- 
veiene. Ikke unaturlig å kalle kjøredoningen for en «Road 
Glide». Ved siden av størrelsen er den fantastiske oransje 
metallikk lakken som gjør utseende på sykkelen veldig 
spesiell og et flott skue. Men det er vel ur-biken, eller 
chopperen som er stjerna i garasjen til Petter. Den passer 
perfekt for Petter, godt oppe i årene, mye brukt, deler fra 
forskjellige tidsepoker og bygd etter egen hodet, basert 
på chopper oppskriften. Ramma er fra 1952, motoren fra 
1972 og lakkjobben som Petter har fått gjort på tank og 
bakskjerm er en klassisk flammelakkering. Men kanskje 

Petter, C2 og HD Chopper

Tekst/foto: Nils Ole
 

det mest typiske for en chopper, er den lange forhjuls 
gaffelen og det høye styret, begge krommet selvfølgelig. 
Og med den lange gaffelen må vinkelen i forhold til vei-
banen bli liten (for at sykkelen ikke skal bli voldsom høy) 
og biker`n sitte rett i ryggen med høyt arm-feste. Hverken 
aerodynamisk eller lett å svinge med.  Men dette er ingen 
R-sykkel! Bøylen bak setet (kun plass til en, bikern) er ikke 
veltebøyle eller ryggstø, men rett og slett bagasjeholder 
man trer bagasjeveskene for lengere kjøreturer. Og det 
er kanskje det som er mest imponerende for ekvipasjen 
er to turer på kryss og tvers av det Nordamerikanske 

kontinent. Første turen til USA for de to, sammen med 
noen fra den lokale biker- klubben Asator, var i 2012. 
«Hardtail Tour 2012» gikk gjennom 17 stater fra 27 juli til 6 
september 2012. Til sammen 11.000 km på de Amerikan-
ske landeveiene, kan det bli bedre! Ja det kan det, for i 
2019 var det dags for fire bikere (med egne choppere som 
ble sendt over dammen) fra Asator som skulle kjøre en 
50-års jubileums tur for den ikoniske «Easy Rider» filmen 
fra 1969 med Peter Fonda, Dennis Hopper og passasjer 
Jack Nicholson i hovedrollene. «Easy Rider Tour 2019» fra 
12 juli til 28 september, 80 dager, 27 stater og 20.000 km 

Biker og Corvette Sting Ray eier
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med avslutning på tid og sted der «Easy Rider» sluttet. 
(jeg mener å huske at ikke alle 3 hovedpersoner var med 
til slutten, på tide å se filmen igjen). Da snakker vi om 
jubileumstur for den ikoniske chopper filmen med en biker 
fra Norge. Chopperen har Petter eid siden 1998 og er en 
del av inventaret i Helgeroaveien, og det skal den fortsette 
å være.

C2 Corvette Sting Ray
Petter er ikke «bare» en biker. Han har også hatt noen 
hobby biler opp gjennom årenes løp. I begynnelsen av 
2000-tallet hadde han fått nok av «full-seizere» og solgte 
sin `60 Impala. Han ville ha en C2 Sting Ray. C3 hadde han 
eid noen år tidligere, men det er C2 generasjonen som 
er favoritt Corvetten for Petter. Som den bilkyndige mann 

HD CVO-Road Glide.

Fast lærveske montert med metall merker fra USA tourer.



22   Corvette Journalen Corvette Journalen   23    

han er (er bilmekaniker, nå teknisk konsulent hos NAF), så 
var det å sjekke markedet for C2. Etter å ha leita litt, fant 
han bilen i Stavanger. En kar der hadde hatt noen kontak-
ter i New York området og han hadde importert en 2 eiers 
bil derfra i 1996. Petter kjøpte Corvetten på våren 2001 og 
har nå eid bilen i snart 20 år. Den skal heller ikke ut av 
slekta, sønnen Tobias er klar i arverekkefølga og er vel 
allerede den som bruker Corvetten mest. Jeg er jo en C2 
mann selv, så jeg prøvde meg om bilen var til salgs, men 
nei. Denne Corvette er en flott, ærlig og uskrudd original 
bil. Det eneste som ikke er fra 1964 er «Rally Wheels» 
(som kom på Corvetten i 1967) og en nyere radio. På en 
måte faller 1964 modellen av Corvetten litt mellom to stol-
er.  Ikke er det det første året med C2 og den ikoniske 1963 
«Split Window» coupen og i 1965 kom jo skivebremser 
som standard og big-block som tilvalg. Men 1964 utgaven 
av Sting Ray har alt C2 modellen har å by på. Kanskje 
det mest særpregede og fineste designede karosseriet 
i Corvettens historie (i hvert fall tyder prisene i dagens 
marked for Corvetter på det). De to falske luftinntaks etter-
ligningene på panseret er borte, så bilen blir enda reinere 
enn -63 modellen. Og så var ikke side-potter noe tilvalg 

før året etter, og heldigvis har ikke Petter etter montert 
det. Men Sting Ray`en til Petter mangler ikke på tilvalg. Det 
heftigste tilvalget er 327 cu.in. motoren, L76 med 365hk 
som kom med 7,171 biler. Bare fuelien med 375hk var en 
heftigere motor i 1964. Bilen har også servoforsterker 
til trommelbremsene og servostyring. Så tilvalgene på 
Petters bil er godt over gjennomsnittet fra 1964. Silver 
Blue eksteriør fargen ser flott ut og er som navnet på 
fargen sier, en blanding mellom sølv og lyseblå. Den har 
nok fått et lakkstrøk siden den ble bygd og den blå soft 
toppen passer perfekt til fargen på bilen, med blåtone på 
hele bilen. Totalt ble det produsert 22,229 Corvetter i 1964, 
8,304 couper og 13,925 cabber. Petters bil er nr. 4582 
og ble produsert tidlig i november i 1963. Den blir snart 
57 år og holder seg kanskje vel så godt som eieren, selv 
om han er noen få år eldre og kanskje ikke har fått det 
stell bil og sykler har fått. Om ikke lenge frister pensjonist 
tilværelsen og da blir det enda mer garasjetid og bruk av 
kjøretøyene. 
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CCN`s track-day på 

VÅLERBANEN
Corvette Club Norway avdeling Innlandet arrangerte 
bane dag på Vålerbanen lørdag 1 august. Dette var i 
utgangspunktet et tilbud kun til medlemmer av CCN 
med Corvetter (eventuelt med andre merker også) og 
hadde et minimum av antall påmeldte. Dessverre var 
det treg påmelding og et lavt antall påmeldte, men 
med å åpne for noen andre biler og en garanti fra CCN 
sentralt ble arrangementet gjennomført. Og takk for 
det. Været var definitivt med på å gjøre bane dagen 
som en ubetinget suksess for deltagere og tilskuere.                                                                                                                  
Dette arrangementet var det første fellestreffet i 
regi av CCN i pandemi-året 2020. Og med mulighet 
for og å overnatte på Skaslien Gjestgiveri i Kirkenær 
(ca. 30 min unna Vålerbanen) for de langveisfaren-
de gjorde det hele til en Corvette week-end, det 
smakte godt opp i all elendigheten. Ca 8 Corvetter 
med sjåfør/passasjer valgte den sosiale delen av 

tilbudet avd. Innlandet hadde lagt opp til. Meget hy-
ggelig lite hotell og førsteklasses mat (og god øl).                                                                                                    
Selve kjøre-på-bane-dagen var det oppmøte kl. 09.00 for 
en teknisk kontroll av bilene og registrering av sjåfører 
og eventuelt passasjerer. Deretter var det briefing av 
sjefen for anlegget, Trygve Schjerpen (han har også en 
C6 Corvette), som gjennomgikk prosedyrer for flagg 
signaler og hvordan man skulle oppføre seg på banen 
(som fks. at alle må kjøre i samme retning). Det ble delt 
opp i 3 grupper; 1. de med erfaring fra banekjøring (kjøre 
det dritten gikk), 2. de med litt (sånn passe) og 3. de uten 
erfaring (søndagstur). Deretter gjennomgikk den erfarne 
CCN medlem og racerbil sjåfør, Frode Alhaug kjøreteknikk 
og gode råd for å sette opp bilen og veivalg. Han brukte 
seinere pace bilen på Vålerbanen å vise veivalgene han 
kjørte under banekjøringen. Så var vi gang. 

Frode med C1 han har eid i 32 år

Tekst: Nils Ole 
 
Foto: Kjeld Aagaard/Nils Ole

C5 som returnerte til Romsdal

C7 Z06 eiere fra Stavanger, Terje og Stein
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14 Corvetter 1 BMW M3 og 1 Camaro var bilene som kjørte. 
Et par C5er fra Romsdal var uheldige med redskapen de 
den ene C5 fikk start problemer og dro hjem før mo-
roa hadde startet. Andre langveis farende var Kolbjørn 
Sandstad Olsen i 2016 Z06 og Magnus Mo i 2006 Z06 fra 
Trondheim og et par C7 Z06 fra Stavanger, Stein Edvart-
sen og Terje Kristiansen. 4 C7 Z06 og en C7 Stingray og 
en del C6 er 3-4 C5er og en C4 var Corvettene som deltok. 
Ingen eldre Corvetter, men en del eldre sjåfører i de nyere 
Corvettene. Men gøy var det. Og det er det som er poen-
get, det skal være lystbetont. Den er ingen vits å kjøre 
sin egen Corvette med hjertet i halsen. Men på en annen 
side er det nettopp på en lukket racer bane det er mulig 
å strekke strikken og lære Corvetten sin bedre og kjenne. 
Når man kjøper ny Corvette i USA blir man nærmest op-
pfordret av GM til en track-day for å lære Corvetten bedre 
å kjenne og hvor grensen for bil og sjåfør er. Corvette er 
en sportsbil med ytelser, kjøreegenskaper og krefter en 
sjelden får prøvd og utnyttet på norsk landevei. En kraftig 
bot og prikker i førerkortet i første gir og fengsel i annet 
gir er det som venter en med de ytelsene nyere Corvetter 
har. Derfor, har man en Corvette bør en en gang i livet 
prøve seg på en lukket racer bane i ordnede og kontroll-
erte former, for det var det på Vålerbanen.

Jeg kjørte med min 2012 C6 GS cab for tredje gang på 
bane i løpet av et års tid. De to første gangene (i fjor) på 
Rudskogen, men jeg synes Vålerbanen kanskje var mor-

sommere, følte som en mer høyhastighetsbane og ikke 
så mye sving og teknisk bane som Rudskogen.  Jeg kjørte 
4 pass på ca. 10 minutter, da var bil og sjåfør fornøyd og 
like hele. Men jeg var så heldig å få sitte på med Terje 
Kristiansen med sin 2016 C7 Z06. Han vært rundt i hele 
Europa og kjørt med Corvetten på mange av de mest 
kjente racer banene i England og det Europeiske fastland.  
Med 659 hk i C7en kjørte han 1,03 runder som det beste. 
Stein Edvartsen med sin C7 Z06 kjørte par tiendeler lang-
sommere med automat i sin C7. Gutta har jo PDR (per-
formance data recorder) i sin Corvette, så der loggføres 
alle data på kjøringen med bilde, lyd og alle dataene fra 
kjøringen. Jeg tok ikke rundetiden jeg kjørte på, men det 
gikk definitivt fortere med Terje som har over 200 hk mer. 
Jeg synes 440 hk er nok. 

Bane kjøringen på Vålerbanen var en flott erfaring og et 
kjempe arrangement av CCN Innlandsavd. Takk til de som 
stod for det, det frister til gjentagelse, og jeg forstår at 
de vil gjøre det til en årlig track-day på Vålerbanen. Jeg vil 
oppfordre alle Corvette eiere å prøve bilen sin på en likket 
bane, men må ikke kjøre som en har stjålet den, men det 
er veldig gøy å late som.

Lørdag kveld var det felles middag for 28 Corvette entu- 
siaster på Skaslien, nydelig tre-retters og hyggelig sel-
skap. Gleder meg til neste år.     

Klar for kjøring

Lunsj

Mange Corvetter som ikke kjørte

Kolbjørn og Kjeld

President Lars må sjekke lånt C6 Z06 før kjøring

Racer bil C6 Z06

NAF veipatruljebiler fra gamle dager.
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Corvette Stingray 
C8 nyheter

Så har den første Corvette Stingray C8 kommet til Norge. 
Ståle Pettersen ved Carfreaks AS har kjøpt og importert 
en «tripple black» C8 fra USA. Den ble vist fram lørdag 8 
august ved Carfreaks på Løten. Bilen ligger i skrivende 
stund til salgs på FINN til kr. 2,5 mill. I tillegg har minst ett 
medlem av CCN kjøpt ny C8 i USA hvor den står og venter 
i 6 mnd. før den blir sendt til Norge. Ryktene går for at 
det er flere C8er vil komme til Norge i løpet av vinteren, 
så bare tiden får vise hvor som mange kommer. Det som 
er helt sikkert er at etterspørselen er mye større enn hva 
produksjonslinja for C8 ved Bowling Green Assembly Plant 
klarer å levere. C8 ble jo introdusert av GM i juli 2019 og 
produksjonen skulle starte i desember, men dessverre ble 
den utsatt nesten 2 mnd. pga. streik ved fabrikken. Etter 
at produksjonen var i gang gikk det par mnd., før alt stop-
pet opp pga. Covid-19. I mai startet de å bygge C8er igjen 
og i starten av september har de økt til dobbelt skift ved 
Bowling Green. Tadge Juetcher (sjefen for Corvette-pro-
grammet) sier at de produserer som mange 2020 C8er de 
klarer til november før produksjonslinja går direkte over til 
å bygge 2021 modellen av C8. 2021 C8 vil være likt priset 
som 2020 modellen, men tilvalg som interiør og eksteriør 
farge, vil bli noe forandret samt at prising av og tilvalgene 
blir noe justert. I starten av august begynte også produks-
jonen av Corvette Stingray C8 hardtop convertible og GM 
har sagt at det vil bli bygd 3,431 biler som 2020 modell. 
Samme måned ble også Corvette nummer 1,75 mill. byg-
get, ganske nøyaktig 67 år etter den første C1 ble bygd i 
juni 1953.  Den var hvit med rødt interiør, det samme som 
alle 300 1953 modeller av Corvetten. 

2020 C8 «Pace Car»
«INDY 500» skulle kjøres for den 104de gang på Indian-
apolis Motor Speedway i Indiana US i mai. Årets utgave 
ble sterk preget av pandemien som herjer i hele verden, 
så løpet ble før første gang i historien utsatt fra slutten 

av mai til 23 august og det skulle kjøres uten tilskuere. 
Verdens største motor begivenhet (kanskje det årlige 
arrangementet i verden) med flest tilskuere, ca. 300.000 
på selve løpet. Men det positive for oss Corvette entusias-
ter ble 2020 Corvette Stingray C8 valgt som årets «Pace 
Car». GM president og Corvette entusiast, Mark Reuss, 
fikk æren å kjøre bilen som ledet feltet på 33 racer biler. 
Det var den 17de gangen at Corvette var pace car på INDY 
500. Første gang var i 1978, da Corvetten hadde 25 års 
jubileum. 

Corvette C8.R
Chevrolet deltar i IMSA race serie med C8.R i GTLM klas-
sen hvor de samarbeider med Pratt&Miller som preparer 
race Corvettene for Chevrolet. Det er et tett samarbeide 
med Chevrolet og P&M med utvikling og erfaringer som 
blir gjort i race programmet som blir overført til produks-
jonen av C8 modellen. 80 % av C8.R er lik bilen som ruller 
ut fra produksjonslinja. Første sesongen C8.R programmet 
blir kjørt i IMSA serien har Corvette Racing vunnet 4 av 6 
løp så langt i sesongen og leder nå serien i sin klasse. Det 
er ikke så mange bilmerker som deltar, men Porsche 911 
RSR og BMW M8 GTE er med, så uansett er det imponer-
ende i sin første sesong med C8. Chevrolet skulle også 
ha deltatt i årets utgave av Le Mans 24 timers race som 
går hvert år i juni måned. Men pga. pandemien har årets 
utgave av Le Mans 24t blitt utsatt til 19-20 september og 
Corvette Racing var selvfølgelig invitert, men det kom i 
konflikt med et løp i IMSA serien helgen etter og Corvette 
Racing har ikke så mange biler og så stor organisasjon at 
de ville klare dette så de prioriterte IMSA i år (arrangøren 
prøvde å overtale Chevrolet). Det er også trist for oss Cor-
vette Racing fans, for det er første gang siden 1999 at ikke 
en Corvette ikke stiller fra fabrikksteamet. Corvette Racing 
har jo tross alt vunnet Le Mans 24h 8 ganger i sin klasse.  

Tekst: Nils Ole 
 
Foto: Terje Sørheim og GM

Første C8 i Norge.
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C8`s ryktebørs og fremtid
Det er mange rykter og spekulasjoner på «world wide 
web» og i sosiale medier om veien videre for Chevrolet 
og C8. GM har uttalt, som alle andre bilfabrikanter, at 
framtidens drivlinjer er elektriske. Tadge Juechter har 
fått en utvidet rolle i GM systemet som skal være med å 
utvikle plattformen og visjonen for EV. Mange har tolket 
det som Corvette C8 blir en ren EV i nær framtid. Det tror 
jeg er helt feil. At C8 kan komme med en hybridløsning er 
sannsynlig, men først noe senere i modellprogrammet. 
Flere sportsbilfabrikanter og ikke minst Formel1 bilene har 
batterier med elektromotor som assistert drivlinje. Så jeg 
har tatt med en oversikt som forståsegpåere av Corvette 
C8 har laget (det er ikke GM som står bak den figuren). 
Den figuren anser jeg som et godt forslag til utviklingen 
av programmet til C8. Men foreløpig tror jeg at GM er 
opptatt å produsere så mange C8 Corvetter de er i stand 
til, for etterspørselen er større enn tilbudet. Tadge Juech-
ter sier i et intervju nylig at Corvette C8 og dopapir er de 
eneste produktene som etterspørselen har gått opp etter 
at korona epidemien slo til for fullt. Det er bare å foreta et 
søk på ebay hvor 50 C8er ligger til salgs og selvfølgelig 
godt av MSRP (Manufactures suggested retail price), alt 
fra et påslag med 20-40.000$. Hva de blir omsatt for vet 
ikke jeg, men at det er godt over sticker prisingen er helt 
sikkert. Dette markedet gjør kanskje at det kommer færre 
C8 modeller til Norge i 2021.    Men om ikke annet viser det 
at Corvette Stingray C8 er hit blant kundene. 😊

 

2020 Corvette Stingray To Lead Field To Green Flag of 104th Indianapolis 500b.

Corvette racing biler

Corvette C8.R Wins RoadAmericaCorvette C8R 2nd RoadAm
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• Over 22 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

• Visning på biltilsynet

• Konvertering til GM Euro navi og DAB-radio C7

• CO2-dokumenter

• Registreringsdokumenter bil og HD fra TÜV

E-post: 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

corvette@corvettestore.no

Aagaard`s gjensyn med 
Corvette C5 «Museum delivery»

Så vidt jeg har fått brakt på det rene er Kjeld Aaagaard 
den eneste nordmann som har fått sin nyinnkjøpte 
Corvette levert som et «Corvette Museum Delivery». I 
mars 2000 fikk han overlevert sin helt nye «Torch red» 
C5 convertible ved National Corvette Museum (NCM) i 
Bowling Green, KY. Temmelig nøyaktig 20 år etter var det 
et gjensyn på hytta i Stavern.

R8C- Corvette Museum Delivery
Mange av oss Corvette entusiaster har vært på NCM i 
Bowling Green, KY, USA. Og har du først vært på Corvette 
museet, har du også vært på Corvette fabrikken som lig-
ger rett over gata (hvis fabrikken er åpen for besøkende, 
den har vært stengt en stund nå pga. innfasingen av pro-
duksjonslinja til C8 og Covid-19). Produksjon av Chevrolet 
Corvette ble åpnet i 1981 (den ble produsert i St.Louis fra 
1953 til 1981) ved Bowling Green. I 1994 åpnet NCM som 
ligger noen få hundre meter unna, og det var det ikke 
unaturlig at NCM gjorde business av å tilby kunder et 
«Corvette museum delivery» fra september 1995. I følge 

«Corvette Black Book» kom dette tilvalget inn på «Otions» 
valgene til Chevrolet i 2001 som #R8C. Men Kjeld fikk sin 
nye C5 levert ved NCM med tårer i øynene i 2000. Men 
problemet, da som nå, er at det er kun kunder med fast 
adresse i USA som får kjøpt ny Corvette hos forhandler 
i US og derved får muligheten til å få bilen levert som 
«museum delivery». Men Kjeld hadde en svigersønn som 
var amerikansk som dattera var gift med og de hadde fått 
lille Erik sammen. Corvetten ble så kjøpt i hans navn med 
Kjeld som eier. 

C5 i US sommeren 2000
På grunn av import regler så skulle C5en stå i statene 
over vinteren og Kjeld skulle få bilen til Norge våren 2001. 
Med AAGAARD som registreringsskilt i US, ble det kjørt 
mange miles rundt omkring i midt-vesten. Kjeld og bilen 
kjørte rundt på diverse Corvette treff og på «Black hills 
Corvette classic» med 1400 deltagere traff han noen 
amerikanere som kjente vår nå avdøde CCN medlem Tom 
Roy Simenstad som hadde vært på treffet noen år tid-

Tekst: Nils Ole 
 
Foto: Aagaard
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ligere, verden er ikke stor! Kjeld og Lise hadde flere turer 
til US for å besøke barnebarn og sin nye C5. Gjennom 
vinteren 2000/2001 verket han etter å få Corvetten hjem til 
Norge. 

C5en i Norge
Corvetten kom til Norge våren 2001. Kjeld var ikke lite stolt 
da han kom med bilen på CCN sitt landstreff i Stavanger 
det året. Han var storfornøyd med bilen og brukte den 

masse. Men etter 1,5 år i Norge solgte han bilen til CCN 
medlem Kjetil Kleppe fra Stavanger som kom med ett til-
bud Kjeld ikke klarte å si nei til. Kjetil eide bilen i mange år, 
men etter hvert solgte han også bilen. Et par eiere seinere 
går bilen nå i Tønsberg og Kjeld fikk besøk av nåværende 
eier og bilen han fikk levert på NCM litt over 20 år tidligere. 
Lille Erik som har vokst seg stor på de 20 årene var også 
til stede og fikk prøvesitte gamlebilen til bestefar 20 år 
seinere og 1,5 meter lengere.  

Kleld foran hytta i Stavern med sin C2 og forherværende C5

Cruising i USA 2000, her ved Mount RushmoreBarnebarn lille Erik i C5en 2000

Erik har blitt stor, 2020 i C5en Tidligere Corvette sjefs-ingeniør Dave McLellan har signert 
C5en i 2002 på CCN landstreff i Oslo

Kjeld i NCM mars 2000 med sin nye C5.
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Avdeling VTB 
– cruising til Horten 11aug 2020
Torsdag 9. juli arrangerte vi cruising fra vårt vanlige start-
sted på Circle K på Sem.  En flott gjeng møtte opp og vi 
kjørte via Horten til Kopstad, over til Bispeveien og fulgte 
den til tunet hos Leif og Grethe i Hvittingfossveien.  10 biler 
på tunet var akkurat passe og vertskapet disket opp med 
kaffe, is og læms – bærre lækkert!  Mye bildiskusjon og 
selvfølgelig diskusjoner rundt konsekvensene for hob-
byen vår med tanke på avlyste arrangement.  Noen få ar-

rangementer har det vært men mer og mer helles det mot 
«uorganisert» aktiviteter (cars and coffee) hvor folk møter 
på eget initiativ og tar corona-ansvar selv.  Leif’s Corvette 
var også gjenstand for beskuelse og kommentarer – han 
har laget en rekke modifikasjoner på sin bil – det siste 
var en lækker spoiler bak.  Tusen takk for oss – we will be 
back!  
Arne Jonny 
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Runars MC og AJs Korea Chevy i mangel av deres egne.

Avdeling VTB 
– cruising til tunet hos Leif og Grethe 
Torsdag 9. juli arrangerte vi cruising fra vårt vanlige start-
sted på Circle K på Sem.  En flott gjeng møtte opp og vi 
kjørte via Horten til Kopstad, over til Bispeveien og fulgte 
den til tunet hos Leif og Grethe i Hvittingfossveien.  10 biler 
på tunet var akkurat passe og vertskapet disket opp med 
kaffe, is og læms – bærre lækkert!  Mye bildiskusjon og 
selvfølgelig diskusjoner rundt konsekvensene for hob-
byen vår med tanke på avlyste arrangement.  Noen få ar-
rangementer har det vært men mer og mer helles det mot 

«uorganisert» aktiviteter (cars and coffee) hvor folk møter 
på eget initiativ og tar corona-ansvar selv.  Leif’s Corvette 
var også gjenstand for beskuelse og kommentarer – han 
har laget en rekke modifikasjoner på sin bil – det siste var 
en lækker spoiler bak.  

Tusen takk for oss – we will be back!  

Arne Jonny 
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CCN Landstreff i Sarpsborg juni 2000
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Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. Tor Åge Aune, fortrinnsvis bestilt 
gjennom e-post: torage.aune@hotmail.com, men kan også kontaktes på mob. 930 15 506. 
Du kan også bruke våre nettsider, og bestillingsskjema der, og sende din ordre direkte. 
Effektene vil også være tilgjengelig gjennom bestilling i din nærmeste lokalavd. av CCN,
 stort sett. Vis utad hvilken klubb du tilhører, med våre flotte klubbeffekter. 
NB. Klubbeffektene sendes på oppkrav, og portoutgifter tilkommer de oppsatte priser. 

Klubbeffekter

Trillebag med klubblogo
Sort 
Pris: 320.-

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av 
Corvette Journalen selges. 

Send en forespørsel om hva vi 
har på lager.

Pris per enkeltblad: 10,-

Klubbkopper  m/CCN logo  
Hvit 

Pris: 70,-

Refleksvest m/klubblogo 

Pris: 75,-

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

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

PRIS: 520,-

Strykemerke med klubblogo
Farger: Hvit tekst / Sort tekst 

Pris: 70,-
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Klubbcaps med brodert 
logo
Sort

Pris: 125,-

Sammenleggbar 
paraply med 
klubblogo

Pris: 200,-

Dame pique
Rød. Str: S,M,L,XL og 
XXL

Pris: 185,-

Ryggsekk med klubblogo
Sort og grå

Pris: 240,-

Klubb bag 
med logo   
Sort
Pris: 245,-

Klubb bag med logo   
Sort

Pris: 270,-

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

Pris: 125.-

Singlet dame (hvite)

Nå 50,-

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

PRIS: 185,-

Herre pique, lys grå 
(kun M) 

Nå 95,- (48%)

Stol med klubblogo
Sort 

Pris: 295,-

Nå 200,-  (31%) 
Selges uten garanti!

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

Pris: 585,-

Kjeledress
(kun xl, xxl) 

Nå 290,- (halv pris) 
Siste rest!

Fleecejakke med 
klubblogo 
Unisex. Sort 

Pris: 360,-

Nå 250,-
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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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Kontor Norge:
Corvette Store AS
Osloveien 134, 1449 Drøbak
Tlf: 64 97 83 88. Mobil: 924 83 386

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

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

E-post:
info@corvettestore.no

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

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

Inntil 100% Finansiering

Corvette by the numbers 1955-82. 
Alvin Colvin 
Selges kr.500,-

Corvette Restoration and 
Technical Guide- Noland Adams. 
170-272$ på Amazon. 
Selges kr.1500,-
Nils Ole Frønæs mob ;992 39 601
nilsole67@gmail.com
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BILDEKOR  ∫  REKLAMESKILT  ∫  FASADEBOKSTAVER
LAY OUT  ∫  LOGO UTFORMING  ∫  STORPRINT
KLISTREMERKER  ∫  PVC BANNER  ∫  STOFFDUK

TEKSTILER M/LOGOTRYKK 

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

storformat av bilen din.

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

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

Medlemsannonser

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

www.teamhvaler.no

Kjøreopplæring i Sarpsborg 
og Fredrikstad!

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

Porto/frakt utenfor Oslo tilkommer.

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

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



“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 orgin-
al stand. Corvetten blir tatt godt 
vare på og jeg benytter Meguiar’s 
produkter som jeg er veldig fornøyd 
med.”

Klaus Erik Sveum 
people wHo kNow cars kNow Meguiar’s™

Panvulk AS,  Folkvangveien 22, 1348 Rykkinn,  Tlf. 22 51 48 00,  E-post: post@panvulk.no 
www.meguiars.no
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al stand. Corvetten blir tatt godt 
vare på og jeg benytter Meguiar’s 
produkter som jeg er veldig fornøyd 
med.”

Klaus Erik Sveum 


