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Kjære Corvette 
entusiaster
Det ble en annerledes måte å overta ledervervet i Cor-
vette Club Norway i år!  På grunn av koronapandemien 
fikk 950 medlemmer alle årsmøtepapirer tilsendt, var 
tilstede i de tusen hjem og ga sin stemme – tusen takk!  
Jeg føler stor ydmykhet for tilliten jeg er vist og skal gjøre 
mitt beste for å leve opp til forventningene.
Sammen med Ronnie Olsen, vår nye medlemsansvar- 
lige, skal styret på best mulig måte jobbe for deg som 
medlem i CCN.  Og det øvrige styret har lang fartstid 
sammen så de holder orden på oss nykomlinger til 
beste for klubben. Klubben har god økonomi og jobber 
ufortrødent videre med annonsører og medlemsavtaler.  
Og ikke glem å sjekke ut nettbutikken med mange flotte 
klubbeffekter for salg.

Jeg vil benytte anledningen til å si takk til Lars, Geir- 
Helge og Stein som valgte å tre ut av styre og stell i år 
etter lang fartstid.  Samtidig sier jeg velkommen til Lars 
Lille-Mæhlum som medlem av valgkomiteen.  Vår revisor 
gjennom flere perioder – Frode Alhaug – tok gjenvalg og 
viderefører sine kunnskaper til beste for klubben.
Styret skal støtte lokalforeningen din etter beste evne og 
håper du møter opp når den har laget et arrangement for 
deg.  Skriv gjerne om deg selv, bilen din og en tur du har 
tatt eller deltatt på og send til redaktør Nils Ole i Corvette 
Journalen – det gjør bladet til et blad av medlemmer for 
medlemmer!
Etter 38 år i Luftforsvaret – i inn- og utland - har jeg nå 
en redusert stilling som vekter med skiftarbeid på et 
fast objekt i Tønsbergområdet og trives med det.  Det gir 
mye tid til arbeid i garasjen hvor ’78 Pace car for tiden 
får nye alutopper og ny TH700R4 med de utfordringene 
det innebærer.  Men er i rute til å kunne delta på første 
cruisingtur 2. påskedag. 

Må litt tilbake til korona!  Vaksineringen ser ut til å dra 
ut i tid så vi må sannsynlig etterleve restriksjoner på 
samvær med mange i tette grupper. Og det kan bli 
variasjoner avhengig av hvor du bor så her gjør vi smart 
i å følge med på hvilke retningslinjer som gjelder.  Men 
Corvettene blir å se på veien – bare la oss gjøre det med 
påpasselighet.  Jeg oppfordrer lokalforeningene og deg 
som medlem å kringkaste gode, alternative måter å 
samles på for kopiering rundt om i det langstrakte land.
Avdeling Sørlandet står parat til å arrangere Landstreff 
tilsvarende det som ble annonsert i fjor.  Dere vil se 
informasjon om dette en annen plass i bladet.  Styret 
ønsker svært gjerne at dette går av stabelen i juni og 
påmelding skal bli behørig formidlet til dere når vi har fått 
til en fornuftig ordning rundt frister og økonomi. 
Vi har fått beskjed fra våre danske venner at de ser seg 
nødt til å ta en pause fra deltakelse i Skandinavisk treff 
og konsentrere seg om å bygge den nasjonale klubben.  
Sverige er med og satser foreløpig på å arrangere et treff 
i slutten av august om korona tillater.  Så igjen – vi skal 
sørge for at informasjonen når dere så snart vi vet noe 
mer.
Jeg ser til min glede på Facebook at det stadig kommer 
nye Corvetter blant våre medlemmer.  Og det er stadig 
reportasjer om prosjekter i garasjer rundt om i landet.  
Og så har vi C8 da – når får jeg se den første på nært 
hold?  Det gledes!
Så en inderlig anmodning til slutt – bruk de første 3 
turene med Vetta til forsiktig rustløsning på egne ferdig- 
heter og få tilbake godfølelsen etter en lang vinterdvale.  
Husk vårens skumle, våte og kalde asfalt opp mot kreft-
ene du rår over.  Vi har ingen medlemmer å miste!
 
Arne Jonny
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Redaktørens side

Landstreff Lindesnes 
3.-6. juni 2021
Sørlandsavdelingen og Lindesnes Havhotell 
er i full gang med å planlegge landstreff for 
medlemmene. 

Vi kan ennå ikke komme med noe informa- 
sjon om pris eller påmelding før vi vet mer 
om hvordan den pågående pandemien utarter 
seg.

Det vil komme mer informasjon på Facebook 
og corvetteclub.no når vi vet mer.

Uansett jobber vi for at ting skal ordne seg i år 
for oss slik at landstreff skal kunne gjennom-
føres på Lindesnes.

Velkommen skal dere være!
Hilsen Sørlands gjengen.      

 
 
 

 

Gjennomføring av Årsmøte for året 2020 for Corvette Club Norway 
 
På grunn av Covid -19 har vi ikke anledning til å gjennomføre vårt årsmøte med fysisk fremmøte. 
Formelt sett gis det anledning til å avholde årsmøter ved avstemming pr mail eller ved fullmakt fra 
medlemmene til styret eller årsmøtets dirigent. 
Formelt sett plikter årsmøtet kun å godkjenne Årsberetning, fremlagt Regnskap og gjennomføre 
valg. 
 
Styret har, etter konferanse med revisor, valgt å gjennomføre årsmøtet gjennom utsendelse av 
årsmøteinnkalling med vedlagte dokumenter, og ber med dette medlemmene å stemme ja eller nei 
på de fremlagte saker med retur av denne mail og svare ja eller nei henvist til respektive pkt  
 
 
Til avstemming er som følger: 
 
1. Årsberetning og regnskap for 2020 stemmes under ett 
2. Budsjett for 2021 stemmes i henhold til styrets forslag 
3. Valg av ny president etter forslag fra enstemmig valgkomite 
4. Valg av ny medlemsansvarlig etter enstemmig forslag fra valgkomite 
5. Gjenvalg av revisor etter enstemmig forslag fra valgkomite 
6. Valg av nytt medlem av valgkomite 
 
 
Styrets innspill på Innkomne forslag: 
Økning av honorar med 5000 til redaktør utløser skatt på hele honorar og ved 50% skatt reduseres 
redaktøren med 2500 kr og klubben påføres større utgifter. Kan evt behandles på neste Årsmøte 
Hallings forslag må diskuteres med det nye styret og alle lokalavdelingene da dette utløser at alle 
avdelinger må avholde sitt årsmøte i desember.  
Nils Ole Frønes ang bidrag til CJ og støtte fra CCN til avdelingene. Dette er tatt opp tidligere, nytt 
styre vil drøfte dette med alle lokalavdelingene 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at de som ikke returnere svar til styret ved styresekretær Vida Nygaard, 
vida57@live.no, vil telles opp som enige i styrets og valgkomiteens forslag. 
Avvikende forslag (benkeforslag) kan dessverre ikke hensyntas. Det stemmes for eller imot. Dersom 
Valgkomiteens forslag ikke får flertallstilslutning, etableres et interimsstyre hvor det sittende styret 
og valgkomiteens foreslåtte kandidater finner løsning frem til nytt valg kan avholdes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i CCN 

 

Årsmøtet for CCN 2021 ble avholdt elektronisk for første 
gang i klubbens historie. Ett år etter pandemiens inntog 
i Norge er det fortsatt sterke begrensninger i forhold til 
normale tilstander, så den eneste måten å gjennom-
føre årsmøtet, var på den måten. Medlemmene av CCN 
godkjente regnskapet og valget som styret sendte ut til 
medlemmene. Velkommen til ny President, Arne Jonny 
Bjune fra Tønsberg, til nye medlemskontakt Ronnie Olsen 
fra Kongsberg og nytt medlem av valgkomiteen Lars Lille- 
Mæhlum fra Stavsjø. Takk til Lars B. Wyller, Geir Helge 
Simonsen og Stein Helgesen for jobben de har gjort for 
CCN og medlemmene. Dette er en klubb drevet på frivillig 
basis av entusiaster for Corvetter i Norge. Vi er avhen-
gig at frivillige som har lyst og tid til å bidra til Corvette 
fellesskapet her til lands. Så, godt jobba!

Corvette kalenderen for CCN 2021 har vi ikke satt opp 
noen arrangementer i klubbens regi. CCN har heller ikke 
planlagt annet enn at hvis mulig kan det bli landstreff 
for CCN på Lindesnes 3-6 juni. Så følg med på CCN sine 
nettsider og FACEBOOK. Forøvrig blir vel litt opp til lokala-
vdelingene av CCN å dra i gang crusinger og treff rundt 
om i landet i henhold til lokale pandemi regler.
Jeg var på årsmøtet for lokalavdeling VTB i februar. Der 
møtte et halvt års gammelt medlem av CCN, Terje Buch 
fra Tønsberg. Han fortalte litt om sin historie om Corvette 
og C3en han kjøpte i fjor høst. Jeg spurte han om han 
ville dele storyen med oss medlemmer av CCN, og en 
uke seinere dukket Terje sitt bidrag til Corvette Journalen 
opp i innboksen. Det er et eksempel til etterfølgelse og et 
flott bidrag til CJ og bladets motto, av og for medlemmer 
av CCN. Jeg selv har vært i Porsgrunn og besøkt Morten 
og Karen Riise og laget en historie om deres C2, en bil 
som vi er glade for å være en del av medlemsbilene til 
CCN. Per Asbjørn Heier forteller som sin Norge-rund tur 

med C5en og Anne Linn har hentet medlemsbiler fra FB 
sidene til CCN. Jeg har også prøvd å bidra ned noen Cor-
vette nyheter fra US, men de er vel delvis allerede gamle. 
I tillegg er regnskap og dokumenter til årsmøtet for 
2021 trykket for dokumentasjon for driften av CCN. Den 
oppmerksomme leser ser også at noen forandringer på 
våre annonsører, med CARS og Hamar Media som er ute 
av bladet, takk for deres bidrag i flere år. Og takk til dere 
annonsører som fortsatt ønsker å fortsette og være med 
på å skape Norges eneste Corvette blad. Jeg oppfordrer 
medlemmer (og andre som leser CJ) til å bruke og støtte 
våre annonsører. De er hver på sin måte bidragsytere til 
Corvette hobbyen i Norge.

Når jeg skriver dette, er det helt i begynnelsen av mars 
og våren er rett rundt svingen. Det betyr at det snart 
er sesong for bruk av Corvetten og ikke bare pusse og 
skru i garasjen. Uansett pandemi, så er det fullt mulig å 
fyre opp V8 motoren og bruke Corvetten så mye en vil. 
Kanskje det også blir forbudt om ikke lenge, det er valg 
til høsten og selv om det står i vedtektene til CCN at 
klubben er partipolitisk nøytral så er vi ikke nøytrale når 
det gjelder bil politikk og bruk av bilen. Gudskjelov at vi 
har AMCAR (som CCN også er tilsluttet til) som taler vår 
sak når det gjelder det bilpolitiske overfor byråkratiet og 
de politiske beslutningsmyndigheter. AMCAR har gjort og 
gjør en meget godt jobb for oss Corvette entusiaster, og 
alle andre bilentusiaster!

Jeg gleder meg til årets Corvette sesong og ser fram til å 
møte likesinnede på veien!

Mvh Nils Ole

HUSK STOFF TIL CJ: nilsole67@gmail.com  
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Corvette C3
min guttedrøm

På en fjelltopp i Volda i Møre og Romsdal 
fant jeg min guttedrøm, en 1982 Corvette 
C3, Collector Edition.

Jeg var på jobbreise i Møre og Romsdal, i begynnelsen 
av september 2020 og var kun 1 times kjøretur fra der en 
Corvette jeg hadde sett annonse på finn.no befant seg. 
Det var en 8 timers kjøretur hjem til Tønsberg i Vestfold og 
jeg visste at om jeg ikke tok turen innom for å se på bilen 
nå, ville jeg ikke gjøre det senere heller. På en annen side 
var jeg sikker på at om jeg kjørte innom for å se, ville jeg 
mest sannsynlig kjøpe bilen. Etter noen runder med meg 
selv på en rasteplass, bestemte jeg meg for å kjøre og se 
på bilen.

Jeg ringte selgeren og spurte om det passet at jeg kom 
en tur. Han sa han var hjemme, så det var bare å komme. 
Jo nærmere stedet jeg kom, jo dårligere ble veien. Da det 
sto 10km igjen på GPS`n var veien så smal og svingete at 
det var ikke plass til å møte andre biler, utenom på noen 
få steder der veien hadde møtepunkt. Når GPS`n fortalte 
at jeg var fremme, og jeg hadde svingt inn på en smal 
privatvei «sykkelsti» og ingen hus var å se, ringte jeg 
selgeren igjen. Han sa det var bare å følge veien ca. 3km 
videre oppover. Det var svingete, bratte bakker oppover 
fjellsiden og når jeg kjørte forbi et gammelt gårdsbruk 
tenkte jeg at nå var jeg på ett sted der «ingen skulle tru 
at nokon kunne bu». Det var så bratt der at nedsiden av 
husene hadde 2 meter høye grunnmurer mens oversiden 
lå jevnt med bakken. Jeg lurte et øyeblikk på om det i det 

hele tatt gikk an å kjøre helt opp. Når jeg omsider kom helt 
opp på toppen, stoppet veien foran en stor garasje, hvor 
porten var åpen og inne sto det en silver/beige metalic 
farget Corvette C3.
Det var i begynnelsen av september og fortsatt bart og 
med flotte høstfarger, men der oppe jeg nå befant meg, 
var på høyde med de snøkledde fjelltoppene som lå på 
alle kanter. Selgeren dukket opp, en 42 år gammel kar 
med ZZ Top skjegg. Vi gikk inn i garasjen eller verkstedet 
som det egentlig var, for å se nærmere på bilen. Han 
hadde en løftebukk der, så jeg fikk inspisert bilen både 
under, innvendig og utenpå og jeg likte det jeg så. Bilen 
var et tilnærmet komplett kjørbart restaureringsobjekt i 
mine øyne og det var akkurat det jeg hadde ønsket meg. 
Bilen var importert fra Michigan i USA i 2013 og selgeren 
var eier nr. 2 i Norge. Han bad meg prøvekjøre bilen en tur 
og eneste veien var ned de bratte bakkene. Jeg var ikke 
helt sikker på om jeg skulle ta sjansen da jeg var redd 
bremsene skulle svikte. Bilen bar jo preg av å ikke ha vært 
vedlikeholdt så godt de siste årene. Selgeren forsikret 
meg om at det ikke var noe problem og satte seg inn ved 
siden av meg, så jeg tok sjansen. Vi kom heldigvis hel-
skinnet både ned, bortover de svingete veiene og tilbake 
opp igjen. Jeg ble positivt overrasket over hvor god den 
var å kjøre, selv om den giret litt ujevnt og det «klikket» fra 
ventilene. Jeg sa jeg var veldig interessert, vi ble enige om 
en pris og jeg fikk holde den av et par dager. Jeg kjørte 

hjemover og hadde egentlig bestemt meg, men hvordan 
skulle jeg få bilen hjem til Tønsberg? Det var fortsatt bart 
over Strynefjellet, men hvor lenge varte det? Bilen hadde 
gamle slitte sommerdekk og skulle jeg ta sjansen på å 
kjøre den hjem eller måtte jeg hente den med en henger? 
Etter å ha studert værmeldingen, bestemte jeg meg for at 
jeg skulle kjøre den hjem. 
En uke senere, nærmere bestemt 10. september 2020, 
befant jeg meg på toget til Gardermoen. Skulle fly videre 
til Ålesund, for så å ta et par busser videre i 3 timer. Jeg 
skulle overnatte på det eneste mulige overnattingsstedet 
jeg hadde funnet i nærheten av Volda. Det var en priva-
tovernatting jeg hadde funnet på nettet, hos en kar som 
leide ut et soverom i leiligheten hans i Ørsta. Det viste 
seg å være en trivelig ung fyr som også var bilinteressert, 
så det ble felles pizza i stua hans og bilprat resten av 
kvelden.

Morgenen etter ble jeg hentet av selgeren med sin privat-
bil og etter en liten stopp på Bilxtra i Ørsta for å kjøpe med 
motorolje (oljefilter hadde jeg med meg i sekken), kjørte 
vi oppover mot fjelltoppen igjen. Det var fire år siden siste 
oljeskift, og selv om bilen for det meste hadde stått i ro 
de siste tre årene, torde jeg ikke å kjøre Corvetta de 600 
kilometerne hjemover, før jeg hadde skiftet olje og filter. 
Før jeg hadde reiste fra Tønsberg, hadde jeg meldt meg 
inn i Corvette Club Norway og AmCar, hvor jeg også hadde 

Tekst/foto: Terje Buch, Avd. VTB
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forsikret bilen. Penger og salgsmelding ble ordnet via 
nettet på stedet og jeg var nå blitt lykkelig eier av en 1982 
Corvette C3, Collector Editionen og en gammel guttedrøm 
var gått i oppfyllelse.
Kjøreturen hjemover gikk fra Volda over Strynefjellet (siste 
helgen det var snøfritt) til Otta, så sørover på E6 forbi 
Lillehammer til Oslo, og videre på E18 hjem til Tønsberg. 
Det regnet lett det meste av turen, men det satte ingen 
demper på opplevelsen. Da jeg lå og cruiset i 110 km/t 
og motoren snurret på kun 1700 rpm storkoste jeg meg. 
Brukte totalt 9 timer og hadde kun to korte stopp for å fyll 
bensin på bilen i tillegg til pølser i sjåføren. Vel hjemme i 
Tønsberg kunne jeg puste lettet ut, da alt hadde fungert 
prikkfritt hele veien. Snittforbruket på de 600km jeg hadde 
kjørt, var på kun 1,2L pr.mil, langt mindre enn jeg hadde 
forestilt meg.

1982 modellen har 200hk og Cross-fire injection, og er fra 
den perioden da USA hadde høy fokus på bensinforbruk 
og eksosutslipp, som dessverre resulterte i reduserte 
hestekrefter for å klare myndighetenes utslippskrav. 
Jeg parkerte bilen i låve-garasjen jeg leide, og hvor jeg 

nettopp hadde fått installert en gammel løftebukk. Det 
første jeg gjorde var å gå over bremsene og skifte ut 
bremsevæske, kjølevæske, automatgirolje, servopumpe-
olje og bakakselolje, i tillegg til alle tennpluggene.
Jeg rakk å kjøre noen småturer, før været satte en stopper 
for det. Det var nå blitt 18. november 2020. Jeg bestemt 
meg for å starte prosessen med å ta ut både motor og 
automatgirkassa, som skulle overhales. Det gikk med et 
par kvelder til å frakoble alt fra motoren og girkassa, men 
selve jobben med å løfte ut motor m/girkassa på var gjort 
på et kvarter. Det var første gang jeg hadde gjort dette, 
men følte meg trygg, da jeg på forhånd hadde studert en 
som utførte jobben på YouTube. Dagen etter at motoren 
og girkassa var ute av bilen, gikk jeg i gang med å vaske 
rent motorrommet, som var dekket av fett, olje og søle. En 
ordentlig grisejobb, men det måtte jo bare gjøres. Rakk å 
få motorrommet vasket, grunnet og lakkert, før tempera-
turen falt ned mot 5 grader inne i låven.

Automatkassen som er en 700-R4 var allerede leverte til 
profesjonelle bekjente, som skulle overhale og forsterke 
den. Motoren hadde jeg fraktet hjem til min oppvarmede 
garasje, og ventet bare på å komme i gang med over- 
halingen der. Det var første gang jeg skulle overhale en 
V8 og det helt på egen hånd, så jeg kjøpe meg en 350 
small-block overhalingsbok. I tillegg studerte jeg diverse 
YouTube videoer hvor både amatører og profesjonelle 
viste hvordan motoren skulle demonteres og settes riktig 
sammen igjen. Jeg lærte mye av det, men alle hadde litt 
forskjellige måter å gjøre det på, så jeg bestemte meg 
for å følge boka jeg hadde kjøpt. Da var det bare å brette 
opp armene og gå i gang. Etter noen lange kvelder var 
motoren plukket helt fra hverandre, og det viste seg at 
kam`n var helt defekt. Ikke rart motoren hadde gitt fra 
seg ventil «klikke» lyder. De hydrauliske ventilløfterne var 
veldig slitte, og kam`n var så nedslitt at to av ventilene 
ikke åpnet seg i det hele tatt. Dvs. den hadde kun gått 
på 6 sylindere, noe jeg merkelig nok ikke hadde merket 
under normal kjøring opp til 110km/t (1700 rpm), men så 
fort jeg hadde dratt på litt og passert 3000 rpm. begynte 
motoren å fuske og orket ikke å dra. Nå visste jeg hvorfor. 
Ellers var sylinderne og stemplene i meget god stand. De 
originale slipesporene fra fabrikken var fortsatt synlige, så 
det bekreftet at den kun hadde gått de oppgitte 43 800 

miles (70 490 km) som stod på speedometeret. Motor-
nummeret stemte også overens med rammenummeret 
på bilen, så dette var originalmotoren. Siden motoren nå 
var helt nedplukket, bestemte jeg meg for å levere blokka, 
stemplene, toppene og veiva til Jamtvedt Motorverksted i 
Skien. Jobben deres ble å «hone» sylindrene, glassblåse 
stemplene, pusse ventilene og slipe ventilseter, i tillegg til 
å polere veiva. 

Mens jeg ventet på at blokka og resten av delene skulle 
bli ferdige, gikk jeg i gang med å vaske og lakke alle løse 
utvendig motordeler, som braketter, dynamo, starter,  
eksosmanifolder mm. Jeg hadde kjøpt inn alle motor-
delene jeg trengte, så når blokka var tilbake i garasjen 
var det bare å gå i gang med å montere sammen mo-
toren igjen. Jeg satte inn nye råde og rammelager, nye 
stempelringer. Monterte ny kam, som jeg smurte inn med 
«herde-fett», nye hydrauliske løftere, nye vippearmer, 
ny oljepumpe, ny vannpumpe og nytt registerkjede og 
tannhjul sett. Skiftet selvfølgelig også alle pakninger og 
passet på å ha tetningsstoff på alle bolter som ble skrudd 
ned i vannkanalene. Jeg lakket motoren med en lyseblå, 
tilnærmet lik farge som den var levert med originalt og et-
ter hvert som kveldene gikk vokste det sakte, men sikkert 
frem en komplett hel motor igjen. Dagen etter motoren var 
ferdig montert, fikk jeg beskjed at også automatgirkassen 
var ferdig overhalt og forsterket. Det kunne ikke passet 
bedre. Det var nå blitt 1. desember 2020 og det hadde 
blitt litt varmere i været igjen. Gradestokken var på over 10 
plussgrader og det passet meg fint, da jeg hadde plan-

er om å få montert motoren og girkassa inn i bilen igjen 
før jul. Noen dager senere var den på plass i bilen, og alt 
av vakuumslanger, vann og bensinslanger var skiftet ut 
mens det var lett å komme til. Det var nå klart for oppstart 
av motoren og innkjøring «herding» av den nye kammen. 
Ved første oppstart etter innsetting av ny kam, er det vik-
tig at turtallet holdes på ca. 2500 rpm i 30 minutter, for at 
kam`n skal bli herdet. Samtidig skulle automatgirkassen 
ha i seg nesten 11L Dexron III automatgirolje, så jeg var nå 
avhengig av å få hjelp fra to personer til. Min bror Arild og 
en kamerat som heter John, stilte villig opp. 

Jeg var veldig spent og meget fornøyd når motoren star-
tet i det samme øyeblikket nøkkelen ble vridd på «Start». 
John satt inne i bilen, tråkket på gasspedalen og passe 
på at turtallet var riktig, samtidig som broren min etter- 
fylte kjølevæske og jeg var i full gang med å fylle på girolje 
gjennom peilepinnerøret. Røyken fra de nymalte eksos-
manifoldene veltet ut av motorrommet og fylte nesten 
hele garasjen. Det var også litt spennende når vi oppd-
aget at begge eksosmanifoldene var blitt rødglødende, 
men det er visstnok helt normalt. Etter noen kaotiske 
minutter, var girolje og kjølevæsken fylt opp og vi kunne 
nå senke skuldrene litt. Når motoren hadde passert de 
30 minuttene med en fart på 2500 rpm, slapp John opp 
gasspedalen og motoren roet seg ned til normal tom-
gangshastighet på 550 rpm. Det stilnet i garasjen og kun 
en jevn summing fra diverse drivreimer var å høre, i tillegg 
til den vakre musikken fra V8`n som spilte ut av begge 
eksospottene bak, og jeg kunne omsider puste lettet ut. 
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Dagen etter, når motoren var blitt helt avkjølt, skiftet jeg 
motorolje og filter igjen. Dette er viktig etter innkjøring av 
en kam. Startet opp motoren, rygget bilen ut av låven og 
tok en liten prøvetur i lett regnvær. Om smilet hadde vært 
bredt før, så gikk det nesten helt rundt nå. Bilen gikk som 
en drøm og rullet behagelig bortover veien med sine helt 
nye Cooper Cobra GT sommerdekk. Jeg følte meg trygg på 
de våte veiene, selv om temperaturen var falt ned til rundt 
5 grader. Jeg bestemte meg for å «kjøre inn» motoren, og 
i løpet av helgen kjørte jeg 550 km sørover og så nordo-
ver igjen et par ganger langs E18 gjennom Vestfold og 
Telemark. Holdt mest mulig jevn fart og aldri over 3000 
rpm. Jeg skiftet ut motoroljen og filter igjen, denne gan-
gen helte jeg på 20/50 olje med 1/2L tilsetning som gjør 
at oljen raskt klatrer og blir hengende igjen når motoren 
stopper. Kjekt å ha på biler som i perioder står stille.
Temperaturen sank nedover på gradestokken igjen og 
vinteren var på trappene, så jeg flyttet bilen hjem til min 
oppvarmede garasje for å kunne fortsette med restaure-
ringen og fikse diverse småfeil og mangler utover denne 
mørke Covid-19 vinteren. I skrivende stund er bilen nå 
mer eller mindre klar og fremstår som en noenlunde pen 
bil i god bruksskikk. Da er det bare å vente på at snøen 
forsvinner og at vårsolen dukker frem. Gleder meg til 
forhåpentligvis mange hyggelige kjøreturer med Corvetta 
på diverse turer og treff i resten av 2021 og forhåpentlig-
vis mange år fremover. Gleder meg også til å møte andre 
likesinnede fra Corvette Club Norway.

PS: Om noen skulle være interesserte, så har jeg lastet  
opp en videofilm med den samme historien som er 
beskrevet her. Du finner den på YouTube ved å enten søke 
på kallenavnet mitt «bluesgutt» eller på «1982 Corvette C3 
project (Norway) del 1»
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Generell informasjon om C3 og 1982 Collector Edition:
Corvette C3 ble produsert i St. Louis, Missouri i USA fra 
august 1967 og frem til 1981, da ble produksjonen flyttet 
til Bowling Green, Kentucky hvor siste C3 rullet ut oktober 
1982. Det ble produsert totalt 542 861 Corvette C3 fra 1967 
til 1982. Det siste året ble det kun produsert 25 407 stk. og 
av dem ble 6 759 stk. levert som Collector Edition. I Norge 
er det registrert 25 stk. originale Collector Edition fra 1982. 
Listeprisen på en standard 82 mod. var ca. 18 000 USD, 
Collector Edition utgaven kostet fra 22 000 til over 24 000 
USD.

Collector Edition utgaven ble levert med:
Bakvindu til å åpne opp. Silver-beige metallic lakk m/
dekor. Flerfarget spesialdesignet skinninteriør, kobberfar-
get avtagbare glasstak og spesialdesignet aluminiums 
turbinfelger (designet til å ligne på «bolt on» fra 1967). 
Ellers hadde 1982 modellene elektriske vinduer, elektriske 
justerbare speiler, elektrisk justerbart førersete, aircondi-
tion, cruisecontroll, tilt og teleskopratt, radio med elektrisk 
antenne, heldekkende teppe mm. Bilen ble kun levert med 
automatgir.

Motor: V8, type L83, 350 cu-in / 5.7 L, 200 Hk, 385 Nm 
ved 4200 rpm. og Cross-fire injection. Er oppgitt med 
0-100km/t på 8,2 sek, Toppfart 215 km/t.

Automatgir: 700-R4, 4 trinns automatgir (3 + automatisk 
overdrive).

Terje Buch
Tlf: 918 46 809
E-post: t.buch@sf-nett.no
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Vinter Corvetter fra Facebook

1971 C3 custom. Bygget av eier Klaus Erik Sveum Snertingdal. Foto-Anne Linn Ulvesveen.

1972 C3 350-TH400. Ontario Orange. Kjøpt på E-bay 2007. Eier Arnt-Jarle Johansen Ulsteinvik.

1975 C3 65.000 miles på telleren. Kjøpt 2007 av dagens eier, Hans Tore Tangerud, Kristiansand.



16   Corvette Journalen Corvette Journalen   17    

1987 C4 cab. Importert 2018 av eier Rune Hjelmen, Stjørdal. Den eneste med piggdekk, overraskende 
fin på vinterføre sier Rune!

2002 C5 cab. 6-trinns man. Første Corvette til Leif Christian Wang, Ørje.

RIISES 
1965 C2 RESTOMOD

Morten og Karen Riise har vært gift en mannsalder og 
har hatt glede av Corvette hobbyen i ca. 20 år. Det er et 
felles prosjekt hvor Morten handler og skrur, mens Karen 
godkjenner prosjektene og deltar på alle Corvette treff 
og har bl.a. vært materialforvalter i CCN. Med nyinnkjøpt 
hus og ikke minst en nybygd garasje på 65 kvm med alle 
fasiliteter hvor det står 2 stk. Corvetter parkert. En 2011 C6 
GS Callaway coupe og en 1965 C2 B.B. coupe. Jeg kaller 
det «stua» til Morten hvor kunsten er tredimensjonal og 
står parkert på gulvet og ikke henger i en ramme på veg-
gen. Jeg blir rett og slett i godt humør å besøke Morten. 
Callawayen ble omtalt i CJ 1-20 i artikkelen om Callaway 
Corvetter i Norge og nå er det C2en tur til og sjekkes ut. 

Felles for alle de 5 hobby bilene (5 Corvetter og 1 Mus-
tang) Morten (og Karen) har eid, er at alle bilene har 
fått kraftige oppgraderinger i Riises eierskap. Diverse 
«High-permance» motorer, drivlinjer og bremser har blitt 
bestilt over nettet og blitt montert (han har vel fortsatt 
et reservedels lager til de forskjellige generasjoner). Så 
det er prosjektene med bilene som første og fremst er 
Mortens interesse. Det jeg tenker at Morten er eksponent 
for restaurering og modernisering av klassiske biler, 
det som kalles for Restomod (restored- modernized) på 
fagspråket. Gamle klassiske biler med former og design 
som ikke blir bygd mer (annet enn som replikaer) får en 
oppgradering med nye motorer, bremser, hjuloppheng 

Tekst/foto: Nils Ole 
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og hjul, fjæring og interiør. Gammel form i ny teknologi 
og materialer, det beste av to verdener i bil hobbyen for 
mange. Poenget her er og ikke gå løs på karosseriet og 
linjene på bilen, da blir det en Custom.

Som alltid med gammal bil, gjelder det å finne det rette 
objektet. Muligheten er stor for å kjøpe «en haug med 
dritt», hvis man ikke besiktiger bilen selv, eller har en kyn-
dig 3de person å se på bilen. Fordelen med C2 Sting Ray 
generasjonen er at relativt få biler ble bygd og modellen 
ble tidlig populær og en klassiker blant Corvette entusi-
aster og samlere. C2er ble godt tatt vare på, men model-
len ble fort prisledende. Morten fant bilen i USA vinteren 
2010/11 på nett. Via bekjentskaper i US som hadde noen 
kontakter, fikk han besiktiget bilen og beskjed at bilen var 
bare å kjøpe.

Mortens C2 er produksjonsnummer 921 av totalt 23,564 
Corvetter bygd som 1965 modell. Med et så tidlig produks-
jonsnr. ble bilen bygd allerede i september 1964. Den er en 
av 8.186 coupeer det året, og en av totalt 2,157 med RPO  
# L78 396ci/425 hk. 1965 modellen var det første året med 
skivebremser rund baut og den nye Chevrolet «big-block» 
MarkIV motoren. Skivebremser og B.B. var et godt utgang-
spunkt for Morten når han satte i gang med restaurerin-
gen/moderniseringen av C2en.

Det fine med GM/Chevrolet produkter er utvalget av man 
kan finne i «GM Performance parts» og utallige andre 

leverandører av etter markeds produkter av komplette 
motorer, topper, motorblokker all verdens kammer, sylin-
dre, innsug, forgassere og mer moderne «fuel injection» 
løsninger for gamle biler. Morten gjorde det lett for seg 
selv og kjøpte en komplett Shafiroff 540ci BB (8,85l slag-
volum) som går på pumpe bensin. En helaluminium DART 
block med Brodix alu topper og Edelbrock alu innsug 
gjør at denne denne «big-block» motoren veier som en 
Chevrolet «small-block» motor. Morten har allerede en 
plan med å modernisere motoren ytterligere ved å bytte 
ut Edelbrock Dual Plane innsug med forgasser på toppen, 
med et Edelbrock EFI (Electronic Fuel Injection) Pro-Flo 
4 system som består av innsug, fordeler og ECU med 
blåtann E-tuner. Injection systemet forbedrer ytelser og 
bensin økonomi ved en mer korrekt og effektiv bensin/
luft blandingsforhold til motoren. Nok et eksempel på at 
moderen teknologi kan brukes på 56 år gammel bil. (1965 
var for øvrig det siste året med mekanisk fuel-injection på 
Corvetten, den vanskelige-å-kalibrere utgaven) 
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TREMEC TKO 600 5-trinns manuell girkasse skal tåle 
hestekreftene/dreiemomentet motoren genererer via en 
McLoad «Twin-disc» clutch med hydraulisk utløser lager 
og en Duntov Racing HD differensial med en 3:08 utvek-
sling bakerst i drivlinja. Det er vel helt perfekt kombinasjon 
med 5-trinns manuell og med mer enn nok krefter til å dra 
i gang kjøredoningen. Hedman coated headers og 3 toms 
rustfritt eksosrør er trukket under bilen og ut bak i original 
hullene i bakplata. Jeg synes personlig Mortens løsning 
her er å foretrekke fremfor «side-pipes» som tar mye ef-
fekt og tar vekk C2ens fantastiske former og linjeføringen 
i karosseriet. «Side-pipe» tilvalget kom riktignok i 1965, så 
det var et mulig tilvalg, men etter min mening er det alt 
for mange C2er som har etter montert «potter» (her er det 
mange meninger). Karosseriet og ramma var originalt og 
helt og fint, men Morten tok en full lakk jobb på bilen hos 
Morten Bentsen i Porsgrunn som også tok den fineste 
justerings jobben jeg har sett på noe Corvette panser. 
Morten (Riise) ville beholde det originale BB panseret fra 
1965 (det kom i 65 og 66) med «bobla» som gjør plass til 
forgasser og filter. Mange velger et 1967 BB panser ved 
oppgradering av C2 Corvette.  Med «Hi-rise» innsuget 
montert på 540BB motoren ble panseret for lavt. Bent-
sen hevet høyden på «bobla» på panseret med 1 tomme. 
Resultatet er så bra at man må være Corvette professor 
for å se det.  

Med den drivlinja var det ingen annen utvei enn å ruste 

opp/modernisere bremser, hjuloppheng, fjæring, kjøling 
og styring. En dobbel aluminium radiator ble montert, ser-
vostyring, 2-krets Hydra-boost bremseforsterker med C6 
Z06 skiver/kalibere foran og Willwood bak. Øvre og nedre 
bære arm foran ble byttet ut med lette og sterke Van Steel 
rør bære armer og QA1 coilovers. Bak ble det montert VBP 
kompositt fjær (sparer masse vekt), Bilstein dempere og 
ikke minst 3-toms NITRO stikk aksler for å drive bakhjula. 
Morten valgte et mer moderne ZR1 look på felgene med 
kromma 18 toms felger fra ARTEC Wheels. Det er vel for-
nuftig med 18 toms for å ha litt mer gummi mellom bilen 
og asfalten med Conti Sport 235/45 foran og 265/45 bak. 
Det er tross alt en gammel bil både i utseende og kon-
struksjon (kanskje litt snau kontaktflate for kreftene som 
er tilgjengelige). 

Med rød bil er det veldig greit at interiøret er svart. Det er 
stort sett holdt i originalt utseende. Men den oppmerk-
somme leser ser på bildene at rattet er et par nummer 
mindre i omkrets, 15 toms ratt fra Corvette Central. Setene 
er «bøtte» seter med nakkestøtte er av Italiensk herkomst 
og 4 punkts sikkerhets belter, for sikkerhets skyld. Morten 
vil ha original look på girspaken, og det er jo greit med 
en plakett hvor giring mønsteret viser at sjåføren har 5 
gir tilgjengelig, kjekt å vite i en 56 år gammel bil. Men det 
er vel sjelden 56 åringer er så spreke og rynkefrie som 
denne. Men jeg tror nok at sjåføren kan få litt rynker, det 
være seg smile rynker eller angst rynker.

SHAFIROFF 540ci.
• Dart Big “M” 9.8” Block w/4 Bolt Splayed Caps
• SSRE/Scat 4340 4.250” Stroke Steel Crank (1)
• Scat 4340 6.385” I-Beam Steel Rods w/ARP Bolts
• Clevite 77 “H” Series Main & Rod Bearings
• Custom 9.75-1 Forged Aluminum Pistons
• Plasma Moly Ring Set
• Comp Cams Hydraulic Roller Camshaft (2)
• Hydraulic Roller Lifters w/Vertical Bar
• Rollmaster Billet Timing Set w/IWIS Chain & 
 Torrington Bearing
• Brodix RaceRite BB2+ 320cc Heads w/Std. 
 Height Exh. Ports
• 2.250”/1.880” Stainless Steel Valves
• 1.530” Hydraulic Roller Springs & 10° Steel 
 Retainers 

• Manley Chromemoly Head Bolts & Heat Treated 
 Washers
• Comp Cams 1.7 Ultra Pro Magnum Roller Rockers
• Chromemoly (1) Piece .080” Wall Pushrods
• FelPro HP Head Gaskets w/Pre-Flattened Steel Wire
• Edelbrock “Air Gap RPM” Dual Plane Intake
• Moroso Street/Strip Oil Pan
• Melling Race Prepped Oil Pump w/Tig Welded HD 
 Pickup
• GM Performance Chrome Front Cover w/Billet 
 Timing Pointer
• Hi-Performance Harmonic Balancer
• Complete Assembly Internally Balanced
• Individually Dyno Tested & Tuned
• Actual Dyno Sheet Provided

Morten Bentsen gjorde en fantastisk jobb på 65BB panseret.

Det var engang i 1965.
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Quick Jack hydraulisk garasjejekk på fliser er reint og ryddig under en Corvette.

Edelbrock EFI Pro Flo 4 innsug ligger klart for inn-
stalering.JPG

3-toms Nitro stick aksler er festet til en 308 Duntov 
racing diff med VBP street&slalom suspension kit.

Shariff hel aluminium block-topper 540ci

Kraftig bunnpanne og Hedman coted headers med 
3-toms annlegg.

Vansteel øvre-nedre bærearm med stab-stag og QA1 
high-performance justerbare coilovers, C6Z06 bremse- 
skiver og kalipere.
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Gjennomføring av Årsmøte for året 2020 for Corvette Club Norway 
 
På grunn av Covid -19 har vi ikke anledning til å gjennomføre vårt årsmøte med fysisk fremmøte. 
Formelt sett gis det anledning til å avholde årsmøter ved avstemming pr mail eller ved fullmakt fra 
medlemmene til styret eller årsmøtets dirigent. 
Formelt sett plikter årsmøtet kun å godkjenne Årsberetning, fremlagt Regnskap og gjennomføre 
valg. 
 
Styret har, etter konferanse med revisor, valgt å gjennomføre årsmøtet gjennom utsendelse av 
årsmøteinnkalling med vedlagte dokumenter, og ber med dette medlemmene å stemme ja eller nei 
på de fremlagte saker med retur av denne mail og svare ja eller nei henvist til respektive pkt  
 
 
Til avstemming er som følger: 
 
1. Årsberetning og regnskap for 2020 stemmes under ett 
2. Budsjett for 2021 stemmes i henhold til styrets forslag 
3. Valg av ny president etter forslag fra enstemmig valgkomite 
4. Valg av ny medlemsansvarlig etter enstemmig forslag fra valgkomite 
5. Gjenvalg av revisor etter enstemmig forslag fra valgkomite 
6. Valg av nytt medlem av valgkomite 
 
 
Styrets innspill på Innkomne forslag: 
Økning av honorar med 5000 til redaktør utløser skatt på hele honorar og ved 50% skatt reduseres 
redaktøren med 2500 kr og klubben påføres større utgifter. Kan evt behandles på neste Årsmøte 
Hallings forslag må diskuteres med det nye styret og alle lokalavdelingene da dette utløser at alle 
avdelinger må avholde sitt årsmøte i desember.  
Nils Ole Frønes ang bidrag til CJ og støtte fra CCN til avdelingene. Dette er tatt opp tidligere, nytt 
styre vil drøfte dette med alle lokalavdelingene 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at de som ikke returnere svar til styret ved styresekretær Vida Nygaard, 
vida57@live.no, vil telles opp som enige i styrets og valgkomiteens forslag. 
Avvikende forslag (benkeforslag) kan dessverre ikke hensyntas. Det stemmes for eller imot. Dersom 
Valgkomiteens forslag ikke får flertallstilslutning, etableres et interimsstyre hvor det sittende styret 
og valgkomiteens foreslåtte kandidater finner løsning frem til nytt valg kan avholdes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i CCN 

 

 
 
 

 

AGENDA ÅRSMØTE LØRDAG 13.02.20  

 
1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av referent og dirigent 

3. Styrets årsberetning 2020 

4. Regnskap/balanse 2020 

5. Budsjett 2021 

6. Valg av styre, revisor og valgkomité 

7. Innkomne saker (må være styret i hende før 5.01.21) 

 

Amerikanske Bildeler AS
VI TILBYR NÅ ALLE MEDLEMMER I CORVETTE CLUB NORWAY 

20 % RABATT PÅ ALLE CORVETTEDELER.

www.amerikanskebildeler.no

69 19 50 40
Iddeveien 33, 1769 Halden
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Hallings forslag må diskuteres med det nye styret og alle lokalavdelingene da dette utløser at alle 
avdelinger må avholde sitt årsmøte i desember.  
Nils Ole Frønes ang bidrag til CJ og støtte fra CCN til avdelingene. Dette er tatt opp tidligere, nytt 
styre vil drøfte dette med alle lokalavdelingene 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at de som ikke returnere svar til styret ved styresekretær Vida Nygaard, 
vida57@live.no, vil telles opp som enige i styrets og valgkomiteens forslag. 
Avvikende forslag (benkeforslag) kan dessverre ikke hensyntas. Det stemmes for eller imot. Dersom 
Valgkomiteens forslag ikke får flertallstilslutning, etableres et interimsstyre hvor det sittende styret 
og valgkomiteens foreslåtte kandidater finner løsning frem til nytt valg kan avholdes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i CCN 
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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

 
 
 

 

Gjennomføring av Årsmøte for året 2020 for Corvette Club Norway 
 
På grunn av Covid -19 har vi ikke anledning til å gjennomføre vårt årsmøte med fysisk fremmøte. 
Formelt sett gis det anledning til å avholde årsmøter ved avstemming pr mail eller ved fullmakt fra 
medlemmene til styret eller årsmøtets dirigent. 
Formelt sett plikter årsmøtet kun å godkjenne Årsberetning, fremlagt Regnskap og gjennomføre 
valg. 
 
Styret har, etter konferanse med revisor, valgt å gjennomføre årsmøtet gjennom utsendelse av 
årsmøteinnkalling med vedlagte dokumenter, og ber med dette medlemmene å stemme ja eller nei 
på de fremlagte saker med retur av denne mail og svare ja eller nei henvist til respektive pkt  
 
 
Til avstemming er som følger: 
 
1. Årsberetning og regnskap for 2020 stemmes under ett 
2. Budsjett for 2021 stemmes i henhold til styrets forslag 
3. Valg av ny president etter forslag fra enstemmig valgkomite 
4. Valg av ny medlemsansvarlig etter enstemmig forslag fra valgkomite 
5. Gjenvalg av revisor etter enstemmig forslag fra valgkomite 
6. Valg av nytt medlem av valgkomite 
 
 
Styrets innspill på Innkomne forslag: 
Økning av honorar med 5000 til redaktør utløser skatt på hele honorar og ved 50% skatt reduseres 
redaktøren med 2500 kr og klubben påføres større utgifter. Kan evt behandles på neste Årsmøte 
Hallings forslag må diskuteres med det nye styret og alle lokalavdelingene da dette utløser at alle 
avdelinger må avholde sitt årsmøte i desember.  
Nils Ole Frønes ang bidrag til CJ og støtte fra CCN til avdelingene. Dette er tatt opp tidligere, nytt 
styre vil drøfte dette med alle lokalavdelingene 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at de som ikke returnere svar til styret ved styresekretær Vida Nygaard, 
vida57@live.no, vil telles opp som enige i styrets og valgkomiteens forslag. 
Avvikende forslag (benkeforslag) kan dessverre ikke hensyntas. Det stemmes for eller imot. Dersom 
Valgkomiteens forslag ikke får flertallstilslutning, etableres et interimsstyre hvor det sittende styret 
og valgkomiteens foreslåtte kandidater finner løsning frem til nytt valg kan avholdes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i CCN 
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Regnskap
 2020

Regnskap
 2019

Budsjett 
2020

Forslag
Budsjett 

2021
Inntekter
Medlemskontingent 453 975         473 950         480 000         480 000        
Annonseinntekter/moduler nett 52 300            49 100            50 000            40 000           
Salg klubbeffekter 27 704            52 805            50 000            50 000           
Momskompensasjon ‐                  9 309              ‐                  ‐                 
Renteinntekter 3 225              2 920              3 000              3 000             

Sum inntekter 537 204         588 084         583 000         573 000        

Kostnader
Kjøp av klubbeffekter 31 396            51 331            40 000            30 000           
Frakt, klubbeffekter mv. 925                 6 953              5 000              ‐                 
Beholdningsendring ‐5 157            ‐2 803            ‐                  ‐                 
Styrehonorar 35 000            35 000            35 000            35 000           
Webmaster 10 000            10 000            10 000            10 000           
Web‐kostnader 9 009              4 546              10 000            10 000           
Regnskapsføring 10 000            10 000            10 000            10 000           
Redaktørhonorar 10 000            10 000            10 000            10 000           
Kontorrekvisita 5 000              5 000             
Datautstyr 3 000              3 000             
Corvettejournalen 83 600            82 700            85 000            85 000           
CCN kalender 17 950            17 950            20 000            20 000           
Porto 77 113            63 164            65 000            75 000           
Klubbting ‐                  ‐                 
Profilering 6 474              3 800              5 000              5 000             
Klubbmedlemskap AMCAR 975                 975                 1 000              1 000             
Landstreff ‐                  24 000            20 000            20 000           
Banearrangement 10 000            10 000            20 000           
Oslo Motorshow ‐                  4 322              20 000            20 000           
Skandinavisk ‐                  16 574            ‐                  ‐                 
Styremøter ‐                  40 204            40 000            40  000           
Reise/Overnatting/Årsmøte 46 520            55 158            55 000            55 000           
Bidrag til lokalavdelingene 48 000            40 000            48 000            48 000           
StyreWeb 22 463            2 500              23 000            25 000           
SMS 4 155              10 125            15 000            15 000           
Bankkontohold 5 705              8 380              9 000              6 000             
Bankgebyr/Vipps/KID‐funksjonalitet 2 806              6 328              7 000              4 000             
Andre kostnader 5 000              5 000             

Sum kostnader 426 934         501 207         556 000         557 000        

Resultat 110 270         86 877            27 000            16 000           

Resultatregnskap Corvette Club Norway

 
 
 

 

Gjennomføring av Årsmøte for året 2020 for Corvette Club Norway 
 
På grunn av Covid -19 har vi ikke anledning til å gjennomføre vårt årsmøte med fysisk fremmøte. 
Formelt sett gis det anledning til å avholde årsmøter ved avstemming pr mail eller ved fullmakt fra 
medlemmene til styret eller årsmøtets dirigent. 
Formelt sett plikter årsmøtet kun å godkjenne Årsberetning, fremlagt Regnskap og gjennomføre 
valg. 
 
Styret har, etter konferanse med revisor, valgt å gjennomføre årsmøtet gjennom utsendelse av 
årsmøteinnkalling med vedlagte dokumenter, og ber med dette medlemmene å stemme ja eller nei 
på de fremlagte saker med retur av denne mail og svare ja eller nei henvist til respektive pkt  
 
 
Til avstemming er som følger: 
 
1. Årsberetning og regnskap for 2020 stemmes under ett 
2. Budsjett for 2021 stemmes i henhold til styrets forslag 
3. Valg av ny president etter forslag fra enstemmig valgkomite 
4. Valg av ny medlemsansvarlig etter enstemmig forslag fra valgkomite 
5. Gjenvalg av revisor etter enstemmig forslag fra valgkomite 
6. Valg av nytt medlem av valgkomite 
 
 
Styrets innspill på Innkomne forslag: 
Økning av honorar med 5000 til redaktør utløser skatt på hele honorar og ved 50% skatt reduseres 
redaktøren med 2500 kr og klubben påføres større utgifter. Kan evt behandles på neste Årsmøte 
Hallings forslag må diskuteres med det nye styret og alle lokalavdelingene da dette utløser at alle 
avdelinger må avholde sitt årsmøte i desember.  
Nils Ole Frønes ang bidrag til CJ og støtte fra CCN til avdelingene. Dette er tatt opp tidligere, nytt 
styre vil drøfte dette med alle lokalavdelingene 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at de som ikke returnere svar til styret ved styresekretær Vida Nygaard, 
vida57@live.no, vil telles opp som enige i styrets og valgkomiteens forslag. 
Avvikende forslag (benkeforslag) kan dessverre ikke hensyntas. Det stemmes for eller imot. Dersom 
Valgkomiteens forslag ikke får flertallstilslutning, etableres et interimsstyre hvor det sittende styret 
og valgkomiteens foreslåtte kandidater finner løsning frem til nytt valg kan avholdes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i CCN 
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VALG 2021 
 
 

Styret  

President  Lars Wyller    På valg 

Sekretær  Vida Nygaard 

Kasserer  Terje Kristiansen 

Medlemsansvarlig Geir Helge Simonsen   På valg 

Annonseansvarlig Anne Linn Ulvesveen 

Materialforvalter Tor Åge Aune 

Styremedlem  Tom Jensen 

 

 

Valgkomiteen 

Stein Helgesen       På valg  

Vidar Kjærstad 

Morten Riise 
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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
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Valgkomiteens forslag ikke får flertallstilslutning, etableres et interimsstyre hvor det sittende styret 
og valgkomiteens foreslåtte kandidater finner løsning frem til nytt valg kan avholdes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Tlf. 951 30 196
Mail: klaus.erik.sveum@gmail.com

 
 
 

 

STYRETS INNSTILLING 
 
 

 

Valgkomiteen 

Lars Lille-Mæhlum   CCN Innlandet 

 

 

 

 

 
         
Lars Wyller   Terje Kristiansen  Vida Nygaard 
 
 
 
Anne Linn Ulvesveen  Geir Helge Simonsen  Tor Åge Aune 
 
 
 
Tom Jensen 

 
 
 

 

INNKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØTE 05.01.21 
 
 

SAK 1 
Christian Fett 
Jeg vet jo at det skal være frivillig arbeid i CCN ledelse og blandt medlemmer ellers ved eventuelle 
dugnader.   Men klubbens medlemsmasse har økt en god del og det bør gjenspeiles i honorarer til 
de som ofrer seg mest for klubb arbeider.  Som tidligere styreleder vet jeg hvor vanskelig det er å 
beholde og å skaffe ny redaktør til medlemsbladet.  Så jeg vil foreslå for styret og årsmøtet at 
redaktøren får 50% økning i sitt honorar for 2021.  Jeg tør også be styret vurdere om flere bør få 
større honorar.  Det er viktig at det er kontinuitet i styret fremover. 
 
 
SAK 2 
Runar Halling (VTB) 
I vedtektene: 

‐ På et av møtene gjennomføres valg av lokalstyre/kontaktpersoner. 
Protokoll fra valgmøtet oversendes sentralstyret innen 15.01. hvert år. 

 
Underforstått så bør vel alle årsmøter i lokalklubber gjennomføres FØR 15.01. 
 
VTB skal i år ha sitt møte 21.01 og er jo ikke da "innafor". 
For den saks skyld er det ikke sikkert at jeg er formann i VTB etter møtet 21.01 
Så dette med å avholde årsmøte "i tide" slik at valgt formann møtet på moderklubbens utvidede 
møte bør nok klargjøres  
Årsmøtet i lokalavdeling må holdes i god tid før påmeldingsfristen til årsmøtet i moderklubb. 
 
 
SAK 3 
Nils Ole Frønæs 
Forslag til årsmøtet om forandring på forutsetningene for bidra til lokalavdelingene. 

‐ For å kvalifisere til den årlige støtten til hvert lokallag av CCN (årlig kr. 5000,-) må hvert 
lokallag levere minst        

‐ 2 artikler (tekst og bilder) til CJ hvert år. 
‐ Vise regnskap og aktiviteten til lokalavdelingen hvert år. 
‐ Den økonomiske støtten til hver lokalavdeling bør til en viss grad gjenspeile 

medlemsmassen. 
‐ Alternativt kan hver lokalavdeling søke om bidrag basert på lokalavdelingens aktiviteter. 

 

 

 
 
 

 

Gjennomføring av Årsmøte for året 2020 for Corvette Club Norway 
 
På grunn av Covid -19 har vi ikke anledning til å gjennomføre vårt årsmøte med fysisk fremmøte. 
Formelt sett gis det anledning til å avholde årsmøter ved avstemming pr mail eller ved fullmakt fra 
medlemmene til styret eller årsmøtets dirigent. 
Formelt sett plikter årsmøtet kun å godkjenne Årsberetning, fremlagt Regnskap og gjennomføre 
valg. 
 
Styret har, etter konferanse med revisor, valgt å gjennomføre årsmøtet gjennom utsendelse av 
årsmøteinnkalling med vedlagte dokumenter, og ber med dette medlemmene å stemme ja eller nei 
på de fremlagte saker med retur av denne mail og svare ja eller nei henvist til respektive pkt  
 
 
Til avstemming er som følger: 
 
1. Årsberetning og regnskap for 2020 stemmes under ett 
2. Budsjett for 2021 stemmes i henhold til styrets forslag 
3. Valg av ny president etter forslag fra enstemmig valgkomite 
4. Valg av ny medlemsansvarlig etter enstemmig forslag fra valgkomite 
5. Gjenvalg av revisor etter enstemmig forslag fra valgkomite 
6. Valg av nytt medlem av valgkomite 
 
 
Styrets innspill på Innkomne forslag: 
Økning av honorar med 5000 til redaktør utløser skatt på hele honorar og ved 50% skatt reduseres 
redaktøren med 2500 kr og klubben påføres større utgifter. Kan evt behandles på neste Årsmøte 
Hallings forslag må diskuteres med det nye styret og alle lokalavdelingene da dette utløser at alle 
avdelinger må avholde sitt årsmøte i desember.  
Nils Ole Frønes ang bidrag til CJ og støtte fra CCN til avdelingene. Dette er tatt opp tidligere, nytt 
styre vil drøfte dette med alle lokalavdelingene 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at de som ikke returnere svar til styret ved styresekretær Vida Nygaard, 
vida57@live.no, vil telles opp som enige i styrets og valgkomiteens forslag. 
Avvikende forslag (benkeforslag) kan dessverre ikke hensyntas. Det stemmes for eller imot. Dersom 
Valgkomiteens forslag ikke får flertallstilslutning, etableres et interimsstyre hvor det sittende styret 
og valgkomiteens foreslåtte kandidater finner løsning frem til nytt valg kan avholdes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i CCN 

 

 
 
 

 

Gjennomføring av Årsmøte for året 2020 for Corvette Club Norway 
 
På grunn av Covid -19 har vi ikke anledning til å gjennomføre vårt årsmøte med fysisk fremmøte. 
Formelt sett gis det anledning til å avholde årsmøter ved avstemming pr mail eller ved fullmakt fra 
medlemmene til styret eller årsmøtets dirigent. 
Formelt sett plikter årsmøtet kun å godkjenne Årsberetning, fremlagt Regnskap og gjennomføre 
valg. 
 
Styret har, etter konferanse med revisor, valgt å gjennomføre årsmøtet gjennom utsendelse av 
årsmøteinnkalling med vedlagte dokumenter, og ber med dette medlemmene å stemme ja eller nei 
på de fremlagte saker med retur av denne mail og svare ja eller nei henvist til respektive pkt  
 
 
Til avstemming er som følger: 
 
1. Årsberetning og regnskap for 2020 stemmes under ett 
2. Budsjett for 2021 stemmes i henhold til styrets forslag 
3. Valg av ny president etter forslag fra enstemmig valgkomite 
4. Valg av ny medlemsansvarlig etter enstemmig forslag fra valgkomite 
5. Gjenvalg av revisor etter enstemmig forslag fra valgkomite 
6. Valg av nytt medlem av valgkomite 
 
 
Styrets innspill på Innkomne forslag: 
Økning av honorar med 5000 til redaktør utløser skatt på hele honorar og ved 50% skatt reduseres 
redaktøren med 2500 kr og klubben påføres større utgifter. Kan evt behandles på neste Årsmøte 
Hallings forslag må diskuteres med det nye styret og alle lokalavdelingene da dette utløser at alle 
avdelinger må avholde sitt årsmøte i desember.  
Nils Ole Frønes ang bidrag til CJ og støtte fra CCN til avdelingene. Dette er tatt opp tidligere, nytt 
styre vil drøfte dette med alle lokalavdelingene 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at de som ikke returnere svar til styret ved styresekretær Vida Nygaard, 
vida57@live.no, vil telles opp som enige i styrets og valgkomiteens forslag. 
Avvikende forslag (benkeforslag) kan dessverre ikke hensyntas. Det stemmes for eller imot. Dersom 
Valgkomiteens forslag ikke får flertallstilslutning, etableres et interimsstyre hvor det sittende styret 
og valgkomiteens foreslåtte kandidater finner løsning frem til nytt valg kan avholdes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i CCN 

 



36   Corvette Journalen Corvette Journalen   37    

Sommeren 2020 

110 mil i åpen bil 

Som mange med oss, ble sommeren tilbrakt i vårt vakre land. Men i mot-
setning til mange andre som leide seg bobil, bestemte min kone Kirsti 
og jeg oss for åpen 2-seters løsning. Nemlig en skikkelig fjelltur med vår 
vakre 2001 C5 kabriolet - også kalt “Vetle”.  

DAG 1: Vi startet fra Fjellhamar med retning Vinstra hvor første overnat-
ting var planlagt. 

På veien opp tok vi en avstikker over Venabygdsfjellet for litt rømmegrøt 
og rød saft. Nok en avstikker til Rondevegen hvor vi fant dette flotte 
monumentet av et utsiktspunkt:   
Så tilbake til hovedveien og videre mot Vinstra.
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Så tilbake til hovedveien og videre mot Vinstra.  

  

DAG 2: Så bar det av sted mot Otta for 
å ta oppover mot Fossbergom og Lom 
Stavkyrkje. Ved Vågåvannet var vi bare 
nødt til å stoppe. Naturskjønne omgivels-
er i flott doning. Ikke rart mange stoppet 
og tok bilder av både oss og naturen. 

Omsider kom vi til Lom og stavkirken. Vi 
var IKKE de eneste der oppe og “Vetle” ble 
ganske liten blant alle bobilene. Kirken var 
dessverre stengt, men det er vakkert fra 
utsiden også.

DAG 2: Så bar det av sted mot Otta for å ta oppover mot Fossbergom og Lom Stavkyrkje. Ved Vågåvannet var vi bare 
nødt til å stoppe. Naturskjønne omgivelser i flott doning. Ikke rart mange stoppet og tok bilder av både oss og 
naturen.  

 
Omsider kom vi til Lom og stavkirken. Vi var IKKE de eneste der oppe og "Vetle" ble ganske liten blant alle bobilene. 
Kirken var dessverre stengt, men det er vakkert fra utsiden også. 
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Etter en spasertur rundt og en kort lunsj, bar turen videre oppover RV 55 og Bøverdalen. Fantastisk morsomt å kjøre 
med taket av i et slikt terreng. Duftene og lydene blir så mye sterkere. Inntrykkene er voldsomme i Jotunheimen og 
snøen lå fortsatt godt enkelte steder uten at det medførte at taket måtte på!  

 

 

Etter en kort diskusjon, ble vi enige om å holde oss på RV 55 ned mot fjorden og Sognsdalsøra enn å kjøre over fjellet 
sammen med alle bobilene. Fantastisk gøyalt å kjøre på så svingete og kronglete, smale veier. Bilen kommer virkelig 
til sin rett. Deretter skar vi over på RV 5 mot Kaupanger og Lærdal. Overraskelsen var stor når vi kjørte igjennom en 
tunnel og plutselig stod i fergekø midt inne i tunnelen.  

 
 

  

Etter en spasertur rundt og en kort 
lunsj, bar turen videre oppover RV 55 og 
Bøverdalen. Fantastisk morsomt å kjøre 
med taket av i et slikt terreng. Duftene og 
lydene blir så mye sterkere. Inntrykkene 
er voldsomme i Jotunheimen og snøen lå 
fortsatt godt enkelte steder uten at det 
medførte at taket måtte på! 

Etter en kort diskusjon, ble vi enige om å 
holde oss på RV 55 ned mot fjorden og 
Sognsdalsøra enn å kjøre over fjellet sam-
men med alle bobilene. Fantastisk gøyalt 
å kjøre på så svingete og kronglete, smale 
veier. Bilen kommer virkelig til sin rett. Der-
etter skar vi over på RV 5 mot Kaupanger 
og Lærdal. Overraskelsen var stor når vi 
kjørte igjennom en tunnel og plutselig 
stod i fergekø midt inne i tunnelen. 

Vel fremme i Lærdalsøyri tok vi inn på 
Lærdal hotell. Et ujålete men trivelig hotell 
med en fantastisk uteplass hvor man 
kunne nyte utsikten og noe kaldt. 

I Lærdalsøyri finner man også Lærd-
alsøren Hotell drevet av Johannes Einemo 
og hans kone. Et trivelig sted med noen få 
rom og en herlig bilpark i bakgården. Blant 
annet denne Ford GT 40 replica. 

Du kan lese mer om dette stedet på
tv2.no/a/11167366/ 

Vel fremme i Lærdalsøyri tok vi inn på Lærdal hotell. Et ujålete men trivelig hotell med en fantastisk uteplass hvor 
man kunne nyte utsikten og noe kaldt.  

 

I Lærdalsøyri finner man også Lærdalsøren Hotell drevet av Johannes Einemo og hans kone. Et trivelig sted med noen 
få rom og en herlig bilpark i bakgården. Blant annet denne Ford GT 40 replica.  

 

Du kan lese mer om dette stedet på tv2.no/a/11167366/ .  

DAG 3: Været er fortsatt med oss, og det er bare å ta av taket for dagens utflukt. I dag har vi tenkt oss over til Flåm 
og har allerede bestilt billetter til Flåmsbanen. I det flotte været bestemte vi oss for å ta fylkesvei 243 over fjellet fra 
Lærdalsøyri mot Flåm. Utrolig gøyal (og smal) fjellvei. Mang en gang måtte vi rygge et stykke til nærmeste møteplass 
for å slippe frem uerfarne bobilsjåfører som syntes veien var vel trang. Også i Flåm var det MYE trafikk og 
mennesker. Men det var vel verdt turen. Flåmbanen holder ord. Både når det gjelder tur/retur Myrdal, utsikten og 
naturopplevelsene.  
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DAG 3: Været er fortsatt med oss, og det er bare å ta av 
taket for dagens utflukt. I dag har vi tenkt oss over til Flåm 
og har allerede bestilt billetter til Flåmsbanen. I det flotte 
været bestemte vi oss for å ta fylkesvei 243 over fjellet 
fra Lærdalsøyri mot Flåm. Utrolig gøyal (og smal) fjellvei. 
Mang en gang måtte vi rygge et stykke til nærmeste 
møteplass for å slippe frem uerfarne bobilsjåfører som 
syntes veien var vel trang. Også i Flåm var det MYE trafikk 
og mennesker. Men det var vel verdt turen. Flåmbanen 
holder ord. Både når det gjelder tur/retur Myrdal, utsikten 
og naturopplevelsene. 
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Veien tilbake til Lærdalsøyri ble lagt om Aurdal og så igjen-
nom Lærdalstunellen. En vei med fantastiske utsiktspunk-
ter og en VELDIG lang tunell. Særlig siden taket var av.

Vel fremme i Lærdalsøyri igjen ser vi at det ikke bare er 
nordmenn i Corvetter som er på tur, men også Dansker i 
Porsche.

Veien tilbake til Lærdalsøyri ble lagt om Aurdal og så igjennom Lærdalstunellen. En vei med fantastiske 
utsiktspunkter og en VELDIG lang tunell. Særlig siden taket var av. 

 

Vel fremme i Lærdalsøyri igjen ser vi at det ikke bare er nordmenn i Corvetter som er på tur, men også Dansker i 
Porsche. 

 

DAG 4: En veldig grå start på dagen, men nå er vi vant til å ha taket nede, så det skal vi fortsette med også i dag. Men 
først en "fotosession" på brygga før avreise.  

 

Neste stopp er Valdres og besøk på en av familiens hytter. Siste 3 milene måtte fullføres med taket på (for første 
gang på mange dager!), men nå er reisen snart slutt og vi har hatt noen fantastisk flotte dager i vårt nydelige land, så 
det får stå sin prøve. Men etter de siste milene ser ikke "Vetle" like blank ut som det den har gjort på første del av 
turen! 
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Vel fremme i Lærdalsøyri igjen ser vi at det ikke bare er nordmenn i Corvetter som er på tur, men også Dansker i 
Porsche. 

 

DAG 4: En veldig grå start på dagen, men nå er vi vant til 
å ha taket nede, så det skal vi fortsette med også i dag. 
Men først en “fotosession” på brygga før avreise. 

Neste stopp er Valdres og besøk på en av familiens hytter. 
Siste 3 milene måtte fullføres med taket på (for første 
gang på mange dager!), men nå er reisen snart slutt og vi 
har hatt noen fantastisk flotte dager i vårt nydelige land, 
så det får stå sin prøve. Men etter de siste milene ser ikke 
“Vetle” like blank ut som det den har gjort på første del av 
turen!

Men det skal sies – Alt ordner seg med litt såpe og vann, 
samt en ny omgang med polish! Vi har noen vakre biler 
som er til for å brukes (les: SKAL brukes) – Selv om de blir 
møkkete!!!! 
Vi ønsker dere alle en riktig god tid med Corvettene deres. 
Husk å bruke dem hyppig og oppleve det vakre landet vi 
bor i. Det være seg over fjellet, langs kysten eller i innlan-
det.  

Hilsen Kirsti og Per Asbjørn 
(som allerede planlegger sommeren 2021 i “Vetle”).
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ÅRSMØTE FOR 

CCN AVD. VTB 
21.01.2021

NYHETER

Med Kovid-19 begrensninger gjennomførte lokalavdeling 
Vestfold-Telemark- Buskerud årsmøte i Sandefjord torsdag 
21.januar. Syv medlemmer av totalt ca. 175 medlemmer av 
VTB deltok. 

Aktiviteter året 2020 ble gjennomgått og avd. hadde gjen-
nomført flere felles cruisinger lokalt og til Cars &  
Coffee i Horten og Porsgrunn. P.G.A. Kovid-19 
ble julebord 2020 kansellert og ellers var aktiv-
itene færre med bakgrunn i smittesituasjonen. 
Regnskapet for 2020 ble godkjent og lokalavd. 
har ca. kr. 13.000 på konto. Arne Jonny Bjune 
har vært leder og primus motor i avdelingen 
i over 7 år, men denne gangen tok han ikke 
gjenvalg (det skulle vise seg siden at han var 
villig til å stille som president i CCN og han ble 
valgt inn på årsmøte). Espen Anderssen og 
Runar Halling var villige å stille som lokalavde-
lingskontakter og ansvarlige for avdelingen. 
Møtet ble holdt hos Snake Pit MC, en lokal 
Harley-Davidson MC klubb i Sandefjord som 
vi kan leie lokaler hos og arrangere felles treff. 
Et tentativt aktivitetsprogram ble lagt frem, 

men det hele er usikkert i forhold til smittesituasjonen i 
2021. Det vil bli et medlemsmøte ca. annenhver tirsdag i 
Sandefjord ut over våren innenfor smitteregel begrensnin-
gene myndighetene bestemmer.

Alle var enige at våren kunne ikke komme fort nok å få fyra 
opp Corvetten.

Headingen på denne artikkelen viser den nye logoen til 
General Motors. I sin 113de år lange historie er det femte 
gangen GM får en ny logo. Og timingen er ikke tilfeldig. 
GM har nå sagt at alle produkter de fabrikkerer skal være 
helelektriske innen 2035. Den nye logoen til GM er vel et 
uttrykk for denne elektrifisering av kjøretøyene. Den er blå 
(farge for elektrisitet), små bokstaver (minimalistisk), en 
avrundet firkant som ramme og en strek under m, som en 
elektrisk plugg. GM signaliserer en ny tid som er elektrisk, 
V8 bensin motoren blir bannlyst om 14 år.
General Motors har allerede startet arbeidet med denne 
elektrifiseringen av kjøretøyene. Med den nye Ultium bat-
teri plattformen skal GM tilby 30 nye EVer i løpet av 2025. 
Først ute er GMC HUMMER EV som skal være tilgjengelig 
for kunder høsten 2021. 1000 hk og 11,500 lb.-ft. med 
torque og 0 -100km/t på 3 sec er tall på høyde med de 
grommeste sportsbiler (bortsett fra vekt og tyngdepunkt). 

Corvette C8
For oss Corvette entusiaster er dette dystre framtidsut-
sikter for «the only true Amercan sports car». Ingen av 
oss kan tenke seg en helelektrisk Corvette. Men allerede 
er det en elektrisk Mustang på det norske markedet, 
riktignok som SUV og mange vil hevde at Mustang aldri 
har vært noen sportsbil.    Men vi må være forberedt på 
å akseptere en hybridløsning, med både en V8 og en elek-
trisk motor, det ligger vel allerede i det fremtidige mod-
ellprogrammet til C8 Corvetten. Både Ferrari, Porsche og 
andre sportsbiler har hybrid motoriserte utgaver i modell 
programmet.
På kort sikt (i C8 generasjonens   produksjonsår, som kan-
skje varer i maks 6-8 år til) så vil GM sørge for å produsere 
Corvetter. De er tross alt bare en veldig liten del av total-
produksjonen til GM (20.000-30.000 biler i året) og derfor 
ikke gjør de store utslag på statistikken på det totale Co2 
regnskapet til GM. Kanskje de vil avslutte Corvette pro-
duksjonen i 2028, 75 års jubileum for Corvetten? Nei, jeg 
tror ikke det. Jeg tror at Corvette programmet til GM som 
har gått uavbrutt i 68 år (er det det lengste sammenhen-
gende modell program i Amerikansk bilproduksjon?), er 
for viktig og innarbeidet som en sportsbil legende til at 
Generalen vil gi slipp på Corvetten. Det kan også være at 
GM vil skille ut Corvette fra Chevrolet og bygge en egen 
merkevare med forskjellige typer kjøretøy under Corvette 
navnet; SUV, E-Ray (helelektrisk) og sports-limousiner. 
Ferrari, Aston Martin, Maserati og Porsche har gått den 

ruten. Merkevaren er så sterk at den kan bygges videre på 
med å utvide modell programmet.  
Så hva er nytt fra Corvette C8 programmet på begynnels-
en av 2021. Det korte svaret er at etterspørselen er større 
enn tilbudet. C8 selges godt over «sticker» pris (i det 
Amerikanske marked). Det bygges ikke nok biler til å 
dekke etterspørselen og så har Bowling Green Assembly 
Plant problemer med deleleveransene fra underlever-
andører så det blir tidvis opphold i produksjonen og de 
to produksjonsskiftene som var planlagt måtte kuttes til 
bare ett skift. Produksjonen av 2020 modellen av C8en 
ble avsluttet 11 desember 2020 med vin #19456 som siste 
bil (det var over 900 biler som var mule/test biler, så det 
var nesten 20.500 som ble bygd). 2021 modellen startet 
umiddelbart siden det ikke er noen forandring på neste 
års modell. 2021 produksjonen er i utgangspunktet tenkt 
å vare ut august, med ca. 24,500 biler, men med den 
seneste tids produksjons problemer kan dette antallet 
bli mindre. Chevrolet tar sikte på å starte 2022 modellen 
produksjonen i august/september og mange venter spent 
på om C8 Z06 vil være i modellprogrammet. Siste rykter 
sier det, og at Z06 modellen vil være en 5,5L V8 «Flat 
plane cranck» sugemotor som utvikler 625hk v/9000 rpm. 
Vi venter i spenning.

På nyåret startet Chevrolet å lage RHD (Right Hand Drive) 
C8 for det Japanske, Australske and Engelske marked. 
Så vidt jeg vet (her må den skarpe leser eventuelt rette 
meg) er det første gang Chevrolet masseproduserer en 
høyrestyrt Corvette. Skjønt masse produksjon, Chevrolet 
bygger biler kun på bestilling og så langt har 300 jap-
anere bestilt C8. Det blir spennende å se hvor populær 
bilen blir i det Engelske markedet. 

Tekst: Nils Ole Frønæs

Foto: Runar Halling
 

Tekst: Nils Ole Frønæs

Foto: GM  
 

2021 C8 RHD

Fra venstre, John Møller, Espen Anderssen, Kim 
Andreassen, Arne Jonny Bjune, Terje Buch, Nils Ole Frønæs



Uformelt motortreff 
med salgsboder og kiosksalg

Åpent for alle med entusiastkjøretøyer, 
veteranbiler, hot-rod, amcar, europeisk, 

MC, moped, traktor, lastebil osv.
Arrangør:

RUDSHØGDA - 25.4.2021 - KL. 12.00

GRATIS
INNGANG
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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

Verdens mest berømte «vanlig-bil» race eller Stock Car 
race, «The Greate American Race» NASCAR Daytona 500, 
ble arrangert for 62de gang og som Chevrolet har vunnet 
24 ganger. En Rapid Blue C8 coupe var «pace-car» for 
hovedløpet, mens en Camaro og Silverado ble brukt i to 
andre NASCAR bil- klasser race som «pace-car» i den 
week-enden på Daytona. Til sammen var det totale hes-
tekrefter antallet 1370 hk og de 3 bilene var lakka i «Rapid 
Blue» blå fargen som også kommer på Camaroen i 2022. 
Alle bilene var for øvrig motorisert med den siste genera- 
sjon av Chevrolet sin small-block 6.2L V8.   

  

The WeatherTech Sortscar Championship er en sports bil 
serie som er basert i Nord-Amerika og er organisert av 

IMSA. Serien består av 3 prototype klasser og 2 GT klass-
er, GTLM og GTD. GTLM er for fabrikks team, GTD er private/
amatør team, med mer eller mindre samme reglement. 
Dessverre har flere fabrikks team trukket seg fra serien, 
så det er bare BMW, Ferrari og Porsche sammen med 
Chevrolet Corvette C8.R som deltar i GTLM klassen.  
Corvette vant en dobbel seier i det første løpet i 2021, 
Rolex 24h at Daytona 30. januar. C8.R #3 med Jordan  
Taylor og Nicky Catsburg (Antonio Garcia satt i karantene 
pga Covid-19) vant klassen (nr. 11 totalt) foran C8.R. #4.      

Corvette-Camaro-Silverado-Pace Vehicles Daytona 500 
2021

CorvetteC8R#3 Daytona 24h

CorvetteC8R#4
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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,-



“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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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 


