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Hei alle 
Corvettevenner!
Når dette leses er Julen her. Høytid, fritid, familetid og 
garasjetid.

Året som har gått har vært et anderledesår. Vi hadde 
akkurat avholdt vårt årsmøte, så kom Corona’n og satte 
en brems for alle aktiviter.
Styret har hatt møter og de har vi avholdt på teams, noe 
som har gått relativt greit etter litt innkjøring.
Vi ser muligheter for å fortsette med noen teams møter 
også i fremtiden, blendet inn med noen møter hvor vi 
treffes over bordet.
Dette vil kunne hjelpe til å spare inn en del reiseutgifter.

Treff har det heller ikke vært noe særlig av i år. Litt lokale 
samlinger av mindre art, men ingen store i regi av  
klubben.

Vi i styret håper å kunne innby til Årsmøte som tidligere 
år, i en litt strammere utgave, hvor vi må ha forhånds- 
påmelding. Vi har ordnet med hotell som har møterom 
som er stort nok til å ivareta god avstand mellom de 
fremmøtte. Håper dere som pleier å komme også kom-
mer i år, og jeg ønsker også velkommen til nye deltagere 
som ikke har vært med tidligere.
Følg med på vår nettside og FB side for videre inn-
bydelse til årsmøtet.

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en God og Frede-
lig Julehøytid og et Godt Nytt År!!

Lars-B.
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Pandemiåret 2020 er snart ved veis ende. Det har vært 
et krevende og spesielt år på mange plan og veldig få 
arrangementer i regi av CCN. Men mange, jeg inkludert, 
har brukt Corvetten på egen hånd og deltatt på noen 
mindre lokale treff og crusinger. Så Corvetten har faktisk 
vært en «trøst» i disse korona tider. 

Corvettekalenderen for 2021
12 medlemsbiler er avbildet i kalenderen for 2021. Vi har 
tidligere trykket de biler som fikk flest «likes» fra FB, men 
av forskjellige grunner har vi i år gjort det litt annerledes. 
Jeg har kontaktet noen av de som har lagt ut bilder av 
bilene sin på FB (jeg må sjekke om de er medlemmer av 
CCN, mange som er brukere av CCN sine FB-sider er ikke 
medlemmer av klubben) og fikk bilder av god størrelse 
som er bra nok kvalitet for kalenderen. Andre kontaktet 
jeg for å få forskjellige modeller og årganger, farger og 
Corvetter og eiere som ikke har vært avbildet i kalender-
en før. Jeg har også etter hvert en del medlems Corvetter 
liggende på PCen, så noen får kanskje en overraskelse at 
bilen er i årets kalender. 

Corvette Journalen
Det er nesten like spennende for meg som for dere som 
lesere hva som kommer i CJ hver 3de måned. Jeg har 
selv laget en lengere (kanskje for lang) artikkel om de 7 
første generasjoner av Corvette og en story om Espens 
C5. VTB har igjen bidratt med noen lokal treff og Rudolf 
fra Sørlandet har sendt inn en story om en felles tur med 
i regi av Amcar. Vestlandstreffet var kanskje det eneste 
Corvette treffet i regi av en av lokal avd. i CCN, men 

dessverre kom heller ikke i år en artikkel om det. Det er 
nye muligheter å sende inn stoff til CJ i 2021 med første 
anledning i februar for CJ 1-21 som kommer i mars neste 
år.

Årsmøte for CCN lørdag 13.02.21 Scandic hotell,
Lillestrøm.

Årsmøtet for CCN 2021 arrangeres 13 februar. Det er 
det øverste organ for CCN og her er det mulighet for 
å påvirke og komme med forslag til hvordan klubben 
skal drives. Det skal være valg på deler av styret, det er 
mulighet til å fremme forslag til styret og årsberetning og 
budsjett skal godkjennes. Vi håper at flest mulig deltar 
på årsmøtet. (Se innkalling i bladet)

Kontingent for 2021
Vi er ca. 930 betalende (for å være medlem må man 
betale) medlemmer i CCN. På nyåret kommer innbeta- 
lings giro på mail til hvert enkelt medlem, så hver vennlig 
å betal til fristen så sparer det medlemskontakten for 
masse ekstra arbeide. Hvis dere ikke vil fortsette å være 
medlem, si ifra. Alt arbeide styret, redaktør, web- 
ansvarlig og styrene i lokal avdelingene er frivillig og 
dugnadsbasert. Hvis noen ønsker å bidra til klubben eller 
artikler til Corvette Journalen er dere hjertelig  
velkommen.

SEND STOFF TIL: nilsole67@gmail.com 

Mvh Nils Ole

Redaktørens side

ÅRSMØTE Lørdag 13.02.21 kl 15.00 

Scandic hotell, Stillverksveien 28, Lillestrøm. 
Hotellet ligger rett overfor togstasjonen 

Dere må selv bestille hotellrom fra 12.02.21 til 13.02.21 hvis dere vil overnatte 

På grunn av koronatiden vi er i, må alle melde seg på til sin avdelingsleder. 
Dette fordi vi må vite hvem som kommer og hvor stort møterom vi trenger. 

Felles middag lørdag 13.02 blir dessverre avlyst pga Covid-19 

Priser: Enkeltrom kr 1 020,- Dobbeltrom kr 1 220,- 

Bestilling til: Scandic hotell, Stillverksveien 28, Lillestrøm. Tlf 23 00 23 00. 
Mail: lillestrom@scandichotels.com  

Frist for innkomne saker: 05.01.21 

S.u innen 12.01.21 til
Vida Nygaard
vida57@live.no
Tlf 90 62 21 82

VELKOMMEN 

ÅRSMØTE 
lørdag 13.02.21 - kl. 15.00

Scandic hotell, Stillverksveien 28, Lillestrøm. 
Hotellet ligger rett overfor togstasjonen 

Dere må selv bestille hotellrom fra 12.02.21 til 13.02.21 hvis dere vil overnatte. 

På grunn av koronatiden vi er i, må alle melde seg på til sin avdelingsleder. 
Dette fordi vi må vite hvem som kommer og hvor stort møterom vi trenger. 

Felles middag lørdag 13.02 blir dessverre avlyst pga Covid-19 

Priser: Enkeltrom kr 1 020,- 
Dobbeltrom kr 1 220,- 

Bestilling til: 
Scandic hotell, Stillverksveien 28, Lillestrøm. Tlf 23 00 23 00. 

Mail: lillestrom@scandichotels.com  

Frist for innkomne saker: 05.01.21 

S.u innen 12.01.21 til Vida Nygaard
vida57@live.no • Tlf 90 62 21 82

Velkommen
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ÅRSMØTE Lørdag 13.02.21 kl 15.00 

Scandic hotell, Stillverksveien 28, Lillestrøm. 
Hotellet ligger rett overfor togstasjonen 

Dere må selv bestille hotellrom fra 12.02.21 til 13.02.21 hvis dere vil overnatte 

På grunn av koronatiden vi er i, må alle melde seg på til sin avdelingsleder. 
Dette fordi vi må vite hvem som kommer og hvor stort møterom vi trenger. 

Felles middag lørdag 13.02 blir dessverre avlyst pga Covid-19 

Priser: Enkeltrom kr 1 020,- Dobbeltrom kr 1 220,- 

Bestilling til: Scandic hotell, Stillverksveien 28, Lillestrøm. Tlf 23 00 23 00. 
Mail: lillestrom@scandichotels.com  

Frist for innkomne saker: 05.01.21 

S.u innen 12.01.21 til
Vida Nygaard
vida57@live.no
Tlf 90 62 21 82

VELKOMMEN 

AGENDA ÅRSMØTE LØRDAG 13.02.21 KL 15.00 
SCANDIC HOTELL, LILLESTRØM 

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av referent og dirigent

3. Styrets årsberetning 2020

4. Regnskap 2020

5. Budsjett 2021

6. Valg av styre, revisor og valgkomité

7. Innkomne saker (må være styret i hende før 05.01.20)

7 generasjoner 
Corvette med 
frontmontert motor
14 november 2019 rullet den siste Corvette med frontmon-
tert motor ut fra produksjonslinja til GM`s Assembly Plant 
i Bowling Green Ky. I over 66 år har Chevrolet produsert 
«The only true American sports car» i 7 generasjoner og 
har vært tro til det opprinnelige konseptet. Motoren foran 
(nesten bare V8 motorer bortsett fra de 2 første årene 
med rekke sekser), kun plass til sjåfør og en passasjer, 
chassis i metall (for det meste i stål, men etter hvert også 
i aluminium) og glassfiber karosseri i åpen eller lukket 
utgave.                                                    

En æra var over for den mest ikoniske bilmodell i Ameri-
kansk bilindustri Men den vil fortsette i den 8de genera- 
sjon med midt-montert motor, til ergrelse for noen  
Corvette entusiaster, men til glede for flere, yngre og nye 
Corvette eiere og entusiaster.         
Som Tadge Juechter, sjefs ingeniøren til Corvette pro-
grammet hos Chevrolet, sa at arkitekturen til plattformen 
med front-montert motor var kommet til veis ende med 
Corvette C7 ZR1. Det var ikke mulig å ta det lenger med 
det sportsbil konseptet i ytelser og kjøreegenskaper. GM 
måtte til slutt gå for Zora`s 60 år gamle drøm, motoren 
bak sjåføren.

Jeg skal nå prøve å ta for meg en nesten umulig oppgave, 
å sammenfatte 66 år og 7 generasjoners produksjon av 
Chevrolet Corvette. Til å eksemplifisere dette bruker jeg 
syv medlemsbiler av CCN, en fra hver generasjon og som 
har en lang historie i Norge med eieren.   

Starten - EX-12
Harley Earl, sjef for GM`s Styling avdeling etter krigen, kan 
man kalle Gudfaren til Corvette. Etter 2de verdenskrig så 
han Amerikanske soldater komme hjem fra Europa med 2 
seters sportsbiler som MG, Jaguars og Alfa-Romeos. Han 
mente at USA selv måtte lage sin egen 2-seters sports-
bil. Og som en av toppsjefene i GM systemet hadde han 
mulighet og kraft til å gjennomføre det hemmelige «Opel 
prosjektet» som sportsbil prosjektet ble kalt. Han fikk sje-
fen for Chevrolet, Ed Cole, til å være ansvarlig for å utvikle 
prototypen EX-122 som ble vist fram på Motorama utstil- 
lingen på Waldorf-Astoria i New York i januar 1953. Tilbake-
melding fra presse og publikum var positiv og GM`s styre 
valgte å starte produksjon av Corvette. De 300 Corvettene 
som ble bygd som 1953 modeller foregikk på et midler- 
tidig lokale i Flint, Mi., før en nybygd produksjonslinje stod 
ferdig i St.Louis Ms., fra 1954 produksjonen.       

Tekst/tabell: Nils Ole 
 

EX-122 vist frem i New York januar 1953. Foto: GM
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C1 1953-62
C1 generasjonen var den første og gjennomgikk kanskje 
den største forandringen i løpet av de 9 årene produksjo-
nen C1 produksjonen varte i forhold til modellene som kom 
seinere. I starten var det ikke noen salgs suksess. Store 
deler av 1954 produksjonen forble usolgt, kvaliteten og 
passformen var dårlig og ytelsene og kjøreegenskapene 
stod ikke helt i stil til sportsbil imaget. Mange hevder at 
Corvetten ble reddet av Chevrolet sin nye og første gene- 
rasjon av V8 som kom i 1955. I tillegg kom Ford Thunder-
bird som en 2-seters sportsbil i 1955 og Chevrolet kunne 
ikke legge ned sin sportsbil satsning når Ford ble en 
direkte konkurrent. Og sist, men ikke minst ble Zora  
Arkus-Duntov ansatt som sjef for «High Performance 
Vehicles» for Chevrolet i 1957. Jeg tror de tre faktorene var 
avgjørende for C1 generasjonen og at Corvette fikk eta-
blert seg som det eneste reelle sportsbil produkt i US.   

C1 kom kun som roadster/convertible. De to første årene 
med en rekke sekser, før 265 c.i. V8 kom i -55 (da ble 
kun 6 av 700 Corvetter levert med R6/150 hk) og som 
etter hvert fikk utvidet slagvolum til 327 c.i. (5,4l) i 1962. 
Ytelsene hadde da gått fra 150 hk i 1953 til 360 hk med 
det mekaniske fuel-injection systemet som Zora intro-
duserte i 1957. De 2 første årene ble bilen levert kun med 
2-trinns Powerglide automatkasse, men fra 1955 var det 
mulig med tilvalg av 3-trinns manuell girkasse. Fra -57 
modellen kunne man bestille 4-trinns manuell som tilvalg. 
Designet og formen på karosseriet forandret seg nesten 
fra år til år. 2 frontlykter og 2 baklys de første 5 årene før 
doble frontlykter kom i 1958 og de etter hvert doble bak-
lysene kom med «duck-tailen» som kom i 1961. C1 hadde 
eget bagasjerom som forsvant i neste generasjon og ikke 
kom tilbake før 5 generasjon av Corvette.

Bjørn Steinars 1958 C1.       
Bjørn Steinar Lien kjøpte sin 1958 C1 høsten 2003. Bilen er 
førstegangsregistrert i Norge mai 1988, altså en bil tatt inn 
på 30 års regelen. På de 15 årene bilen var i Norge før B.S. 
kjøpte den var bl.a. A-ha medlem Morten Furuholmen eier 
og de ble bl.a. profilert i Amcar. Jeg møtte Bjørn Steinar 
som nytt CCN medlem på sitt første landstreff i Vrådal 
2006. Siden da har han vært et aktivt medlem av CCN og 
deltatt på de fleste landstreff og Skandinaviske treff. Bilen 
har blitt kraftig premiert opp gjennom årene. Jeg vil påstå 

at det er Norges og kanskje Skandinavias mest brukte 
C1 de 17 årene Bjørn Steinar har eid bilen og klokka inn 
60.000 miles (nesten 100.000km) på telleverket. Han har 
bidratt til Corvette Journalen med reise skildring han Unni 
hadde med Corvetten gjennom Europa og ned til Roma, 
en tur på over 5000 km med en over 50 år gammel bil. 
Etter min mening har Bjørn Steinar forstått kjernen i Cor-
vette hobbyen, nemlig å kjøre og bruke Corvetten. I løpet 
av årene har han også oppgradert bilen med ny nummer-
riktig 283ci/230hk. Den er utstyrt med 4-trinns T-10 kasse, 

har hardtop, selvsøkende Wunderbar radio og varmeap-
parat, en bil med over gjennomsnitt av tilvalg. Og som det 
er med gammel bil, må man renovere og være påpasselig 
med slitedelene, spesielt når man bruker bilen så mye 
Bjørn Steinar gjør. Bilen er nr.4682 av 9168 Corvetter som 
ble produsert i 1958. Fargen, svart med sølv cove var det 
bare 199 biler som hadde og med «Charcoal» interiør er 
det nydelig fargekombinasjon på en klassisk bil. 
  
C2 1963-1967
Andre generasjon av Corvetten vil mange hevde er det 
mest vellykkede og det mest ikoniske designet av alle 
Corvette modellene. Designet var bygget på GM`s sjefs 
designer, Bill Mitchell sin «experimental project» Corvette 
Sting Ray racer fra 1959. Både navn og store deler av 
design prosjektet ble tatt med i C2 modellen som Larry 
Shinoda ble ansvarlig for. (Også en annen design legen-
de var med i prosjektet, Peter Brock som rett etterpå fikk 
ansvaret for Shelby Cobra Daytona, men det er en annen 
story). C2en ble designet som en coupe med delt bakrute. 
Det ble store diskusjoner mellom Mitchell og Duntov 
om «Split-window» løsningen. Mitchell som designer 
med sans for estetikk og linjer, Duntov som ingeniør og 
eksponent for funksjonalitet og effektivitet. Mitchell vant 
for 1963 modellen (det kan de som eier en «Split-window» 

være glad for, nesten dobbel pris i forhold til seinere C2 
coupeer), men fra 1964 var bakruten hel. Frontlyktene var 
nå lukket i normal posisjon og bagasjerom var det bra 
med på coupeen, men på caben måtte man ha oppe soft 
toppen for å plass til bagasje. Selv om bilen ble tegnet 
som en lukket bil, var de også bevisst på at modellen 
også skulle lages i åpen utgave, så både coupe og cab 
var tilgjengelig for kundene.  Duntov`s avgjørende bidrag 
til C2 modellen var konstruksjonen av chassiset (jeg har 
skrevet en egen artikkel om det i CJ). Lavere tyngdepunkt 
med sjåfør/passasjer og motor plassert «nede i ramma», 
mye stivere med stål boks konstruksjoner og fem tvers-
gående stålbjelker man kunne montere motor, girkasse 
og differensial. Kjøreegenskapene ble ytterlige forbedret 
med todelt bakaksel og fra 1965 kom skivebremser på alle 
4 hjul. 1965 var det siste året med mekaniske fuel- 
injection samtidig kunne man bestille den nye Chevrolet 
«Big-block» 396 ci motoren som tilvalg. «Potter» var også 
en tilvalgs mulighet fra 1965, i det hele tatt var det et 
rikt utvalg av tilvalg man kunne krysse av for på de siste 
årene av C2 modellen. Det hele kulminerte med L88 optio-
net i 1967 som 20 kunder bestilte det året med en ekstra 
kostnad på ca. 22%. Hvis man skal måle Corvette model-
lene i popularitet og bruke pris som mal, er C2 modellen 
definitivt høyest rangert.

C1 1958 Bjørn Steinar Lien Sundvollen juni 2012. Foto: Nils Ole

C2 1967 Bjørn Jørgensen Sundvollen juni 2012. Foto-Nils Ole

Bjørn`s 1967 C2 Sting Ray 427ci cab. 
Apropos høyest pris er kanskje Bjørn Jørgensen fra Askim 
sin 1967 C2 427 cab kanskje Norges mest verdifulle 

Corvette (hvis man ikke regner med de helt nye Corvet-
tene med fulle skatter og avgifter). Han hadde eid en 1967 
327ci noen år da han fikk hjelp av Øystein  
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Fredriksen i Corvette Store i Orlando FL. å finne drømme-
bilen (for han og veldig mange andre), en 1967 C2 «black 
on red» 427ci cab. De vokser ikke på trær. Og i tillegg 
var den sukret med alle de tilvalg som gjør denne bilen 
unik, selv i årsmodell 1967 sammenheng. Øystein hadde 
kontakter i Corvette- miljøet i Florida og en samler ville 
tynne litt ut i rekkene. Så mens Bjørn og noen kammer-
ater var på Florida tur, fikk Bjørn sett bilen og da var han 
solgt, og kjøpte bilen. Kun 815 biler ble levert som «Tuxedo 
Black» i -67 og denne caben hadde også rødt interiør med 
nakkestøtter som kun ble levert på 1,762 biler. AC anlegg 
er også et sjelden tilvalg på en cab og med en 427ci «six-
pack» L68 på 400hk er det heftigste motoralternativ på 
en AC bil. «Potter» ble bestilt av 4,209 av kundene i 1967 
og N14 tilvalget definitivt populært i annenhåndsmarke-
det. Så Bjørn forstod at dette var en sjanse han ikke ville 
la gå fra seg og tenkte at bilen ikke ville synke i verdi. Han 
har nå eid bilen i over 12 år og vunnet flere priser med 
bilen. Men han mente at det var rom forbedring og foretar 
en full restaureringsjobb som han har holder på med i 
Østfold. Vi venter spent på resultatet og se bilen på veien 
igjen.

C3 1968-1982
Formen og designet på C3 modellen er veldig ulik C2 
modellen. Og det kjennetegner alle Corvette generasjoner. 
Men prinsippet ligger fast, 2 seters sportsbil med motoren 
foran og ytelser og kjøreegenskaper i fokus. Man må sette 
hver modell i samtiden de ble laget. Bill Mitchell var fort-
satt sjef og ansvarlig for C3 modellen med Larry Shinoda 
som gjorde design jobben. C3 designet er i all hovedsak 
bygd på Mako Shark II, en konsept studie fra 1965 ført i 
pennen av nettopp Larry Shinoda. Chassiset som Duntov 
laget til C2 modellen ble videreført over i C3en sammen 
med motoralternativene. Modellen ble levert både som 
cab og coupe, men coupen var en halvveis cab da taket 
på coupen var det mulig å ta av to separate takpaneler. I 
1969 kom Stingray navnet tilbake på Corvetten, da i et ord. 
I begynnelsen av 1970-tallet kom bensinkrisen, forbruk 
og utslipp ble mer i fokus og myndighetene begynte å 
stramme inn krav til nettopp forbruk og utslipp. Problemet 
var at motorteknologien ikke var utviklet, så det hele 
endte opp med en hestekreftene måtte kuttes for å kunne 
klare å myndighetenes utslippskrav. Fra L88 tilvalget 
på ca. 560hk i 1969 til 190hk som maks ytelse i 1981. (nå 
skal det sies at L88 var oppgitt til 430hk, en sterk under-
drivelse i virkeligheten 560hk, samt at fra 1971-72 ble HK 
oppgitt SAE net., dvs. en motor installert i bilen med alt 
tilkoblet, manifold, dynamo, AC pumpe osv.) Dette gjaldt 
selvfølgelig ikke bare for Corvetter. Etter min mening var 
Amerikansk bilindustri siste halvdel av syttitallet og deler 
av åttitallet et «low point», både i ytelser og design. Men 
det stoppet ikke kundene fra å kjøpe Corvette, de samme 
årene ble det produsert 40-50.000 biler i de årene med 
toppåret i 1979 med 53,807 biler. Fra 1978, 25 års jubileet 
til Corvetten, ble C3en kun levert i «fastback» coupe ut-
gave.  Zora Duntov gikk av pensjon i 1975, og Dave McLel-
lan overtok som sjefs ingeniør for Corvette programmet til 
Chevrolet. Corvette Assembly Plant ble flyttet fra St.Louis 
til nåværende lokasjon, Bowling Green Ky., i 1981 så mange 

forandringer skjedde i løpet av de 15 årene produksjonen 
varte. C3 Corvetten har den lengste produksjonslinja av 
alle Corvette generasjoner med totalt 542,861 biler.      

Kai sin 1971 C3 Stingray cab.
Kai Eriksen har eid sin 1971 Stingray B.B. cab i snart 35 år. 
Jeg tør å påstå at han er den i CCN som har eid Corvetten 
sin lengst og vært medlem av CCN hele tiden. For Kai eide 
bilen i over seks år før CCN ble stiftet. Apropos stiftet, så 
er det mulig at Corvetten spilte en rolle da Rita ble hentet 
på en date rett etter Kai kjøpte bilen. Ikke lenge etter ble 
Rita og Kai et par og stiftet familie. Siden den gang har de 
3 holdt i hop. I 1986 var det ikke akkurat flust med Corvet-
ter, så bilen gjorde kanskje enda mer oppsikt den gang 
da. Bilen er en original «big block» cab med automat. I 
1971 ble 7,121 biler levert som cab av totalt 21,801 biler. 
10.060 ble levert med TH 400 3-trinns automatkasse og 
totalt 5.097 med LS5 454ci/365hk. I Kai`s bil står det en 
350ci som Tom Herskedal gjorde god jobb på, så bilen 
går godt og fungerer fint. Den har ikke blitt utslitt i løpet 
av Kai`s eierskap, men han holder redskapen i orden og 
deltar jevnlig på landstreff og andre CCN arrangementer. 
Han har også sittet i flere år som styre representant i 
CCN. Men mye av fritiden foregår på racerbanen med sin 
racerigga MG Midget. Dette har Kai holdt på med i flere tiår 
og det siste årene har han kjørt mye historisk i Sverige. 
Men Corvetten har han fortsatt og de er en del av CCN sin 
snart 30-årige historie.    

C4 1984-1996
Det ble aldri bygget noen 1983 modell av Corvette. Prob-
lemer med å implementere produksjonslinjen til den mer 
moderne og kompliserte Corvette modellen og problemer 
med deler fra underleverandørene valgte sjefene i GM og 
hoppe over -83 årgangen og begynte å produsere 1984 
modellen tidlig i 1983. Produksjonen ble den lengste i 
Corvette historien med 17 mnd. og totalt 51,547 biler. Dave 
McLellan var ansvarlig for C4 modellen og forstod heldig-
vis, som Duntov, at Corvetten var avhengig av ytelser og 
kjøre egenskaper for å være attraktiv for kundene. Men, 
som før nevnt, sleit ingeniørene å hente ut hk av V8en 
samtidig å møte de stadig strengere utslippskrav fra 
myndigheten. Så var gjør man da? Vekt, kjøre- 
egenskaper og Cd verdi (drag koeffisienten) er variabler 
som kan forbedres og det var dette McLellan og teamet 
hans konsentrerte seg om. C4 modellen var definitivt 
en forbedring og et mer moderne design og tekniske 
løsninger enn forgjengeren, som bygde på over 20 års 
gammel teknologi. Digitale instrumenter, «hatch-back» 
vindu bak så man hadde lett tilgang til bagasjerommet 
(C4 kom kun som coupe de 2 første årene), targa top som 
var avtagbart og 64 grader frontrute gjorde C4en til en 
moderne bil i 1983 (som 84 modell). Men McLellan &co var 
opptatt av performance og da må flere hester kvernes ut 
av V8 blokka, samtidig som utslippskravene ble ivaretatt. 
McLellan angrep dette på to måter. Først kontaktet han 
Reeves Callaway og spurte han om han kunne ordne et 
par turboer i motorrommet på C4en. Og i 1987 C4 model-
len kunne man bestille B2K tilvalget (Callaway optionet, 
se CJ 1-19) fra Chevrolet som økte effekten fra standard 

240 hk til 345hk, 44% økning. Med en .60 overdrive giring 
fikk man en toppfart på 178 mph (286 km/t), ikke dårlig i 
1987. Og i 1990 kom «King of the Hill» Corvetten fra Chevro-
let, ZR1. McLellan hadde henvendt seg til Lotus i England 
og fått de til å bygge en 32-ventilers V8 350ci (4 ventiler 
pr. sylinder) med overliggende kam. 375 hk de første 
par årene, til 405 hk de siste 3 årene av ZR1 produksjon. 
Callaway mente at C4 formen var så strømlinjeformet og 
effektivt at han lagde «Sledgehammer» som kom opp i en 
toppfart på 254mph (408 km/t) i 1988, det er alvorlig fort 
med en gatebil. Chevrolet satte sin egen verdensrekord 
med en standard ZR1 i 1990, med en gjennomsnittsfart på 
175 mph (282 km/t) over 24 timer. Kort sagt, C4 Corvetten 
er utrolig effektiv gjennom lufta, når den har nok hester 
går den fort. I 1992 kom også neste standard V8 motor 
fra Chevrolet, annen generasjons «small-block» V8, LT1. I 
1996 introduserte også Chevrolet Grand Sport modellen 
i Corvette programmet. 1000 biler ble bygd. De 13 årene 
C4 generasjonen ble produsert, sank salgsvolumet og 
prisene steg. I ettertid viser utviklingsarbeidet pågikk 

uavbrutt mens C4en ble produsert og modellen er etter 
min oppfatning litt undervurdert i forhold til hvilket arbeide 
under ledelse av Dave McLellan Chevrolet gjorde på de 13 
årene C4en var under produksjon.

Monica`s 1996 C4.
På landstreffet på Geilo i 1999 visste Monica Tvenning 
at Steinar fra Arendal kom med en strøken 10.000 km en 
eiers 1996 C4. Hun hadde en plan, å overtale Steinar å 
selge bilen. I løpet av nachspielet og langt nede i ølglas-
set ble de enige om handel. 1996 var det siste året med 
C4 produksjon og det ble produsert 21,536 Corvetter, men 
bare 4,369 var caber. Monicas bil var en dyr bil med en 
sticker pris på ca. 48.000$ ny i USA. Den er lakka i «Polo 
Green Metallic», som 2,414 andre og utstyrt med tilvalget 
#CC2, «Auxiliary Hardtop» som kun 429 cab kunder hadde 
bestilt (og den har aldri blitt brukt) og har automat. C4en 
var andre Corvetten til Monica etter en C3 som hun kjøpte 
i 1991 22 år gammel. Hun var med på å starte CCN og satt i 
styret i nesten 20 år og er den eneste kvinne- 

C3 1971 Rita og Kai Eriksen Sundvollen 2012. Foto: Nils Ole
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tiden og vært svært fornøyd, og selge bilen er uaktu-
elt. Han har vunnet utallige priser med bilen og den ser 
fortsatt ut som ny etter over 20 år. Han har fått trukket ny 
vinyl cab og nye skinnseter og satt tidlig på Corsa anlegg 
for bedre lyd og noen flere hester. På 21 somre har bilen 
rullet litt over 60.000km, de siste tre årene har det blitt litt 
mindre bruk ev C5en, som mange har fått med seg har 
Erik kjøpt en 2016 Z06.R. Men det er ikke mange (an-
tageligvis ingen her i landet) som har en C5 1 eiers kjøpt 
ny stående i garasjen.

C6 2005-2013.  
På mange måter er C6 modellen en videreføring av 
arkitekturen til C5 generasjonen. Men designet og ut-
seende skiller den seg klart ut fra C5en. Den ser ut og er 
litt mindre, men det mest åpenbare er at modellen har 
åpne frontlykter. Sist var 1962 modellen som hadde det og 
sjefs-designer Tom Peters ville spare vekt og kostnader, 
så det var på tide med moderne Xenon lys og nøkkel-løs 
åpning av dører. Konstruksjonen ble lettere, stivere, en-
klere med samme lay-out, motoren foran med transaksel 
girkasse-differensial. Motoren var den nye helaluminium 
LS2 362ci/400hk de første 3 årene i og LS3 376ci/430hk 
de siste 6 årene som standard motor i C6 modellen. Men 
Chevrolet har alltid hatt en tendens til å ta den lenger og 
lenger ut etter hvert som årene går i modellprogrammet. 
I 2006 kom C6 Z06 utgaven med den nye «small-block» 

LS7 427ci/505hk med tørrsump som drivkilde, alumini-
um chassis, karbon deler i karosseriet som var breiere 
og kraftigere. Den kom kun med fast tak og med større 
hjul og bremser en base Corvetten og med all fokus på 
vekt veide Z06 inn på bare 1420 kg. I 2009 leverte Chev-
rolet Corvette ZR1 i modellprogrammet for første gang 
siden 1995. De hadde montert en «supercharger» på LS3 
blokka på 6,2l og tatt ut 638hk ut av kraftpakka. «The 
most powerful car GM has ever delivered» stod det å lese 
i pressemeldingen fra Generalen og det var sant som 
skrevet. Karosseriet var stort sett lik Z06en, men med 
større hjul og Brembo karbon bremser. C6 ZR1 ble kun 
levert som coupe med fast tak og manuell girkasse som 
Z06en. For å krydre modell utvalget de 3 siste årene av C6 
produksjonen introduserte Chevrolet C6 Grand Sport for 
første gang siden 1996. GS modellen ble levert som cab 
og coupe (med avtagbart tak) og var et Z06/ZR1 karosseri 
med hjul og bremser fra Z06en og standard LS3 motoren. 
Etterspørselen etter C6 modellen var bra de første 4 år 
av produksjonen, men de siste 5 årene den langt mindre 
med 11,647 biler av 2012 modellen.     

Torodd`s 2006 C6 Z06.
Første gang jeg var redaktør av Corvette Journalen lagde 
jeg en story på denne bilen i 2006. Ivar Wahl hadde bestilt 
bilen via Ola Flo ved Bilsentret i Stryn i august 2005. Ola 
hadde et godt kontaktnett i Tyskland og via en forhandler 

C4 1996 Monica Tvenning Oslo 2012. Foto: Nils Ole

C5 1999 Erik Jensen. Foto-Erik Shjøldt

lige æresmedlem av klubben. Hun solgte C4en i sommer 
etter å ha eid bilen i temmelig nøyaktig 21 år og kjørt ca. 
66.000km med den.  Men hun har fortsatt hegemoniet 
med Ms. Corvette her i landet med en C5 i garasjen. 30 
sammenhengende år med et Vognkort det står Chevrolet 
Corvette er det ikke mange som kan skryte av.

C5 1997-2004.
C5 generasjonen av Corvette var en helt ny bil. Ingenting 
ble overført fra forrige generasjon, som var tilfelle ved 
tidligere modell skifte. Den tredje generasjon av Chevro-
lets «small-block» V8, LS1 en helaluminium 346ci/345hk, 
den første av den nye LS serien til Chevrolet. Flere hevder 
det er verdens mest solide og driftssikre motor som er 
bygget. Ramma er hydrogenformet under ekstremt trykk 
og er meget vridningsstiv. Girkassa var plassert bak og 
direkte bolta til differensial (transaksel) for bedre vektfor-
deling (nesten 50-50%) og mye bedre plass inne i bilen 
for sjåfør/passasjer samtidig var det mye enklere å entre 
og komme ut av bilen med den nye ramma. I tillegg var alt 
interiør nytt og kun analoge instrumenter (HUD- head-up 
display kom som et tilvalg fra -99). Designet og formen 
på bilen var ført i pennen av sjef-designer John Cafaro 
og kom kun som coupe i «hatchback/fastback» første 
året. Corvetten var vokst litt i størrelse med lenger aksel 
avstand breiere hjulstilling, frontlyktene var fortsatt skjult 
i normalposisjon og bagasjerom var tilbake i cab utgaven 
som kom i -98 modellen og FRC (fixed-roof coupe`) i -99. 
Og for første gang siden tidlig på seksti-tallet startet GM 
sitt offisielle race program med Chevrolet Corvette Racing 
som Pratt & Miller bygde racing Corvetter basert på en 
standard C5. Alt i 2001 vant Corvette Racing klasseseiere 

i 8 av 10 løp og dobbel seier i 24 timer Le Mans. I 2001 
kom også Z06 optionet for første gang siden 1963. Det er 
et «high performance» tilvalg med FRC karosseri og med 
den nye LS6 som kom med maks 405 hk. Første produk- 
sjons året var kort, men de siste årene med C5 produk- 
sjon kjøpte over 35.000 kunder C5 i forskjellige utgaver. 
Base prisen var ca. 45.000$, men cab og Z06 var ca. 
7.000$ dyrere.   

Erik`s 1999 C5 cab.
Erik Jensen har vært medlem av CCN siden oppstart-
en og hatt amcar siden tenårene. Han har vært aktiv i 
CCN og var president i 7 år. Etter å ha jobba steinhardt i 
kjøpmannsbransjen i mange år, fant han ut at han ville 
unne seg en ny Corvette. GM systemet importert faktisk 
Corvette til Norge på slutten av årtusenet og på brygga i 
Drammen stod 2 usolgte 1999 Euro-utgaver av Corvette. 
Via Mobile i Skien (som var GM forhandler) kjøpte han 
den ene Corvetten våren 2000. Bilen var en 1999 C5 cab 
bygget som en Euro-utgave for eksport (det er forskjell 
på front og bak-lys og magnesium felger bl.a.).  Bilen var 
lakka i «Torch Red» som 8,361 av 33,270 andre Corvetter 
var i 1999. Lyse grå interiør farge med skinnseter og hvit 
vinyl soft-top som bare 639 hadde, 6-trinns manuell gir-
kasse, Z51 «Performance Handling Package», HUD, radio 
med 12 CD veksler (må huske dette er over 20 år siden) 
og magnesiums felgene som kom på eksport Corvettene 
(man kunne kjøpe det som tilvalg RPO #N73 for 3.000$ i 
US!). Denne Corvetten var som om Erik skulle ha krysse av 
på alle tilvalgene selv og bilen hadde rulla 3 km. «Sticker» 
pris på bilen var over 50.000$ og med norske avgifter 
(den gang) var det en kostbar bil. Erik har eid bilen hele 



16   Corvette Journalen Corvette Journalen   17    

2006 C6Z06 Torodd Buer Stavanger Foto-via Terje Kristiansen

C7 ZR1 Erik Berge. Foto- Bjarke Andersson

der bestilte han Z06en som en Euro-utgave. Bilen kom til 
Norge i sommeren 2006. Ivar eide bilen til høsten 2009 da 
Terje Kristiansen fra Sandnes (CCN`s nåværende kass-
erer) kjøpte bilen som da var gått 13.000 km. Ivar hadde 
ikke registrert bilen, men det gjorde Terje i oktober 2009. 
Terje brukte bilen mye på de seks årene han eide bilen 
og kjørte vel 50.000 km med den. Han hadde flere turer 
til Europa og kjørte på klassiske racer baner som, Nurn-
burgring, Spa, Mugello, Brands Hatch og flere. Terje solgte 
bilen videre lokalt i Stavanger til lederen for lokal avd. for 
CCN, Torodd Buer sommeren 2015. Torodd har også brukt 
bilen mye og den har nå rulla over 100.000 km, og det på 
norske skilter. Kanskje det er den Corvetten som har kjørt 
lengst av bare norske eiere? 

C7 2014-2019 
GM sjefene begynte å planlegge C7 generasjonen al-
lerede i 2007. Det var igjen en diskusjon om de skulle gå 
midt-motor konseptet, men de holdt fast ved motor foran 
og transaksel, mye p.g.a. kostnader. Modellen var også 
planlagt som 2011 årsmodell, men kostnader og diverse 
forsinkelser gjorde at bilen ble introdusert på NAIAS 
i Detroit januar 2013 og produksjonen startet høsten 
2013. Tanken med C7 modellen var å være mer dristig og 
nyskapende på allerede eksisterende temaer hos Cor-
vette, men også den nye generasjonen av Camaro med 
de fire rektangulære baklysene (første gang siden 1960 
Corvette ikke hadde de 4 runde baklyktene). Luftinntak for 
kjøling var mer synlig og tatt med i designet av bilen. På 
panseret var det luftutslipp av kjølelufta fra radiator, så 

den er funksjonell og bidrar til å gi bilen marktrykk sam-
men med spoileren/splitteren og ikke minst bakvingen. 
Man kan si at alle «greiene» på bilen har en funksjon. 
Frontlyktene er moderne LED lys og er også med på å gi 
bilen et aggressivt moderne uttrykk. C7en er en modell 
som mange har et hat/elsk forhold til fordi den bryter 
med tidligere Corvette modeller. Men jeg mener at tidene 
forandrer seg, så skal også bildesign gjøre det og følge 
med i den tekniske og mekaniske utvikling.

Stingray navnet var tilbake på C7en. Nok en ny «small-
block» Chevrolet LT1 376ci/460hk 5te generasjon kom 
med den nye C7en. Ingeniørene hadde klart å hente ut 
enda mer ytelser innenfor de stadig mer strenge ut-
slippskravene fra myndighetene med høytrykks direkte 
bensininnsprøytning, «Active Fuel Management» (sylin-
der deaktivering, dvs. kutte ut 4 sylindere ved lite gass 
pådrag) og ikke minst variable ventil styring. C7en hadde 
også stor forbedring på kvaliteten og finish på interiør, 
seter og passform på karosseriet. Bilen var rett og slett 
bedre sammenskrudd og et en høyere standard på  
produktet.

Tadge Juetcher hadde vært sjefs-ingeniør for Corvette 
programmet siden 2006 og han er en «hot rodder» som 
var på søken etter ytelser og kjøreegenskaper for Cor-
vetten. Og det klarte han i C7 programmet som han var 
ansvarlig for. For allerede i 2015 dukket det etter hvert 
velkjente RPO #Z06 tilvalget opp for salg hos Chevrolet. Og 
for første var tilvalget mulig å bestille både som coupe og 

cab. Ramma til C7en var nå så stiv og solid at den taklet 
de 650hk den kompressormata 376ci LT4 motoren gav, 
også i åpen løsning. Coupen var dog langt mer populær 
blant kundene, med 11,543 solgt i 2016 mot 2,732 cabber 
av totalt 40,689 det året. Grand Sport modellen ble lansert 
i 2017 og var populær i de 3 siste årene C7 produksjo-
nen varte. 1 2018 var Bowling Green fabrikken stengt i 3 
måneder og produksjonen for 2018 modellen ble avsluttet 
tidlig, så derfor endte 2018 produksjonen med bare 
9,686 biler. Og for å avslutte den siste front-monterte 
motor modellen til Chevrolet Corvette i 2019, bygde de 

C7 ZR1 som en avslutnings fanfare. Modellen måtte ha 
enda større spoilere og vinger for marktrykk, mye mer 
kjøling til motor og motorkomponenter og selvfølgelig de 
store karbon bremsene til Brembo. LT5 motoren (samme 
betegnelse som motoren i C4 ZR1) med 376ci og en større 
«Supercharger» nådde en maks effekt på 755hk.

Chevrolet heftigste bil noensinne avsluttet 66 år med 
motoren foran i «the only true American sports car- the 
Corvette».      

Erik`s sin 2019 ZR1.
Erik Berge er kjent i Corvette miljøet med å handle inn de 
heftigste Corvette modellene som er tilgjengelige i marke-
det. Han eide en C6 Z06, før han kjøpte en ny 2010 C6 ZR1 
av Bergheim i Drammen. I 2018 bestilte han en ny 2019 C7 
ZR1 som kom til Norge tidlig på sommeren i 2019. Så fort 
han hadde fått regga bilen i Norge i mai 2019, bar det rett 
ned til «Ringen» for å kjøre bil på verdens mest krevende 
racer bane. Det ble stor oppstandelse blant eliten av 
sportsbil eiere av Ferrari, Porsche, Lambo, BMW og M-B 
når en norsk C7 ZR1 kom og stjal showet på Ringen. Etter 
Tysklandsturen bar det rett til Belgia og SPA banen for 
mer bane kjøring. Han kom så rett til landstreffet i Lange-
sund med 5000 km på telleren etter å ha kjørt bilen i 14 

dager. Det er gutten sin som vet å bruke redskapen. C7en 
til Erik er nr. 567 av en total ZR1 produksjon på 2,953 biler 
av 2019 modellen. Av de var 512 biler ZR1 convertible, det 
eneste året noensinne ZR1 kom som åpen bil (dvs. det var 
«one-off» i 1971). Erik kryssa av stort sett av for alle tilval-
gene som var mulig på C7 ZR1. 3ZR, ZTK, stor bak vinge og 
8-trinns «Paddle shift automatic» samt ZLZ pakka som er 
«Sebring Orange Design Package» som bare 577 av 2441 
C7 ZR1 hadde. Det er for meg definisjonen på farge/styling 
utseende til C7 ZR1. Erik har definitivt skaffet seg den siste 
av front-montert motor Corvetter som vil gå inn i historien 
som den definitive «Kongen på Haugen».   
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Nestsiste C7 fra produksjonslinja 14 november 2019. Foto: GM

C1 1953-62 TOTALT COUPE CAB MOTOR Vol./HK  GIRKASSE Aut./Man    Options
53 300  300 R6 235 ci /150 hk  2-trinns powerglide   
54 3640  3640 R6 235 ci /150/155 hk  2-trinns powerglide   
55 700  700 R6 235ci/V8 265ci/155-195  2-trinns p.g./3-trinns man.    
56 3467  3467 V8 265ci/210-240 hk  2-trinns p.g./3-trinns man.   
57 6339  6339 V8 283ci/220-283 hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.   
58 9168  9168 V8 283ci/230-290 hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.   
59 9670  9670 V8 283ci/230-290 hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.   
60 10261   10261 V8 283ci/230-290 hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.   
61 10939  10939 V8 283ci/230-315 hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.   
62 14531  14531 V8 327ci/250-360 hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.   
C1 TOTALT 69015 
        
C2 1963-67         
63 21513 10594 10910 V8 327ci/250-360 hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.  Z06-199stk.
64 22229 8304 13925 V8 327ci/250-375 hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.   
65 23564 8186 15378 V8 327-396ci/250-425hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.   
66 27720 9958 17762 V8 327-427ci/250-425hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.   
67 22940 8504 14436 V8 327-427ci/300-435hk  2-trinns p.g./3-4 trinns man.  L88-20stk.
C2 TOTALT 117966 
        
C3 1968-82         
68 28566 9936 18630 V8 327-427ci/300-435hk  3-trinnsTHM/3-4trinns man.  L88-80stk.
69 38762 22129 16633 V8 350-427ci/300-435hk  3-trinnsTHM/3-4trinns man.  L88-116/ZL1-2
70 17316 10668 6648 V8 350-454ci/300-390hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   ZR1- 25stk.
71 21801 14680 7121 V8 350-454ci/270-425hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   ZR1-8/ZR2-12
72 27004 20496 6508 V8 350-454ci/200-270hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   ZR1-20stk.
73 30464 25521 4943 V8 350-454ci/190-275hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   
74 37502 32028 5474 V8 350-454ci/195-270hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   
75 38465 33836 4629 V8 350ci/165-205hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   
76 46558 46558  V8 350ci/180-210hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   
77 49213 49213  V8 350ci/180-210hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   
78 46776 46776  V8 350ci/175-220hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   
79 53807 53807  V8 350ci/195-225hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   
80 40614 40614  V8 350ci/180-230hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   
81 40606 40606  V8 350ci/190hk  3-trinnsTHM/4trinns man.   
82 25407 25407  V8 350ci/200hk  4-trinns  700-R4 aut.   
C3 TOTALT 542861        
 
C4 1984-96         
84 51547 51547  V8 350ci/205hk  4-trinns aut./man.   
85 39729 39729  V8 350ci/230hk  4-trinns aut./man.   
86 35109 27794 7315 V8 350ci/230-235hk  4-trinns aut./man.   
87 30632 20007 10625 V8 350ci/240hk  4-trinns aut./man.   
88 22789 15382 7407 V8 350ci/240-245hk  4-trinns aut./man.   
89 26412 16663 9749 V8 350ci/240-245hk  4-trinns aut./6-trinns man.   
90 23646 16016 7630 V8 350ci/250-375hk  4-trinns aut./6-trinns man.   ZR1-3032stk
91 20639 14967 5672 V8 350ci/245-375hk  4-trinns aut./6-trinns man.   ZR1-2044stk
92 20479 14604 5875 V8 350ci/300-375hk  4-trinns aut./ 6-trinns man.  ZR1-502stk
93 21590 15898 5692 V8 350ci/300-405hk  4-trinns aut./6-trinns man.   ZR1-448stk
94 23330 17984 4346 V8 350ci/300-405hk  4-trinns aut./6-trinns man.   ZR1-448stk
95 20742 15771 4971 V8 350ci/300-405hk  4-trinns aut./6-trinns man.   ZR1-448stk
96 21536 17167 4369 V8 350ci/300-330hk  4-trinns aut./6-trinns man.   GS-1000stk
C4 TOTALT 358180        
 

Chevrolet corvette
7 generasjoner 1953-2019
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C5 1997-2004 TOTALT COUPE CAB MOTOR Vol./HK  GIRKASSE Aut./Man    Options
97 9752 9752  V8 346ci/345hk  4-trinns aut/6-trinns man.   
98 31084 19235 11849 V8 346ci/345hk  4-trinns aut/6-trinns man.   
99 33270 18078 11161 V8 346ci/345hk  4-trinns aut/6-trinns man.   
2000 33682 18113 13479 V8 346ci/345hk  4-trinns aut/6-trinns man.   
2001 35627 15681 14173 V8 346ci/350-385hk  4-trinns aut/6-trinns man.  Z06H.T-5773
2002 35767 14760 12710 V8 346ci/350-405hk  4-trinns aut/6-trinns man.  Z06H.T-8297
2003 35469 12812 14022 V8 346ci/350-405hk  4-trinns aut/6-trinns man.  Z06H.T-8635
2004 34064 16165 12216 V8 346ci/350-405hk  4-trinns aut/6-trinns man.  Z06H.T-5683
C5 TOTALT 248715        
 
C6 2005-2013            ZR1/Z06
2005 37372 26728 10644 V8 364ci/400hk  4-trinns aut/6-trinns man.   
2006 34021 16598 11151 V8 364-427ci/400-505hk  4-trinns aut/6-trinns man.  6272
2007 40561 21484 10918 V8 364-427ci/400-505hk  4-trinns aut/6-trinns man.  8159
2008 35310 20030 7549 V8 376-427ci/430-505hk  4-trinns aut/6-trinns man.  7731
2009 16956 8737 3343 V8 376-427ci/430-638hk  4-trinns aut/6-trinns man.  1415/3461
2010 12194 6761 3338 V8 376-427ci/430-638hk  4-trinns aut/6-trinns man.  1577/518
2011 13596 8324 3562 V8 376-427ci/430-638hk  4-trinns aut/6-trinns man.  806/904
2012 11647 7876 2889 V8 376-427ci/430-638hk  4-trinns aut/6-trinns man.  404/478
2013 13466 7505 5008 V8 376-427ci/430-638hk  4-trinns aut/6-trinns man.  482/471
C6 TOTALT 215123        
 
C7 2014-2019         
2014 37288 26565 10723 V8 376ci/455-460hk  6-trinns aut/7-trinns man.   
2015 34240 27737 6503 V8 376ci/455-650hk  8-trinns aut/7-trinns man.           /8653
2016 40689 32930 7759 V8 376ci/455-650hk  8-trinns aut/7-trinns man.           /13275
2017 32782 27362 5420 V8 376ci/455-650hk  8-trinns aut/7-trinns man.           /7273
2018 9686 7990 1696 V8 376ci/455-650hk  8-trinns aut/7-trinns man.           /2802
2019 34822 29401 5421 V8 376ci/455-755hk  8-trinns aut/7-trinns man.  2953/6057
C7 TOTALT 189507        
 
C1-C7 TOT 1741367        

En helt vanlig 

CORVETTE
Mange vil kanskje reagere på overskriften, ingen Corvetter 
er vanlig, men C5en har blitt den mest vanlige Corvetten 
i Norge og blant medlemmene av CNN i de seinere år. Og 
det med god grunn. Jeg har selv eid en 2001 C5 i 5 år og 
vil påstå at det er ingen modell av Corvetten du får så 
mye bil og kjøreglede som med C5en i forhold til hva du 
betaler. Hvorfor det har blitt sånn, kan jo diskuteres, men 
det har som alltid med pris og produktet å gjøre. C5 mod-
ellen begynner å dra på årene og etter at avgiftene har 
kommet ned på et akseptabelt nivå (30 års regelen har 
vi hatt i 35 år, men nå har vi 20-års regelen og mye mer 
avgiftsvennlig prising av biler som har noen år på baken, 
takket være AMCAR og en mere lydhør politisk ledelse), 

har vi her i Norge sett en strøm av C5 modeller komme hit 
til landet. Derav overskriften.
Espen Anderssen er fra Sandefjord og har blitt Corvette 
entusiast i godt voksen alder. Hvorfor jeg vil kalle han en 
ekte Corvette entusiast er fordi han har så godt som lagt 
golf-køllene på hylla til fordel forkvalitetstid med Corvet-
ten. Han kjøpte sin første Corvette for ca. 5 år siden, en 
1980 C3 modell. I sommer solgte han C3en og kjøpte en 
2001 C5. Han har ikke angret et sekund. Tvert imot har han 
i koronaåret 2020 brukt sin nyinnkjøpte C5 en masse. Det 
er jo et perfekt sted å tilbringe tiden, utendørs (med cab), 
isolert fra folk kun med sin nærmeste i passasjersetet. 
Espen fant sin Corvette via FINN hos Holmane Bil i 

Tekst/foto: Nils Ole 
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Egersund. Han ville kjøpe bil fra forhandler da den blir 
levert med en garanti og alt papir arbeide og godkjenning 
fra øvrigheta var ferdig. Prisforskjellen på C5 Corvetter kan 
variere veldig. Men årsmodell, kjørelengde, dokumentas-
jon, antall eiere og ikke minst hvilken stand bilen er i 

avgjør prisingen på bilen. Espen dro til Egersund og kjøpte 
bilen. Fra 2001 kom «high-performace» Z06 tilbake til 
Corvette porteføljen med den nye LS6 motoren. Standard 
motoren til Corvetten er LS1 og de 2 LS motorene deler 
samme blokka som er bedre og mer solid. Effekten økte til 
350hk fra 2001 og modellen har fått luket ut diverse små 
problemer fra de første produksjons år. Så mange anbe-
faler å kjøpe 2001 modeller og nyere hvis man skal kjøpe 
C5. Cab utgaven var populær i 2001, 14,173 av totalt 35,627 
ble levert det året. Manuell girkasse var uvanlig populær 
med 16,107 biler, mens Espen sin har automat kasse. 
«Dark Bowling Green» var den mest sjeldne eksteriør 
farge det året med bare 919 biler. «Light oak» interiør farge 
og soft top var mer vanlig som Espens bil er utstyrt med. 
Bilen hadde rulla 142.000 km når Espen kjøpte bilen, men 
den var definitivt godt holdt. Han har nå parkert for vinter-
en, men har planer å oppgradere bilen til sommeren.  
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Første dags etappe Trondheim – Molde. Kjørelengde 30 
mil. Kjørte E39 til Kyrksæterøra, Tjeldbergodden og videre 
over Tustna før vi kom til Tømmervåg og ferje over til 
Kristiansund og videre over et av turens mange 
høydepunkt den magiske Atlanterhavsveien. Vi hadde 
booket besøk på Bergtatt marmor gruver med en fan-
tastisk flåtetur innover i Marmorfjellets grotter. Eierne til 
gruva var visstnok blitt steinrike på salg av marmor og 
hadde gjort som flere med økonomisk teft samlet på seg 
en haug med biler og andre samleobjekter. 

Som selvoppnevnt Norwegian Picker tok jeg en avstikker 
til Elnesvågen for å sjekke opp tidligere Harald Halvorsen 
2013, 427 Convertible 60 anniversary med lave 13000 km. 
Det ble dessverre ikke noe handel av denne meget pene 
Corvette, da prisen har steget betydelig siden Harald 
heller ville ha Corvette med automat gir. 

Det ble å kjøre til Molde og Hotell Seilet og Restaurant 
Amalies der kjøkkensjef Baskaran disket opp med grillet 
indrefilet med bearnaisesaus og vaniljepannacotta med 
marinerte bringebær til dessert.

Vi sjekket også opp utelivet i Molde for å se om det var 
bedre enn i Lyngdal. 

Lørdag og andre dags etappe Molde-Geiranger. Kjøre-
lengde på 16 mil. Fra Molde mot Sølnes ferjekai der vi tar 
ferje over til Åfarnes. Fra Åndalsnes kjører vi langs den 
flotte Isfjorden og gjennom Åndalsnes med tankstopp før 
vi tar innover mot den majestetiske Trollveggen. Men så 
langt kom vi ikke da Tom Cruse var på «Mission Impossi-
ble» og veien var stengt. Så bar det oppover eventyrlige 
Trollstigen som virkelig kan måle seg med fjellpassene i 
Mellom-Europa. Mektig er vel et riktig utrykk! På vei ned 
fra Trollstigen hadde vi en kort stopp ved Gudbrandsjuvet, 
en flott naturattraksjon. Lunsj ble inntatt på Jordbærstova 
i Valldal med tapas og en herlig lokal jordbærdessert. 
Videre tok vi ferja fra Linge til Eidsdal og kjører over fjellet 
til Ørnevegen hvor bremsene får kjørt seg gjennom alle 
hårnålsvingene før vi ankommer Hotell Union i Geiranger. 
Vi hadde reservert parkering på plenen bak hotellet og 
følte oss en smule privilegerte i forhold til Porsche klub-
ben fra Bergen som måtte parkerte sine 911 på en bortg-
jemt parkeringsplass. Her var det flotte basseng fasiliteter 
og det gjorde godt med kald øl i boblekaret. Vi fikk så en 
fantastisk guidet omvisning i hotellets egen veteranbil 
garasje. Her var mange flotte åpne 7 seter som i tidligere 
tider ble brukt til å frakte gjester fra cruiseskipene og opp 
på fjellet. For noen år siden fikk jeg en henvendelse fra 
Geiranger med spørsmål om hvor min fars tidligere 

Trollstigen, bilde av Roy LarsenAmcar adventure 
weekend 4-7 sept. 2020 

I november 2019 var planen spikra for en lengere kjøretur 
nedover Europa med høyfjellpass i Tyskland, Østerrike, 
Liechtenstein, Italia med Stelvio og Gavia passene. Høy-
fjellstur skulle det bli!
Både C3 og C4 i garasjen ble vurdert til biler med noen 
liten bagasjeplass og siden Kenneth gjerne ville selge sin 
C5 Pace car ble det en rask handel på nyttårsaften. Så 
kom mars og Covid 19 viruset satte en brutal stopper for 
turen. Lock down av Fat Tire Garage pub, permitteringer 
osv. Våren gikk og sommeren kom uten Corvette Landstr-
effet på Lindesnes og kun noen sporadiske turer til Cars-
Bike & Coffee i Kristiansand. Skulle dette bli en sesong 
uten langtur? 

På Facebook dukker Amcar Adenture Weekend opp med 
bilde av en Dusenberg II i Trollstigen. Yes! Kan vi få til 
en Høyfjellstur i Norge? Amcar kara Bjarne Reistad og 
Asbjørn Johansen ville guide oss gjennom noe av Norges 

flotteste veipartier og hoteller av ypperste merke. Vi melde 
oss på!
Onsdag 2.9 og vi la oss i venstre fila østover E18 for en 
Pitstop i Oslo. Videre til Trondhjem og en natt på Britannia 
for liksom å ha lagt lista i rett høyde. Reitan har brukt litt 
peng på restaureringa av Hotel Britannia , det var flott!
Fredag 4.9 og vi møtte opp på Amcar senteret for en liten 
briefing. 6 av 14 biler i følge var Corvette så det var en im-
ponerende rekke som la ut på Tur. Med Corvette stilte Mar-
it Gjerdrum og Vidar Kjærsted med 2014, Z06, Jo Morten 
Kristiansen i gul 2014, Cab, Roy Larsen 2011, Burgunder 
Grand Sport, Knut Grinde Ålfjord i 2006, sort/Gul med 
gruppas største spoiler, Finn Erik Rud og Inger Lise Kjeksli 
i Rød 2006 og Rudolf og Turid i 1998 Pace Car. I tillegg var 
8 andre meget fine Amcar med i følge. Dette tegnet meget 
bra ikke bare skulle det bli topptur i Norge, det skulle bli 
biltur med følge av andre likesinnede med felles interesse 
for bil og biltur, vi gledet oss. For en gjeng!

Fergekø, bilde av Roy Larsen

Tekst: Rudolf Danielsen 
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Amcar senteret Trondheim

Baroniet Rosendal

Chrysler Imperial 1931 syv seter fra Geiranger hadde tatt 
veien. 

Søndagens etappe er full av severdigheter var fra Gei-
ranger til Loen. Kjørelengde på 10 mil.   

Vi startet med hårnålsvingene opp fra Geiranger og opp 
til verdensberømte Flydalsjuvet. Videre langs utallige 
hårnålssvinger til Djupvasshytta og opp til Dalsnibba som 
ligger på 1.476 m.o.h, høyere kommer man ikke med bil 
i Nord-Europa. Var noe tåkete og snøen hadde kommet 
så det ble en rask stopp før ferden gikk videre i tunneler 
gjennom Strynefjell ned Hjelledalen og en liten stopp ved 
idylliske hotell Hjelle vakkert ved Strynevatnet. Fra Hjelle til 
Stryn og langs fjorden og inn til ærverdige hotell Alexan-
dra hvor vi parkerte i det majestetiske inngangspartiet 
for en velkomstdrink. Utgangspunktet her var å ta gon-

dolbanen, men den var under service så det ble en flott 
guidet båttur på lodalsvatnet og inn til Kjenndalstova med 
servering av hjemmelaget hjorteburger.

Amcar Adventure weekend var over og vi tok veien sørov-
er med en natt på Rosendal Fjordhotell etter å ha besøkt 
Baroniet Rosendal og stedets flotte hage. Så bar det hjem 
til Lyngdal og vi var meget fornøyde med høyfjellstur i 
Norge. Norge har en fantastisk natur og vi ble tatt fantas-
tisk imot over alt, Europa kan vi ta en annen gang.   
  
Takk til Bjarne og Asbjørn fra Amcar og resten av reise-
følge for en meget hyggelig opplevelse! Vil avslutte med 
å hevde at det å møte nye folk i en slik setting med felles 
interesse for bil gir god følelsen å for å si det på Fat Tire 
språket: 
Be Social-be there…

Alexandra Loen

Bunkring, bilde av Jo Morten Kristiansen
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Første C8 i Norge.

Fergekø, bilde av Roy Larsen

Kjenndalstova

C7, bilde av Jo Morgen Kristiansen

Dalsnippa, bilde av Roy Larsen
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Turgjengen, foto av Ketil Raaum Turgjengen, foto av Roy Larsen

Identifikasjon av 
kjøretøyet

I midten av juni sendte jeg ut en sak til våre VTB-medlem-
mer om manglende understellsnummer.  Enkelte med-
lemmer hadde fått 2-er på sin periodiske kjøretøykontroll 
og mente seg urettferdig behandlet.  Amcar har tidligere 
jobbet med denne problemstillingen og omtalte den på 
sin hjemmeside i februar 2018.  

Siden da har det kommet presiseringer og vårt medlem 
Jan Arne, som selv driver godkjenning av kjøretøy på sitt 
verksted, har bistått meg med kontakt direkte til en repre-
sentant for Biltilsynet.  Det har nå kommet en presisering 
fra dem som dere finner under.  

Mitt råd er at du har en lapp i vognkortet som sier HVOR 
nummeret er preget inn slik at kontrolløren finner det – du 
glemmer sannsynligvis å fortelle det når du leverer bilen! 
Dersom du trenger å prege nytt/korrigere understellsnum-
mer på trafikkstasjonen, så er dette gebyrfritt ifølge Stat-
ens Vegvesen brukerstøtte.

Her er korrigeringen:

 

Kjøretøyets understellsnummer/serienummer
Krav til innpreget understellsnummer
For enkelte kjøretøy skal det ikke utgjøre mangelmerknad 
dersom innpreget understellsnummer ikke kan påvises.

Dette omfatter følgende tilfeller:
• Kjøretøy registrert i Norge før 31. desember 1969.
• Vognkortmerknad beskriver at kjøretøyet er registrert 

etter kjøretøyforskriften §1-15, og kjøretøyet er regis-
trert i Norge før 1. juni 2008.

• Vognkortmerknad beskriver at kjøretøyet er registrert 
som bevaringsverdig kjøretøy, og kjøretøyet er 30 år 
og eldre.

• Vognkortmerknad beskriver at kjøretøyet er godkjent 
uten innpreget understellsnummer.

Vi presiserer at det uansett utgjør mangelmerknad der-
som man ikke kan påvise innpreget understellsnummer i 
tilfeller der det er beskrevet i vognkort at understellnum-
mer er innpreget. Det samme gjelder dersom kontrolløren/
kontrollorganet har kjennskap til at kjøretøytypen er levert 
med innpreget understellsnummer fra fabrikant.

For alle øvrige kjøretøy utgjør det mangelmerknad dersom 
innpreget understellsnummer ikke kan påvises.

Nærmere om elektronisk avlesning av understellsnummer 
for Euro 5 og nyere:
• Kjøretøyets understellsnummer er lagret i ulike sty-

reenheter avhengig av kjøretøytype.
• Kontrollen foretas ved å avlese det første under-

stellsnummeret som fremkommer ved tilkobling av 
diagnoseutstyr.

Identifikasjon av kjøretøyet 
I midten av juni sendte jeg ut en sak til våre VTB-medlemmer om manglende understellsnummer.  
Enkelte medlemmer hadde fått 2-er på sin periodiske kjøretøykontroll og mente seg urettferdig 
behandlet.  Amcar har tidligere jobbet med denne problemstillingen og omtalte den på sin 
hjemmeside i februar 2018.   

Siden da har det kommet presiseringer og vårt medlem Jan Arne, som selv driver godkjenning av 
kjøretøy på sitt verksted, har bistått meg med kontakt direkte til en representant for Biltilsynet.  Det 
har nå kommet en presisering fra dem som dere finner under.   

Mitt råd er at du har en lapp i vognkortet som sier HVOR nummeret er preget inn slik at kontrolløren 
finner det – du glemmer sannsynligvis å fortelle det når du leverer bilen!  

Dersom du trenger å prege nytt/korrigere understellsnummer på trafikkstasjonen, så er dette 
gebyrfritt ifølge Statens Vegvesen brukerstøtte. 
 
Her er korrigeringen: 

 

 
 

Kjøretøyets understellsnummer/serienummer 

Krav til innpreget understellsnummer 

For enkelte kjøretøy skal det ikke utgjøre mangelmerknad dersom innpreget understellsnummer ikke 
kan påvises. 

Dette omfatter følgende tilfeller: 

§ Kjøretøy registrert i Norge før 31. desember 1969. 
§ Vognkortmerknad beskriver at kjøretøyet er registrert etter kjøretøyforskriften §1-15, og 

kjøretøyet er registrert i Norge før 1. juni 2008. 
§ Vognkortmerknad beskriver at kjøretøyet er registrert som bevaringsverdig kjøretøy, og 

kjøretøyet er 30 år og eldre. 
§ Vognkortmerknad beskriver at kjøretøyet er godkjent uten innpreget understellsnummer. 

Vi presiserer at det uansett utgjør mangelmerknad dersom man ikke kan påvise innpreget 
understellsnummer i tilfeller der det er beskrevet i vognkort at understellnummer er innpreget. Det 

Tekst: Arne Jonny Bjune 
 

Hotell Union, Geiranger

Turgjengen, foto av Bjarne Reistad
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Avdeling VTB på tur med guiding 
– Torås Fort

Vi hadde en 100km cruising i indre Vestfold før vi ankom 
fortet på Tjøme til varme vafler og kaffe (og toalett selv 
om noen måtte stoppe på veien!) 

En liten gjeng frivillige gjør en fantastisk innsats for å 
bevare dette fortet i Vestfold.

Det som er spesielt unikt med fortet er at det ikke er kom-
met til bygninger etter andre verdenskrig.. Dessverre har 
de så langt ikke klart å få Færder kommune interessert i 
dette unike området – her betales gebyrer for saksbehan-
dling av kommunens eiendommer til kommunen når de 
frivillige gjør jobben og betaler for materialene – forstå det 
den som kan! 

Vi lærte at fortet var påbegynt norsk, ferdigstilt tysk, om 

viking-varde, aktivitet under Napoleonskrigen, Pol III og 
angrepet på Norge 8. april 1940, Norges første dødsfall - 
Leif Welding-Olsen, 15 cm kanoner, bunkere og museum, 
kystartilleri kurssted, superhemmelig «stay behind»- 
avdeling, klaffetelegraf, eksploderende panzerminer og 
spøkelset Fritz med eget bord i messa.

Fortet ble påbegynt norsk i 1939 men ikke ferdigstilt før 
den tyske okkupasjonen. Torås ble overtatt og videre-
utviklet av den tyske okkupasjonsmakten, og anlegget 
sto ferdig i november 1941. Fortet er det eneste fortet som 
er bygget av tyskerne på norske tegninger.

Da den tyske invasjonsflåten kom inn i norsk territorial-
farvann i ytre Oslofjord før midnatt 8. april 1940, lå «Pol III» 
som vaktbåt mellom Bolærne og Rauøy. Kaptein ombord 

Tekst: Arne Jonny Bjune 
 
Foto: Runar Halling

På toppen av Tjøme.
var Leif Welding-Olsen. Kl.23.00 observerte vaktsjefen om 
bord mørklagte fartøyer på vei nordover, Kapteinen kom 
straks på broen og «Pol III» avfyrte et varselskudd. Etter 
fysisk kontakt med den tyske torpedobåten “Albatross” 
hvor kapteinen ble anmodet om å overgi seg, beordret 
han 3 signalskudd avfyrt for å varsle Rauøy Fort og be-
mannet kanonen i baugen.  “Albatross” åpnet ild og satte 
“Pol III” i brann.  Under beskytningen ble kaptein Weld-
ing-Olsen truffet i beina og forsvant i havet da livbåten 
kantret.  Han ble dermed det første norske krigsofferet i 
andre verdenskrig.

«Pol III» var i perioden 1926–1939 i tjeneste som hvalbåt. 
I 1939 ble den i likhet med flere andre hvalbåter innleid 
av Den Norske Marine for bruk som bevoktningsfartøy. 
Etter krigen ble «Pol III» solgt og ombygd til fiskefartøyet 
«Johan E.». I 1978 var den blant de eldre ringnotsnurperne 
i fiskeflåten, men i stedet for å bli kondemnert ble den 
i stedet solgt og ombygd til brønnbåt for transport av 
levende fisk. Den var i fart som brønnbåten «Arnøytrans» 
inntil den i 2011 ble sendt til hugging. Ifm huggingen ble 
baugen beholdt og har ligget en periode i Trøndelag før 
den ble kjøpt til Torås.
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Torås fort har fire kanon-stillinger som ble bestykket med 
15 cm J/50 Bofors kanoner. I dag er det 3 kanoner som 
kan beskues.  Kanon #1 har skutt mot Tyske invasjonssty-
rker 9. april 1940 – da fra Rauøy fort. Utsikten fra kanon # 2 
er 360 grader så langt øyet ser!  Utsiktstårnet er laget av 
stein og betong for å tilfredsstille avstands måleutstyret 
til kanonene.

13 desember 1942 om natten gikk 700 stridsvognminer i 
luften. Minene var lagret i et fjellanlegg i nedre leir. Leirens 
sykestue lå utenfor inngangen og ble helt pulverisert i 
eksplosjonen. Eksplosjonen ble hørt på fortene sydover 
i Larviksområdet og disse ble satt i alarmberedskap da 
man trodde det var kanonild fra sjøen. Eksakt hva som 
skjedde er uklart, men tyske rapporter sa at en soldat  
(Fritz) som var tatt for tyveri fra kameratene ble innlåst 
i minelageret på kvelden. Fritz visste at straffen ville bli 
overflytning til Østfronten.  Etter eksplosjonen var han 
sporløst borte. Panserdørene fra fjellanlegget ble gjen-
funnet ca. 1000 meter unna. Tyskerne rapporterte at ingen 
øvrige ble skadd utover de med midlertidige hørselsprob-
lemer.

Ved kanon #2 står det en kopi av en optisk telegraf eller 
klaffetelegraf som ble benyttet i perioden 1808 -1814 un-
der Napoleonskrigen.  Ved å sette de seks klaffene i ulike 
kombinasjoner opp-, vannrett eller nedposisjon, hadde 
man 230 ulike tallkoder som ble tydet ved hjelp av kod-
ebøker.  F.eks. melding #18: De fientlige Skibe slaaes mod 
vore.  Stasjonene sto med 4 km avstand og inntil 4000 
mann bemannet fra 30 min før soloppgang til 30 min 
etter solnedgang.  De ble bygget fra Halden via Christiania 
til Kristiansand og Bergen.  En melding brukte litt over 
en time fra Kristiansand til hovedstaden og var et STORT 
fremskritt over budbringeren til hest!

Vi kan varmt anbefale en guidet tur på fortet.  VTB vil 
kanskje lage en tur på vårparten igjen.

Arne Jonny og Helle Beate

Klaffetelegraf

På museum

Linda Røed med match-
ende øredobber.



38   Corvette Journalen Corvette Journalen   39    

Avdeling VTB 
– cruising til Horten 11aug 2020

En liten gjeng fant veien til Sem denne tirsdagskvelden og 
ble godt ledet av Espen Anderssen i sin nye Dark Bowl-
ing Green 2001 C5 til havnen i Horten.  Der er det et fast 
møtepunkt hvor en kan treffe amcars av alle merker og 
årganger.  Flere Corvetter kom innom så etter hvert hadde 
man fra C1 til C6 stående på parkeringen.  Den unge 
damen som poserer foran den røde C1-en er Pernille som 
var med som co-driver og linselus – tydelig at hun trives 

i bilen sammen med far Emil – et kommende fartsmon-
ster?? Vi gleder oss til å se henne i nær fremtid bak rattet 
på en Corvette!!  

Takk til alle som kom – det var supert med seks genera- 
sjoner samtidig.  Og vi ser det gjerne igjen.  Arne Jonny

Tekst/foto: Arne Jonny Bjune 
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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
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• For å endre etter registrering kan man sende inn 
søknadskjema fra www.vegvesen.no med bilder.

• For kjøretøy som allerede har fått tildelt små kjenne-
merker, kan disse endres til US-kjennemerker ved å 
sende mail til firmapost@vegvesen.no  Husk å merke 
med aktuell trafikkstasjon og kjennemerke.

For oss som har biler med årsmodell før 1990 er det ikke 
påkrevet med katalysator.

Hele orienteringen som Pål Erik ga oss ligger på CCN for-
umet under nyhetsoppdateringer.  Nyttig lesning før man 
sender spørsmål inn til trafikkstasjonen.  Du oppfordres til 
å stille spørsmål FØR du igangsetter modifisering av bilen 
din.  Lykke til med ombygninger og modifiseringer i garas-
jen.  Vi ser frem til å beskue resultatet til våren!

Lydhør gjeng.

Det følges med . . .

Avdeling VTB 
– medlemsmøte 15. oktober 2020

Til vårt medlemsmøte 15. oktober var vi så heldige å få 
besøk av Pål Erik Westeng fra kjøretøy-teknisk kontor ved 
Drammen trafikkstasjon.  Hans avdeling har det nasjonale 
ansvaret for tolkning og håndtering av regelverket rundt 
bruktimport av kjøretøy fra USA og Canada. Vi har alle hørt 
om Bilforskriftens paragraf 10a (nyere biler) og Kjøretøy-
forskriftens paragraf 1-15 og 1-9 (bevaringsverdige biler). Vi 
fikk en grundig gjennomgang av disse paragrafene med 
mange eksempler.  Etter en gjennomgang av forkortelser 
og uttrykk kom kjente problemstillinger på rad og rekke.  
Understells nummer, bilbelte, tilhenger, lysutrustning 
og veteran tekniske krav for 30+ år gamle biler, forhøyet 
panser, K&N luftfilter, sidepipes.
For biler som importeres etter §10a må den ha vært reg-
istrert minimum 6 måneder i USA/Canada og da ikke på 
dealer/forhandler skilt.  Med rød skrift (ikke registrerbar 
i Norge) fikk vi høre om Salvage title, Junk title og Total 
loss.  Med grønn skrift (registrerbar) lærte vi om Rebuilt 
title, Clear title og Clean title.  Og man ble anbefalt å finne 

kjøretøyet på www.carfax.com for å lære om historikken i 
USA/Canada.
Fra §10a :
• Eksempler på endringer som opp gjennom årene har 

blitt akseptert og som vil ligge innenfor tilnærmet 
original utførelse er bytte av dekk og felger, omlakker-
ing samt ettermontering av utstyr som tilhengerfeste, 
beskyttelsesvegg, hastighetsbegrenser, stigtrinn, 
lastebøyler, frontbøyler og ekstralys. 

• Kjøretøy som bygges om i flere trinn, f.eks. Ford 
Mustang – Shelby – Super Snake – Saleen – Roush. 
Chevrolet Corvette Callaway – Lingenfelter – Camaro 
Hennessy, må dokumentere at dette er utført før reg-
istrering i USA. I tillegg er det 2 fabrikasjonsplater på 
kjøretøyet.

Han orienterte også om de nye kjennemerkene man kan 
bestille fra 26. oktober med amerikanske mål – 30,3 x 15,3 
cm.

Tekst: Arne Jonny Bjune 
 
Foto: Arne Jonny Bjune og Runar Halling

Pål Erik briefer og svarer på spørsmål
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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,-



46   Corvette Journalen 

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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“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 


