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Forsidefoto: 2010 ZR1 ,
Runar Mathisen

Spesialverksted for Chevrolet Corvette!
Åpent mandag – fredag kl 08-18!

Ta EU-Kontrollen hos oss!
Forbered neste sesong nå!

La oss se over grombilen før du setter den på vinterlager,
så slipper du overraskelser til våren!

Original Corvette, klassisk Corvette, custom Corvette, racing Corvette, ombygging,
modifisering,motorbygging,motoroverhaling,motortrimming,motorbremsing, 
alle typer service og reparasjoner, EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop. 

*Godkjent bilverksted
*Godkjent Bilskadeverksted
*Godkjent Påbyggerverksted

*Godkjent kontrollorgan
*Godkjent lærebedrift

*EU kontroll
*Motorverksted

*Motoroverhaling
*Motorbygging

*Motortrimming
*Superflow bremsebenk

*Forgasser-overhaling, -modi-
fisering og –kalibrering

*Helrestaurering av veteranbil
*Originalrestaurering

*Ombygging, Customizing og 
Retro Mod

*Speedshop 
*Vinterlagring av bil 
*Tilstandsrapport bil 
*Førstegangsvisning 

Trafikkstasjon

YOUR MUSCLE 
CAR CONNECTION!

www.carsas.no

Besøksadresse: Tomtavn.9 (Kykkelsrud Industriområde), 1449 Drøbak
Postadresse: Pb.1083, 1442 Drøbak 

TLF: 22 16 46 00
SMS: 93 000 464 - Fax: 22 16 59 16 - Epost: CARS@CARSAS.NO

Åpningstider: 08 - 18 (Lørdag Stengt)
Website: www.carsas.no   carsas
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Fra førersete -Avtroppende president

Når dette leses er årsmøtet i klubben gjen-
nomført, og forhåpentligvis er ett nytt styre 
på plass. Jeg håper også at regnskap, beret-
ning og budsjett for 2017 er vedtatt.  Jeg har 
nå sittet 6 år i styret, hvorav de 2 siste som 
president. Jeg må innrømme at det er med en 
viss lettelse jeg gir stafettpinnen videre. 

Jeg har følt på ansvaret med å være leder for 
rundt 1000 medlemmer. Uttrykket ”det blåser 
på toppene”, har i perioder vært veldig  
aktuelt. Likeså ”til lags åt alle, kan ingen 
gjæra”.  Allikevel går jeg av med en visshet om 
at både jeg og resten av styret alltid, etter vår 
mening, har arbeidet til det beste for klubben 
og dere medlemmer. 

Det jeg er mest fornøyd med, er at vi har hatt 
en åpenhet i styrearbeidet opp mot lokal-
avdelingene. Jeg er også godt fornøyd med 
aktiviteten på den nye FB siden vår. 
Østlandsavdelingen ble i fjor høst delt i 2, og 
allerede nå ser vi ett voldsomt engasjement i 
begge de nye avdelingene. Denne delingen 
har jeg stor tro på.

Det jeg imidlertid ikke er så fornøyd med, er 
at vi ikke har klart å få opp engasjementet på 

Forumet i vesentlig grad. Jeg håper det nye 
styret jobber videre med dette, slik at det blir 
attraktivt både å legge inn stoff, samt å lese.  

Dagene er blitt merkbart lengre, og jeg ser at 
det i det ganske land klør både her og der 
etter å kjøre corvetten igjen.  Jeg ser frem til 
jubileumstreffet i Haugesund, og håper jeg 
treffer mange av dere der. Jeg vet lokalavde-
lingen i Haugesund vil gjøre alt som står i 
deres makt for at vi som gjester skal få ett 
minneverdig treff. Ha en fin corvettesommer.

Takk for meg.

Roar
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REDAKTØR/DESIGNER TONE 

995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

REDAKTØR TONE 

Redaktørens spalte

Nytt år og nye muligheter hetes det. Også nytt 
styre, nye avdelingsledere og ny valgkomite. 
Oppdatert oversikt med kontaktinfo finner du 
på side 2. Takk for samarbeidet til de som nå ga 
fra seg stafettpinnen!

Tusen takk for gode bidrag til dette bladet! 

Neste medlemsblad skal ut i juni, så det er 
supert om dere vil sende små eller store bidrag 
til meg innen 1. mai for å ha tid til oppsett, trykk 
og postgang: post@alohadesignkontor.no

Ønsker alle en riktig fin vår og påske!

Tone



bør vurdere dette. Det er en fin helg hvor det 
passer meget godt  å ta med fruen på dette 
treffet. For oss som har vært med på lands-
treff før kan vi istemme at dette er et av  
høydepunktene på Corvette kalenderen.
 
En helg fylt med mange flotte biler og mennesker.

Kos der nå på senvinteren, for straks er 
sommer ‘n her.

Lars-B.

Fra førersete - Ny president

Hei alle Corvettevenner

Februar 2017 gikk Roar av som president, og 
jeg tok over. En epoke er forbi, en annen 
begynner. Jeg vil få takke Roar for sin flotte 
innsats som President i årene som har vært.

I skrivende stund er det Mars, solen skinner og 
det begynner å klø i høyrebenet mitt. Stadige 
turer ut i garasjen for å se til Corvetten min, 
små justeringer og tilpasninger, litt vasking  og 
gnuing. Jeg regner med at dette er likt for alle 
som har bil som hobby.

Våren begynner på litt forskjellig tid i vårt lang-
strakte land. Noen får muligheten til å kose seg 
på veien litt før andre. Det er da det er bra å 
benytte vår FB-side, legg ut bilder av deres 
vårklargjøring av bilene, deres første turer osv. 
Det å dele gledene med alle andre er en bra 
ting som blir verdsatt.

Pass på når dere setter dere bak rattet den 
første gangen, pass på høyrebenet. Husk at 
bilen kanskje går litt bedre en bruksbilen. 
Den oppfører seg litt annerledes. Ikke bli en 
overskrift i en avis. Vi har ingen å miste. 

Påmelding til årets landstreff i Haugesund er 
nå lagt ut på våre nettsider og jeg oppfordrer 
alle til å melde seg på. 

Til dere som enda ikke har vært på et lands-
treff, så er min oppfordring at dere absolutt 
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REDAKTØR/DESIGNER TONE 

467 74 474
larsw yl ler@g mai l .com

PRESIDENT LARS-B. 

KONTIGENTER / FAMILIEMEDLEMMER
Hei alle medlemmer
 
I forbindelse med kontigenter og familiemedlemsskap, minner vi om at kontigenten for 2017 er forfalt, og 
vi ber de av dere som ikke har mottatt giro å ta kontakt med Kenneth på mail lyngdal@libris.no
 
Samtidig ber vi om at alle som ønsker familiemedlemsskap også sender en mail til Kenneth
(fint om du sender navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på vedkommende du ønsker å melde inn).
Årsak til at vi ber om dette er at nå når vi har gått over til medlemsnett, og i hovedsak alle medlemsgiroer 
sendes pr. mail, trenger vi å få oppdatert mailadresse registeret vårt.
 
Hovedmedlem     Kr 500.-
Familiemedlem    kr 125,- (1/4 av hovedmedlemsskap)
 
Med vennlig hilsen styret
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HVORDAN LOGGE INN I MEDLEMSNETT
Hei alle medlemmer, her er en liten beskrivelse av hvordan en kommer inn på Medlemsnett.
 
Logg inn på: medlemsnett.no (sparebank 1)

Øverst til venstre trykker du bedrift .

Øverst til høyre trykker du loggin.

Så skroller du ned til du ser logginn medlemsnett på venstre side.

Så kommer det opp en ny side hvor det står logg in.

Kunde id: 653
E-post : Skriv din e-postadresse 
Passord : Her trykker du glemt passord 
Passord blir nå sendt fra medlemsnett til din e-postadresse .
Når den er mottatt skal det bare være å logge inn.
 

Med vennlig hilsen styret

Medlemsbiler
Hei! 

Her er min 2010 ZR1 som nettopp har ankommet 
fra California. 

Blir skilter så fort høringsforslaget om lys går i orden. 

Mvh
Runar Mathisen

Red: denne flotte bilen kan du ta en nærmere kikk på på forsiden samt midtsidene. Takk til Robert Berg for 
tips om midtside-bil. Vi har hatt det noen ganger tidligere, men det hadde vært stilig om dette kunne vært 
et fast innslag. Send meg gjerne forslag. Foto må være tatt med kamera (ikke mobil) for å få god nok kvalitet 
i den størrelsen. 



DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen
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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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Tips: gamle 
CJ selges

Takk t i l 
Monica Tvenning 

for scanning!
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Tips: gamle 
CJ selges

BILDEKOR  ∫  REKLAMESKILT  ∫  FASADEBOKSTAVER
LAY OUT  ∫  LOGO UTFORMING  ∫  STORPRINT
KLISTREMERKER  ∫  PVC BANNER  ∫  STOFFDUK

TEKSTILER M/LOGOTRYKK 

Vi har stått for produksjon av klubbeff ekter 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

Falkenborgvegen 24  |  7044 Trondheim 
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Red.: her er info/bidrag fra flere samlet: 
Helge G Ruud, Tom Jensen og Jon Grasto (Foto i avsnitt 1 lånt fra Monica Tvenning)

-Oslo Akershus
- Østfold Follo

HELGE:
 
Corvette Club Norway avd Østlandet hadde årsmøte 17. november 2016 på Marche, Vestby.  Årsmøtet der vedtok 
å anbefale ovenfor Hovedstyret i Corvette Club Norway å dele avd. Østlandet i 2 avdelinger.  Et par uker etterpå 
ble delingen godkjent av Hovedstyret.

AVD. OSLO OG AKERSHUS ble stiftet 9. januar 2017 på Mortens Kro, Gjelleråsen. Den avdelingen har pr. dato 
143 medlemmer, og ledes av Helge G. Ruud, Oslo.
 
AVD. ØSTFOLD OG FOLLO ble stiftet 12. januar 2017 på Marche Kro, Solli.  Den avdelingen har pr dato 114  
medlemmer, og ledes av Tom Jensen, Halden.

Styremøte Oslo-Akershus 26.01.2017 kl. 18 på Mortens Kro, Slattum.
Sak 1/2017  Styret:

Leder Helge G. Ruud  
 0655 OSLO
 Mail: helgeg.ruud@yahoo.no  
 Tlf.:  913 95 440

 Nestleder Per Olav Gulliksrud    
 2164 SKOGBYGDA
 Mail: p-gull@online.no
 Tlf.: 911 33 913

Styremedlem Arild Raymond Thorsen
 0593 OSLO
 Mail: arild@thorsen.online
 Tlf.: 901 52 755
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Red.: her er info/bidrag fra flere samlet: 
Helge G Ruud, Tom Jensen og Jon Grasto (Foto i avsnitt 1 lånt fra Monica Tvenning)

Styremedlem Joar Wiggen
 0491 OSLO
 Mail: J-Wigge@online.no
 Tlf.: 970 77 057

Styremedlem Tore Johansen
 2050 JESSHEIM
 Mail: imgropa@hotmail.com
 Tlf.: 920 90 419

Styremedlem Ove Andreassen
 1358 JAR
 Mail: ove009@gmail.com
 Tlf.: 918 87 297

TOM:

Vi har i dag (12.01) hatt møte i den nye Østfold-Follo avdelingen og valgt et styre. Det var et meget bra møte med 
20 medlemmer. Styret ble som følger:

Leder: 
Tom Jensen tomj@halden.net  tlf. 905 60 288

Styremedlemmer: 
Jon Grasto jon@profesjonell.mekanikk.no tlf. 905 87 422
Bjørn Jørgensen post@focuseiendom.no     tlf. 901 84 030
Bjørn Knudsen  bjegilkn@online.no         tlf. 917 48 250
Roger Petterson rog-pet2@online.no       tlf. 916 43 208

FB ansvarlig:    
Magne Andersen  husetigata@hotmail.com   tlf. +46 700 44 1016

JON:

Etter å ha svirret rundt i rykteform og senere konkrete ønsker er det blitt et faktum at Østlandsavdelingen er 
splittet opp i to grupper. Den ene grupperingen blir Oslo og Akershus og den andre blir Østfold og Follo. En glad 
gjeng med Corvette enthusiaster møttes på Marche på Solli ved Sarpsborg første uken i januar og der ble det 
bestemt at dette var en god ide og møtet ble avholdt som stiftelsesmøte. Det valgte styret består leder Tom 
Jensen fra Halden, styremedlemmene Jon Grasto – Sarpsborg, Bjørn Knudtsen - Kråkerøy, Bjørn Jørgensen – 
Askim, Roger Petterson - Drøbak. Web og Kommunikasjonsansvarlig er Magne Andersen fra Strømstad. 

Planer for neste møte ble besluttet å finne sted på Aarnes A/S Amerikanske bildeler og Thorbjørn Back blir vert 
og viser rundt i bedriften. I månedskiftet mars/april blir det Cruising i regi av Magne Andersen og 22-23 april slår 
vi på stortromma med stor stand på Fredrikstad Motorshow og viser alle generasjoner av Corvette. Følg med 
utover på Facebook-siden Corvette Club Norway avd Østfold – Follo. Alle som føler seg tiltrukket av Corvette og 
bor innefor et område dere føler dere kan kjøre til arrangement, er hjertelig velkommen.

Gladgjengen samlet . Jon Grasto kjørte sin for dagen nyregistrerte 86 Pace Car, for øvrig den eneste Corvette på plass. 



ØSTFOLD OG FOLLO 

Torsdag 9/3 ble første medlemsmøte i CCN Ø&F avholdt hos Aarnes Amerikanske Bildeler. Det ble stinn 
brakke med 27 fremmøtte. Thorbjørn Back var suveren vert og serverte gratis kaffe og wienerbrød samt 
gevinster til kveldens lotteri. Noe som for øvrig innbrakte 1500.- i den lokale klubbkassa. Leder Tom 
Jensen åpnet med å fortelle litt om planer fremover og at vår avdeling er tildelt Scandinavisk Treff i 2019. 
Her ble raskt en ledergruppe dannet. Videre kom et referat fra årsmøtet som skapte litt debatt og så 
tok Magne Andersen ordet og presenterte aktivitetskalender for avdelingen ut året (se denne på side 28). 
Følg med på FaceBook og CCN hjemmeside. Etter dette ble det rundtur i lokalene til Aarnes før vinnerlod-
dene ble trukket. 

Det begynner allerede 9. april med Cruising i Østfold,  22.-23. april med Fredrikstad Motorshow og 
senere med Corvette treff på EarlyBird Coffee Guys i i Sarpsborg 20 .mai klokken 07.00… Nå er vi i gang 
igjen dere :)

TEKST: Jon Grasto    FOTO: Magne Andersen 
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OSLO OG AKERSHUS 

På medlemsmøte 23. februar var vi 18 glade/interesserte  medlemmer som møtte på Garasjebesøk hos 
Robert Berg. Robert hadde ryddet og stelt skikkelig for oss. Kokt pølser og kaffe, stekt vaffel og laget 
småbord.  Hans flotte C6, Z06 var heiset opp for anledningen. Han hadde startet på høyglanspolering 
av understellet til bilen: Corvette C6 Z06 mod 2006. Farge Daytona Sunseth Orange, 282 produsert.
Kjøpte bilen usett i Carol Spring ikke så langt fra Chicago sommeren 2014.

En 1998 C5 ble solgt høsten 2015 og den ble solgt til Mo I Rana. Z06 ble klargjort for visning høsten 2015 
bilen ble godkjent uten anmerkninger. Førstegangs registrert i Norge 29.02.2016 på selve skuddårsdagen 
med ZZ skilter. Z06 har nå fått 18000 km på telleren så den er nesten fabrikkny. Bilen er nullstilt og alt 
av oljer er byttet, motor, girkasse, differensial, clutch olje. Nye dekk skal bilen få før sesong 2017.
Vinterprosjekt høyglans polering av understellet på bilen.

TEKST: Jon Grasto    FOTO: Magne Andersen AV: Helge G. Ruud 
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Avd. leder Helge G. Ruud orienterer.

Robert Berg hadde ryddet og ordnet med småbord - kreativ bruk av dekk 
og felger som bordben...

Styremedlem Arild Raymond Thorsen til venstre, og styremedlem Joar 
Wiggen i hyggelig passiar.  Legg merke til alle premiene som Robert Berg 
har mottatt - se premiehylla bak.  

Robert Berg's flotte C6 Z06 hang høyt og fint på bukken.  



Nestleder i styret Per Olav Gulliksrud til høyre. Styremedlem Tore 
Johansen til venstre.

Vida Nygård og Magne Andersen til høyre i hyggelig passiar.

Medlemsmøtet vedtok også siste utkast til Aktivitetsplan for 2017.  Enda flere aktiviteter blir ført på 
utover høsten. 

Takk til Robert Berg for velvillig utlån av sin garasje til et hyggelig medlemsmøte.

POLERING av understellet på Z06 
TEKST OG FOTO: Robert Berg 

Galskap eller lidenskap, like fin under som over. Det er viktig å nullstille bilen, renholdet av bilen 
under blir meget enkelt når ikke noe fester seg. 

En kommer langt med våteslipepapir i 240, 400, 2000 og 3000. Tørrslipepapir i 800 (tilsvarer ca 1200 
våteslipepapir). Til maskinpoleringen brukes polerpasta hvit, blå og brun. For hånd: bruk en metall polish 
med bra slipeegenskaper. Polering av metallet: bruk en Clay polish eller en caravan polish.
Ikke bruk voks under bilen. Lykke til!

Z06 Hva som trengs til polering av metall
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Eksosrør ferdig behandlet

Eksospotter ferdig behandlet.

Eksosrør ubehandlet.

Understell ferdig behandlet

Selvprodusert Konkav speil, reflekterer ferdig behandlet understell.

Begge pottene var som den til høyere levert fra GM, test på fjerningen 
av lakk.



Fikk en arbeidsreise til Gøteborg en tidlig torsdagsmorgen i vinterlig februarvær. Det skrives og 
menes mye om Sverige i media om dagen, men for meg er Gøteborg en herlig ferieby både sommer 
og vinter.  

Nå er det en særdeles fristende adresse i Gøteborg og det er HEDIN BIL US-Center i Mølndal som 
alltid lokker meg innom. Ved besøket stod en knallgul C7 cab med sort inrednig og cab inne på gulvet. 
En 2016 koksgrå coupe stod på verkstedet og ute i snøen stod en C7 Z06R coupe. 

Et par nye C7 stod ute med transportpreseningen på og ventet på klargjøring og ny eier. En samling med 
nye Cadillacs inkluderte ATS V-Spec, CTS V-spec og XT6 TwinTurbo gjør at vi nordmenn faktisk må  
innrømme at noe er bedre i ØstEuropa. Anbefaler på det sterkeste en tur innom. 

AV: Jon Grasto

drømmer
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AV: Jon Grasto
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THE

En kald desemberdag I 1956 på New York AutoShow debuterte en meget spesiell conseptbilved navn 
Super Sport. Denne var bassert på en helt standard Corvette som Chevrolet’s Styling Department 
hadde smakfullt modifisert med først og fremst en spesiell hvit metallic farge. 

Coves (profilen) i siden av karosseriet var kledd med en børstet aluminiumsplate, delt frontrute for mere 
racepreg og spesielle baklamper far utvendige modifikasjoner. Bilen hadde den nye 283cid V8 med 
FuelInjection og en 3 trinns manuell kasse. Innvendig var det skinnseter innfarget i samme blåfarge som 
de utvendige stripene. Eller fantes et vakumbord som kunne holde to drink-glass og en klipsplate til å 
holde kart eller rallynoter. En svært spesiell kombinasjon spør du meg. 

Rett etter showet havnet bilen hos forhandler Dick Doane Chevrolet i Detroi før de solgte den til Ralph 
Pool`s Albuquerque Auto Sales som hadde den en kort tid før den ble solgt til en privatperson. I regel-

AV: Jon Grasto
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1957 Chevrolet Corvette Super Sport show car, on display in New York City. Photos courtesy Amelia Island Concours d’Elegance.



messig bruk var den til litt ut i 60-tallet frem til en yngre eier krasjet den i et streetrace. Bilen forble  
i slik urørt utførelse inklusive skaden til ut på 80 tallet, hvorpå den til overmål havnet på et bilopphuggeri.  

I løpet at tidslinjen kom et par advokater inn i bildet og en krangel om eierskap gjorde nok sitt til at den 
ikke ble hugget og ute av folks syne og bevisthet i NewMexicot. I følge en dialog på Corvette Forum ble 
bilen restaurert, troligvis av dagens eier John Baldwin i 2012. 

Nå, 6 års tider senere dukker den opp på 2017 Amelia Island Concours d’Elegance den 12. mars for sin 
andre premiere. Så er du på Fernandina Beach, Florida så pass på å ta en titt den helgen. Mer info finner 
du på AmeliaConcours.org

AV: Jon Grasto
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World Record Breaker

Inspirert av tilbakemeldinger fra den Harley Earl-designede Corvette på GM's Motorama i New 
York's Waldorf Astoria hotel i January 1953 bestemte GM ledelsen seg for å starte salget av den nye 
sportsbilen allerede i 1953 og ikke vente til 1954 som de opprinnelige planene var.

Den første av de planlagte 300 bilene rullet av linja den 30 juni 1953 og de var senere alle hvite med 
rødt interiør. Med pris på 3498 dollar og en heller elendig byggekvalitet kombinert med en slapp prestanda 
gjorde at mange biler forble usolgte ved årets slutt. I 1954 ble fargevalget utvidet med Sportsman rød 
med rødt interiør, Sort med rødt interiør og Pennant Blå med beige interiør. En ny kamaksel og litt mere 
hester ble også tilbudt. Når staus ble gjort opp så hadde faktisk 3640 biler blitt produsert og av disse 
var det en mengde biler som var usolgt ved Kalenderårets slutt. Som vi kjenner kom V8 i 1955 og det 
forble nok redningen for Corvette konseptet. 

En gutt som var fullstendig betatt av Corvette var Gene Stenger fra Cleveland Ohio. Han hadde i ung 
alder bedrevet racing med en 1940 Chevy Convertible med kompressor fra en arme-truck. Kun 21 år 
gammel deltok han på GM Parade of Progress i Cleveland i Edgewater Park sent i September 1953, 
Kvelden var mørk og i lyset fra lampene var den hvite Corvetten bare forførisk. Det gikk ikke bedre til 
enn at Gene bestilte og kjøpte seg en NY Corvette i 1954 hos Kinsman Square Chevrolet i Cleveland. 
100 dollar i depositum og bilen ble overlevert 5 april 1954, betalt kontant med penger spart fra han var 
10 år gammel som avisbud, som senere ble til jobb som fliselegger. I 1955 giftet Gene seg med sin Norma 
og reiste til NewYork på bryllupsreise. Det var en skuffelse og oppleve NeyYork så paret svingte en tur 

 TEKST: Jon Grasto        BILDER: Hemming Motor News
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til Daytona. Litt problemer på vei hjem gjorde at bilen stoppet på Washington Brigde og ville ikke starte 
igjen. Coilen hadde smeltet, men litt nedkjøling hjalp og bile kom seg hjem uten større problemer. I 7 år 
gikk bilen som familiens bruksbil hele året i all slags vær.

En gang i 1955 nektet bilen å rygge, så Gene resolutt rev ut automatkassa og overhalte den selv. Litt 
senere så satte han inn en 261 rekke 6 og en manuel 3 trinns Packard gearkasse. Slik fungerte dene både 
som race og bruksbil. I 1956 ble det mer fokus på landeveis racing og i 1971 kom en Saginaw kasse på plass 
i bilen. Til tross for at bilen fikk mye julig så modifisert også Gene karrosseriet slik at det fungerte bra. 
Høyre dør passet aldri godt på bilen og den fikk seg eterhbert en nødvendig modifisering. Bilen fikk også 
utvendig dørhåndtak fra 56 Buick og i 58 sp kjøpte han en hardtop for bedre å beskytte seg for det 
stadige vannet som kom inn i bilen under regn. 

I 1988, etter 35 år med racing så var bilen sliten med skader I både karrosseri og drivlinje. I løpet av 12 
måneder så ble bilen hellakkert og fikk sin opprinnelige drivlinje tilbake, enn om i meget forsiktig modi-
fisert form. Tilbake på veien igjen så gikk bilen som helg og hobbybil igjennom 90-tallet og i 2000 ble 
bilen kåret til den bil som har hatt lengst eieforhold i Guinnes World of Records. (Kommentar til slutt). 
GM har også benyttet bilen til en annonsekampanje under SuperBowl.

Nå etter 6 årtider , snart 63 år I eie kan man lure på hvorfor en mann fortsatt kan glede seg over samme 
bil. Den nå 83 år gamle Gene forteller at bilen har vært benyttet regelmessig i alle år og aldri vært satt 
bort. Forskjellige faser som bruksbil, drag og touringrace bil har gjort at når den ble restaurert original 
igjen ga den han en ny dimensjon over hvordan det føltes den gang han kjørte ut av forhandlerens gårds-
plass den aprildagen i 1954. Selv i dag tar Gene ut bilen et par ganger i uken i pent vær og klokker inn 
ca 2000 miles i året. Ved et spørsmål om han hadde gjort det om igjen så svarer Gene ; Yes, I would buy 
two of them." ……. Slå den, den som kan.

PS: Undertegnedes 1941 Oldsmobile Series 76 Dynamic Cruiser hadde samme eier fra ny i 1941 til eier 
døde i 2003. Den skiftet dog ikke eieforhold før i 2010 når jeg kjøpte den fra datter, i uoppgjort dødsbo. 
Det er 69 år det. ☺ 

 TEKST: Jon Grasto        BILDER: Hemming Motor News
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  CORVETTE & WOODWARD TOUR                                                                    16. - 28. AUGUST 2017

1     w w w . a m c a r . n o

amcaramcaramcaramcaramcaramcaramcar Corvette & 
Woodward Tour

T R A V E L

Bli med til legendariske Corvettes at 
Carlisle, verdens største Corvette-
treff med over 5.000 biler utstilt. Vi 
besøker Bowling Green hvor 
Corvette-fabrikken og museet ligger. 
I tillegg besøker vi gigantiske 
Woodward Dream Cruise hvor over 
40.000 biler cruiser og er utstilt langs 

Woodward Avenue. Her feires også 
Camaroens 50-årsjubileum. I tillegg 
skal vi innom Music City USA, nemlig 
Nashville, Tennessee. Bli med på en 
utrolig innholdsrik USA-tur. 
Avslutningsvis blir det også mulighet 
for noen ekstradager i New York.

40.000 biler cruiser og

Vi besøker: 
Woodward Dream Cruise

Bowling Green
Nashville

Carlisle

Her trenger vi flere påmeldinger, bli med! 15 påmeldte hittil.

16. - 28. august 2017. Mer info på www.corvetteclub.no



25

KJENT SITUASJON FOR DEG?

Da trenger du B96 eller BE førerkort. 
Kontakt oss for tilbud!

Firma, foreninger, grupper -  vi tilpasser opplæringen 
på din arbeidsplass/tilholdssted (nedre Østfold)

Er du i tvil om du kjører lovlig med henger – sjekk /last ned
Tilhengerkalkulator på www.vegvesen.no

Team Antonsen Hvaler Trafikkskole AS
Kråkerøyvn. 11, 1671 Kråkerøy

tlf. 911 32 774  /  www.teamhvaler.no  /  kontor@teamhvaler.no

A5 B96-BE opplæring  24-02-15  10:10  Side 1
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Innsendt av Magne Andersen

Østfold-Follo

9. Mars: Medlemsmøte kl. 18, Aarnes AS, Sarpsborg

9. April: Søndags tur. Kl. 12-17

22.-23. April: Fredrikstad Motorshow, Kongstenhallen
                      Østfold-Follo m egen Club stand, alle C klasser blir representert

30. April: USA bil treff på Slitu kjøpecenter, Askim kl. 10-16 (felles kjøring)

6. Mai: Rudskogen Motorpark , NMK Race Weekend, kl. 10.30-14
            Defilering av Corvetter på banen, + vi får kjøre noen runder

14. Mai: Søndags tur, kl. 12-17

20. Mai: Early Bird treff Coffe Guys. Baker Jenseg i Sarpborg, kl. 07,
              (Tema denne Lørdagen = Corvetter)

1. Juni: Felles kjøring Landstreffet i Haugesund, Torsdag kl. 09 fra TusenFryd

2. Juni: Felles kjøring (nr. 2) til Landstreffet i Haugesund, Fredag 

18. Juni: Søndags tur, kl. 12-17

12. August: Grensetreffet i Halden, Corvette treff i Gå-gaten fra kl. 10

25. August: Felles kjøring til Scandinavisk i Falkenberg

8. September: Felles kjøring til Vestlands treffet på Gol. Kl. 12 fra TusenFryd

10. September: Søndags tur, kl. 12-17

15. September: Felles kjøring til Vestlandstreffet på Gol

1. Oktober: Søndags tur: kl. 12-17 (årets siste)

9. November: Medlemsmøte kl. 18

Desember:
Jule-middag på ”egnet sted” i vår region.

Mer info om disse eventene finner du på vår lokale FB-side fortløpende samt på hjemmesiden til CCN og du får 
den pr. mail og sms varsel fortløpende.

SPØRSMÅL: Magne +46 700 44 10 16, eller mail: husetigata@hotmail.com 
Er du på Facebook, men ikke på FB-siden til Østfold-Follo?...”do it now”! :) 

Bilder fra Grense-treffet, Halden 2016
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AV: Irene SteganeInnsendt av Magne Andersen

MJØSREGIONEN

CCN avd. Mjøsregionen ønsker å takke Trond Morten Blystad for den innsatsen han har lagt ned i det lokale klubb-
arbeidet. Trond Morten har sittet i styret i åtte år. De to siste årene har han vært leder.

Da han overtok som leder for to år siden var det lite aktivitet i klubben ved Mjøsa. Takket være godt arbeid fra 
Trond Morten og de andre i styret er klubben nå mer aktiv, og har flere medlemmer. 

Kai Sveum takker også for seg etter ti år i styret. Han går nå inn i aktivitetskomiteen. Ny leder er Dan Askehagen, 
nestleder er Ola Grini.

I fjor gjennomførte CCN avd. Mjøsregionen skandinavisk treff på Øyer, Lillehammer. Klubben har også arrangert 
vårmønstring på Rudshøgda, og deltatt på flere treff. Det har også vært ett ønske om arrangement av det sosiale 
slaget,  så det har blant annet vært grilling og omvising på Norsk Vegmuseum og biffkveld på Lillehammer.

Mjøsregionen ønsker at det skal være en lav terskel for å delta på arrangement i regi av klubben. Den 23. april 
arrangeres det på nytt vårmønstring på Rudshøgda. Det er gratis inngang og alle motorentusiaster er velkomne. 

CCN avd. Mjøsregionen ønsker gjerne flere medlemmer. Fine biler, flotte arrangement og godt vennskap venter.

Dan og Trond Morten

Trond morten og Kai



Den 17. mars var vi på besøks hos Cars AS i Drøbak. Vi i Corvette klubb Mjøsregionen har i lengre tid 
pratet om at vi ville prøve å få til en felles tur dit. Paul Ivar Holden fikk ansvaret for å ta seg av dette 
og tok kontakt med Cars.  

Dette ble positivt mottatt av innehaver Kari og Sverre Kahrs, og fredag den 17. mars fylte vi opp 2 biler 
og reiste nedover.

AV: Ola Grini

Cars AS
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Sverre, Kari og den fra Mjøsregionen som organiserte dette: Paul Ivar Holden



Vi inviterte også med oss de fra den nye Østfoldavdelingen og Osloavdelingen. Å arrangere en sånn 
kveld på tvers av avdelingene så ut til å fenge flere, og det ble totalt 38 personer på gjestelista.
 
Da vi kom ble det servert kaffe og noe bite i. Etterpå fikk vi se det rikholdige delelageret, og på verksted 
fikk vi se hva de jobber med og informasjon rundt dette.

Det sto flere Corvetter der. Den mest spennende var kanskje en C2 cab. som var under arbeid. Der var 
det montert widebody kit og LS 3 motor. Vi ser frem til å se den ferdig på veien.
 
Vi fikk også se test av en 1962 mod. 327 innsprøytingsmotor i benk, (denne er for øvrig til salgs, løp og 
kjøp)

Sverre og Kari hadde i den sammenheng laget til en liten konkurranse der vi skulle tippe HK i motoren.
Dan Askehagen tippet 340 hk og gikk av med seieren. Fasiten sa 338 hk. Premien var olje og filter, så nå 
blir det oljeskift på -68`n til Dan
 

Vi vil gi en stor takk til Kari og Sverre for en hyggelig og interessant kveld.

AV: Ola Grini

Cars AS
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Kari fikk blomster som takk for at vi fikk komme
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Sverre forklarer mens motor kjøres i testbenk

Sverre klargjør motor for test
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Oversikt over litt av verksted til  Cars

Dragbilen til Sverre Kahrs



Dragmotoren i bilen til Sverre

Fasadebilde av verksted
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C2 med widebody kit og LS 3 under bygging. Her blir ingen ting overlatt til tilfeldighetene. Her måles åpninger og sider sammenlignes
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CORVETTE-

BETYDELIG NEDGANG UNDER ÅRET SOM GIKK

Nå sitter vi her i januar 2017 og vi har lagt bak oss et år hvor høy dollarkurs og endringer i import-
avgifter inn til Norge skulle spille en stor rolle på hvilke biler vi importerer. Selv var vi meget spente 
på hvilket antall C7 skulle komme opp i og også om det ble noe fart i de eldste bilene igjen. Når fasit 
skal skrives ser vi en reduksjon på ca 35%

I fjor som i 2015 ser vi mye nyere biler, nok en gang er det flere 1-15 biler enn veteranbiler. Totalt så vi at 
187 Chevrolet Corvette ble innregistrert i fjor, av disse var 187 brukte. Av disse så ser vi at ca 87 biler 
importert som bevaringsverdige. 30års bilene ser en stor nedgang i C3 biler og kun en eneste enslig av 
hver av C2 og C1. Høy dollarkurs, gamle Corvetter er dyre i USA og at markedet i Norge for import av 
C3 begynner å bli mettet kan nok tilskrives dette. Vi ser en fortsatt javn etterspørsel  etter biler som 
akkurat har fylt 30 år og slik vil det nok fortsette. At C5 og C6 er populære hersker det liten tvil om. C5 

TEKST OG FOTO: Jon Grasto

Fresh from US , 1986 C4.
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kommer inn i de fleste årsmodeller og vi ser at C6 med Z06 option er populært. Noen få ZR1 finnes, dog 
er det fortsatt ikke kommet inn noen C6 GrandSport hit til landet. 

Samtidig som vi hører tunger som sier at Corvettemiljøet har for stor fokus på de nyere bilene, så har vi 
uendelig mange C3 her til lands. Det kan vi nok takke fakta som at i CCN sin start så hadde vi stort sett 
bare biler med noen år på nakken. Svært mange av disse medlemmene har nok også endret seg og 
ønsket seg en nyere bil og nå som kontoen i banken er større , avgiftene gunstigere og et ønske om 
TopNotch kjøregenskaper har gjort at C5 og C6 er fasit for. For å trekke denne betraktningen litt lenger 
så vil jeg minne på at i glansdagene 1980-1986 importerte vi stort sett biler som var 3 til 15 år gamle. Det 
samme er fakta i dag, bilene er 10 til 20 år gamle og vi kan si at ikke mye er annerledes i dag som for 30 
år siden. Studer tabellene her, så finner du det meste i Corvette vei…..

TEKST OG FOTO: Jon Grasto
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ÅRGANGS FORDELING AV IMPORTERTE CORVETTE 2016
ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL

0 2009 1 1999 9 1989 0
0 2008 1 1998 14 1988 1
0 2007 4 1997 6 1987 1

2016 0 2006 9 1996 0 1986 51
2015 3 2005 12 1995 0 1985 12
2014 3 2004 4 1994 0 1984 5
2013 0 2003 3 1993 2 1983 1
2012 1 2002 4 1992 2 1982 3
2011 2 2001 7 1991 4 1981 6
2010 0 2000 6 1990 1 1980 1
SUM 9 SUM 51 SUM 38 SUM 81

ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL
1979 0 1969 0 1959 0
1978 2 1968 0 1958 1
1977 3 1967 0 1957 0
1976 0 1966 0 1956 0
1975 2 1965 0 1955 0
1974 1 1964 0 1954 0
1973 0 1963 1 1953 0
1972 0 1962 0
1971 0 1961 0
1970 0 1960 0
SUM 8 SUM 1 SUM 1

C1 = 1 stk C2 = 1 stk C3 = 18 stk C4 = 80 stk C5 = 53 stk C6 = 28 stk C7= 6 stk
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C7 med skilter ble det faktisk hele 6 stk av. Americas only thrue sportscar er nå en kjøremaskin som imponerer og overgår det meste som produseres 
rundt om i verden. Trekker vi inn prisen så er det ingenting som gir mer Play for the Bucks. Her et knippe biler på årets landstreff.

Hos Corvette Store i Drøbak har det kommet en jevn strøm med biler og en tidlig sommerdag så det slik ut med biler Øystein Fredriksen har lokalisert 
og importert for norske enthusaister. 



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

Hvor i 2016
Fylke Antall
Østfold 17
Akershus 30
Rogaland 21
Oslo 4
Hordaland 17
Møre og Romsdal 6
Buskerud 14
Sør Trøndelag 13
Vestfold 8
Telemark 13
Hedmark 8
Oppland 5
Vest Agder 4
Nord Trøndelag 4
Nordland 11
Troms 1
Aust Agder 5
Sogn og Fjordane 4
Finnmark 2
Svalbard 0

187



ÅRSMØTEHELG 
AV: Roar Selvnes

Er man så heldig å sitte i styret i CCN, må man påregne å bruke en helg i februar på møteviksomhet. I år var 
årsmøtet lagt til 18. februar, og stedet var på Fornebu i Bærum.

Hele styret ankom fredag ettermiddag/kveld, og vi startet med styremøte kl. 19. Her skulle vi sammen med revisor 
og dirigent Frode, gå gjennom bl.a. regnskap og agenda for årsmøtet. Jeg hadde regnet med at dette ville ta en 
drøy time, men det varte i litt over 2 timer. Flere av avdelingslederne samt andre medlemmer hadde også kommet 
da vi var ferdig med møtet, og det ble tid til litt sosialt samvær før vi køyet.

Kl. 09 lørdag startet det vi kaller utvidet styremøte. Her møter i tillegg til styret en representant fra hver lokal-
avdeling. Noen avdelinger stilte faktisk med flere personer. Hvis det skaper mer engasjement i avdelingene ved å 
sende flere til dette møtet, har jeg ment at det er helt greit. Hovedsaken med ett slikt møte er at avdelingene kan 
møte styret ansikt til ansikt. Avdelingene orienterer både om året som har gått, og årets aktiviteter. Avdelingene 
kan også få tips fra de andre som de kan ta med seg hjem. Styret får også mulighet til å orientere om styrearbeidet, 
og komme med innspill og kommentarer til avdelingene. Flere saker ble diskutert uten at jeg skal referere dette 
her. Møtet ble avsluttet kl 13.
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REF. VED: Lars Wyller



AV: Roar Selvnes

For min del ble lunsjen relativt kort, da jeg måtte forberede diverse til årsmøtet. Dette startet kl. 1400, og vi var 
med smått og stort 34 medlemmer på møtet. Vår faste og meget profesjonelle dirigent Frode loset oss trygt gjen-
nom den faste agendaen. Det ble imidlertid en smule utfordrende både for han og årsmøtet da det kom benke-
forslag på presidentkandidaten. Etter 2 runder med avstemming, og mye lobbyvirksomhet og pauser, ble Lars 
Wyller valgt som ny president. Øvrige ny styremedlemmer ble Nils Ole Frønes, Helge G. Ruud og varamedlem Tor 
Åge Aune. Årsmøtet ble ikke ferdig før nærmere 18.30. Jeg vil rette en stor takk til Frode for vel utført jobb, og 
ønske det nye styret lykke til med jobben.

Kvelden ble avsluttet med en bedre middag på hotellet. Vi var ca. 25 personer rundt bordet, og jeg synes det er 
ekstra gledelig at enkelte tar med seg sin bedre halvdel og tilbringer helga sammen med oss.

Roar
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MØTEREFERAT,
REF. VED: Lars Wyller

Corvette Club Norway Lørdag 18.02.2017.

DELTAGERE fra styret:
 
President Roar Selvnes, Sekretær Lars-B. Wyller, Medlemskontakt Kenneth Skårdal, Økonomiansvarlig Rudolf 
Danielsen, Annonse og sponsoransvarlig Jan Erik Aasebø, Frode Alhaug.

1 innkalling   
  ok

2 Agenda:
1. Godkjenning  av innkalling                                                                                                                  

2.  Valg av referent  og dirigent.                                                                                                                                   

3. Styrets beretning for 2016, med regnskap og balanse                                                                   

4. Budsjett for 2016                                                                                                                                                                                                                                 

5. Kontingent                                                                                                                                               

6. Innkommende saker

7. Valg av styre, revisor og valgkomite
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1 INNKALLING:
OK. Fremmøtte var 28  stk + Frode Alhaug og styret. Totalt 34 stk.
   
2 REFERENT OG DIRIGENT:
Lars Wyller skriver referat, Frode Alhaug som dirigent.

3 STYRETS BERETNING OG REGNSKAP:
•Regnskap og balanse ble gjennomgått av Rudolf.  Erik stilte spørsmål til garantien som er stilt til Jubileumstreffet. Dette ble  
godt forklart av Frode, at denne er en garanti, ikke noe som er tilført treffet, men som kun skal benyttes hvis nødvendig. 
•Årsberetningen ble lest av Presidenten, og Følgende kommentarer ble fremmet: 
- Innlogging på sin egen konto blir opplyst i neste Journal.
- Vedr skandinavisk så er det fremmet fornuftig plassering i Oslo/Østfold området.
-Det var bekymring rundt både kostnader og tidspunkter rundt våre tre store treff i året, det var ikke noe endelig svar på 
spørsmålene, men de ble belyst.
Frode la frem at det er forbedret mye med nytt økonomisystem, som han ser har hjulpet, og årets regnskap fremstår meget 
ryddig. Det er nå automatikk i purringer og  medlemskap. Dette skaper igjen en trygghet i økonomien i klubben. 
Frode stemte inn for votering av godkjenning, og dette ble godkjent uten kommentarer.

4 BUDSJETT 2017:
Budget ble gjennomgått av Rudolf. 
Det ble kommentert at familiemedlemsskap er nedfelt i vedtektene at dette er ¼ del av medlemskap.
Det ble fremmet som forslag at det ikke er automatikk i at penger blir overført, før de formelle sider er i orden i avdelingen. 
Det er også ønske å se at det er behov for disse.
Terje Sørheim informerte om at han har søkt om gratisplasser på Oslo motorshow også i år.
Det ble fremmet forslag fra Frode om at alle avdelingsledere var med på et ekstra møte i løpet av året.
Det ble avholdt stemme om Budsjett, og dette ble godkjent uten kommentarer.

5 KONTINGENT:
Presidenten informerte om kontingent, og det ble i år ingen økning. Men familiemedlemmer betaler 1/4 Pr nå 125 kr
Det ble avholdt stemme om kontingent, og dette ble godkjent uten kommentarer.
   
6 INNKOMNE SAKER:
-Henning har fremmet forslag om at det omgjøres fra årsmøtevedtak til styrevedtak om det skal være skrivetilgang på vårt 
forum. Det ble stemt Over dette, det ble avgjort med 30 mot 4 stemmer, så dette blir nå mulighet å avgjøre som styrevedtak.
-Forslag fra Terje Sørheim, valgkomiteens mandat. Styret støtter forslaget, og det nye styret vil legge frem forslag på dette. 
Dette ble stemt over og det var enstemmig vedtatt.
-Lars Wyller tok frem to saker, bilder i kalender og familemedlemmer. 
Familiemedlemmer har samme rettigheter som vanlig medlem, men de får ikke journalen. Familiemedlemmer har stemmerett. 
Dette ble vedtatt, ny tillegg i vedtekter: ”Familiemedlemmer har stemmerett”
Biler i kalender, det ble informert om hvorfor, og dette bør bare gjelde betalende medlemmer. Det ble stemt over dette, og 
det ble stemt positivt over dette. 
INNSPILL: Magne Andersen la frem et forslag om fornying av journalen.
Magne Andersen hadde innspill om tildeling av penger til de forskjellige avdelinger. Dagens måte er 5000,- flatt pr avdeling. 
Han ønsker dette fordelt pr medlemmer i avdelingene. 
Styret stemte ikke for dette, Frode hørte med resten av salen som stemte over dette: Det ble nedstemt med 23 mot 10 stemmer.
   
7 VALG AV STYRET:
Valgkomiteen v/Monica Tvenning la frem sine kandidater til nye styreverv. Som President ble Henning Bogen innstilt, og som 
Materialforvalterverv ble Roar Tomassen innstilt.
Det ble diskutert med innspill fra salen at dette ville ble en stor vekt av styret plassert på Vestlandet, og det ble fremmet 
benkeforslag om at Lars-B. Wyller skulle innstilles som Presidentkandidat.
Det ble da valgt skriftlig over dette, og etter to runder fikk Wyller 17 stemmer mot Bogen 16 stemmer. (på dette tidspunkt var 
det 33 stk personer i salen) Da dette ble klart valgte Roar Tomessen å trekke sitt kandidatur. Det skapte en del diskusjoner, 
og Wyller, Bogen tok en privat samtale på gangen, hvor også Frode Alhaug var med.
Wyller tilbød seg å trekke seg fra stillingen, og overlate vervene til de valgkomiteen hadde innstilt, da den stilling klubben 
hadde havnet i ikke var en god situasjon. Bogen og Tomassen valgte imidlertid ikke å takke ja til dette, men mente det var 
blitt avholdt et legitimt valg, og at de som valgte, nå måtte løse opp i den situasjon klubben var i.
På overtid løste dette seg, med at Helge G. Rud og Nils Ole Frønes takket ja til å stille i styret med Wyller som president.
Frode Alhaug avsluttet dermed årsmøte med å klubbe inn nytt styre valgt av de fremmøtte på årsmøtet på lovlig vis.

Det er valg av :

-President 
-Det er 33 stk velgere tilstede.
Valgkomiteen la frem Henning Bogen. 16 stemmer.
Benkeforslag: ble Lars Wyller. 17 stemmer.
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-Materialforvalter
Valgkomiteen la frem Roar Tomassen. Trekker sitt kandidatur.
Benkeforslag: Nils Ole Frønes, Valgt inn

-Vararepresentant
Valgkomiteen la frem Tor Åge Aune. Valgt inn

Benkeforslag NY Sekretær: Helge G. Ruud. Valgt inn
Nytt medlem i valgkomiteen er Stein Helgesen. Stemt inn.
Styrets innstilling er å ha Frode Alhaug som Revisor. Stemt inn.

Fornebu, Februar 2017
Corvetteklubb Norge
Lars Wyller

Medl.kontigent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 460 000 Kjøp	  av	  Klubbeffekter	  	  	  	  	  	  	  	   kr 50 000
Annonseinntekter	  	  	  	  	  	  	  	   kr 45 000 Frakt,	  klubbefekter	  mv.	   kr 3 000
Moduler	  nett kr 5 000 Styrehonorar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 38 000
Salg	  klubbeffekter	  	  	  	  	  	  	  	   kr 82 000 Webmastere	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 12 000
Finansinntekter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 3 000 Regnskapsføring kr 10 000

Kontorrekvisita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 2 000
Data/Web/EDB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 3 000
Corvettejournalen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 225 000
CCN	  Kalender	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 27 000
Medlemsnett	  SMS	  mv.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 20 000
Profilering	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 5 000
Landstreff	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 20 000
Banearrangement kr 10 000
Oslo	  Motorshow kr 15 000
Skandinavisk
Porto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr	  15	  000
Møte/Reise/Overnatting	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 80 000
Representasjon kr 10 000
Bidrag	  til	  lokalavdelingene kr 45 000
Andre	  kostnader	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 5 000

kr 595 000 kr 595 000

BUDSJETT 2017
UTGIFTERINNTEKTER

BUDSJETT 2017
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STYRETS BERETNING, 2016



45

BALANSE 2016 2015 RESULTAT 2016 2015 Budsjett	  2016

Eiendeler:
Aksjer	  i	  Fjord	  Motorpark	  AS 10	  500 10	  500 Sponsorinntekt -‐2	  223 -‐24	  061 -‐5	  000
Varelager note	  1. 47	  247 70	  210 Annonse	  salg -‐45	  200 -‐56	  200 -‐40	  000
Kundefordringer 6	  400 11	  400 Salg	  klubbeffekter -‐81	  580 -‐72	  958 -‐70	  000
Avsetn.	  Skandinavisk 0 -‐19	  800 Årskontingent -‐457	  978 -‐440	  125 -‐450	  000
Bank	  3126.29.55934 435	  134 0
Bank	  2291.18.45818 7	  023 0 Kjøp	  klubbeffekter 58	  618 46	  738 50	  000
Bank	  3126.29.76354 143	  970 0 Beholdningsendring 22	  963 28	  721
Nordea	  Bank 0 543	  296 Styrehonnorar 38	  000 39	  500 38	  000
Sum	  Eiendeler 650	  274 615	  606 Webmaster 12	  556 12	  000 12	  000

Regnskapsføring 10	  000 15	  000 10	  000

Egenkapital	  og	  gjeld: Kontorregvisita 0 1	  476 2	  000
Annen	  egenkapital -‐593	  738 -‐593	  733 Data	  kostn.	   3	  550 4	  813 3	  000
Resultat	  2016 -‐28	  518 Redaktør	  hon.	   10	  000 10	  000 10	  000
Resultat	  2015 -‐5 Corvette	  Journalen 204	  032 201	  635 180	  000

CCN	  Kalender 27	  032 19	  000 26	  500
Sum	  egenkapital note	  2. -‐622	  256 -‐593	  738 Klubbeffekter 4	  400 1	  169 5	  000

Medlemsnett 9	  847 20	  082 25	  000
Leverandørgjeld -‐28	  018 -‐21	  868 SMS 13	  917 0

Landstreff 18	  743 28	  533 20	  000
Sum	  egenkapital	  og	  gjeld -‐650	  274 -‐615	  606 Bane	  arr. 0 5	  000 10	  000

Oslo	  Motorshow 16	  552 12	  999 15	  000
Skandinavisk -‐19	  800 19	  800 15	  000
Porto 14	  827 9	  273 8	  500

note	  1.	   Bokført	  verdi	  kr.	  47.247	  utgjør	  38%	  av	  utsalgsverdien	  kr.	  121.695,-‐ Møter	  /	  reiser 38	  080 46	  720 40	  000
Representasjon 2	  307 3	  523 10	  000

note	  2. Underskuddsgaranti	  i	  forhold	  til	  jub.treff	  2017	  kr.	  130000,-‐ Årsmøte 34	  907 35	  000 40	  000
Bidrag	  lokalavd 40	  000 40	  000 40	  000
Bankgebyr 435 157
Rener -‐2	  503 -‐7	  800 -‐5	  000
Resultat	  31.12.2016 -‐28	  518 -‐5 -‐10	  000

BALANSE OG RESULTAT
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MOTORSHOW

HOLD ØYNENE PÅ VEIEN

Lokalavdeling VTB har, sammen med to lokale bil- og MC klubber gått sammen for å lage et motorshow i 
Tønsberg.  Vi har leid Fix Arena som er en 6.000kvm innendørs kunstig gress fotballbane. Den er litt over et 
år gammel og dette blir første gang på lenge at det blir et innendørs bilshow i vårt område.  

Vi regner med 130 biler og 70 motorsykler inne i hallen og en 15-20 kjøretøy utenfor hallen.  Eldste bil blir en 1905 
Northern og nyeste blir flere C7-er og andre 2017-modeller. Alle syv generasjoner Corvette vil være gruppert 
sammen med andre biler og MC fra samme tidsperiode. I tillegg vil vi ha en 1900-1942 gruppe og en 1946-1952 
gruppe.  Det vil være inntil 2.000 kvm med salgsutstillere i tillegg inne i hallen.  Det hele baseres på frivillig innsats 
fra de tre klubbene – nærmere 100 personer for å løse alle oppgavene. Vi kjører inn biler, MC og utstillere fredag 
21. april ettermiddag – publikum inviteres lørdag 22. april 10-17 og søndag 23. april 10-16.  Vi håper på 3.000 innenfor 
dørene på hver av dagene.  Dette blir en utstilling for alle motorinteresserte med et bredt spekter med kjøretøy.  
Vi får Troll i utstillingen, Linda Karlsens Funny Car, Joakim Johnsens driftebil, vi får biler fra lyd-miljøet og mange 
mange flotte lokale biler.   Japanske, tysk, italiensk, engelsk, amerikansk osv osv..  Vi har fått en lokal sponsor gjennom 
Bil-Service AS som er Volvo, Ford og Renault forhandler i flere byer i Vestfold.

Han som kjørte denne 81 modell Corvetten hadde riktig med flaks når først uhellet var ute.

Corvetten ble kjøpt i Halden og etter en liten stopp i Oslo hvor jeg fikk titte på denne flotte bilen så bar det 
nordover til hjemstedet Tromsø.  Men så langt kom han ikke.  Turen gikk nordover gjennom Sverige og på morgenen 
neste dag var uhellet der.   Bilen skar ut av veien og ned 50 meter og havnet i en elv.  

T-taket spratt av på vei ned og heldigvis landet bilen på hjulene slik at føreren kom seg raskt ut i elven, men jakke 
med førerkort og lommebok som lå på passasjersetet ble tatt av strømmen og brillene hans forsvant da han 
svømte i land.  Så bar det til det lokale sykehuset og 3 sting ved neseroten og et par sting ved håndleddet må sies 
å være små fysiske lidelser i forhold til hva som kunne skjedd.  Sjokket var nok størst.

Men det å være uten førerkort og lommebok og uten briller i et fremmed land (Sverige) er ikke greit.  Noen leie-
bil kunne han ikke ta. Og offentlige transportmidler kunne han heller ikke ta uten penger.  Det endte tilslutt med 
at han tok drosje (den dyreste drosjeturen jeg har hørt om) til Tromsø. Så kjære Corvette eiere – kjør ikke for lenge 
uten pause og hold øynene på veien.

AV: Arne Jonny Bjune

AV: Christian Fett
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Klubbeffekter

Hettejakke med klubblogo
Dame: Rød, Grå, Sort. Str:  S, M, L og XL
Herre: Grå, Sort. Str: M, L, XL, XXL og 3XL
Pris: 495,-

Enkel T-skjorte med klubblogo
Sort
Str: small, med, large, XL og XXL
Pris: 125.-

Trillebag med klubblogo
Sort
Pris: 320.-

T-skjorte m/ krage og brodert klubblogo
Marine
Str: small, med, large, XL og XXL
Pris: 175,-

Strykemerke med klubblogo
Farger: Hvit tekst / Sort tekst 
Pris: 70,-

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. Nils Ole Frønæs, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post: 
nilsole67@gmail.com, men kan også kontaktes på mob. 992 39 601. 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. 

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette 
Journalen selges. 

Send en forespørsel om hva vi har på lager.

Pris per enkeltblad: 10,-
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Klubbeffekter

Klubbcaps med brodert logo
Sort
Pris: 100,-

Kjeledress med klubblogo
Sort. Str: 50, 52 og 54
Pris: 585,-

Fleecejakke med klubblogo 
Sort 
Pris: 350,-

Stol med klubblogo
Sort 
Pris: 250,-

Enkel T-skjorte med klubblogo
Sort
Str: small, med, large, XL og XXL
Pris: 125.-

Strykemerke med klubblogo
Farger: Hvit tekst / Sort tekst 
Pris: 70,-

Paraply med klubblogo
Sort 
Pris: 175,-

Ryggsekk med klubblogo
Sort og grå
Pris: 225,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 75,-

Klubb bag 
med logo   
Sort
Pris: 245,-



Medlemsannonser
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 post@alohadesignkontor.no
Annonseregler: Samme annonse opptil to ganger på rad. For privatpersoner som er medlem i klubben.

4 STK PENE ORIGINALFELGER TIL 1986 
CORVETTE PACECAR TIL SALGS!

Sitter dekk på som ikke er bra nok til bruk.

Kr 2600.- for alle 4 

Jon Grasto            905 87 422

DIVERSE PARK BRAKE DELER SELGES!

63        Park brake cable ret. Clip i/s car   55,-
65-82  Rear brake caliper seal kit              125,-
65-82  Parking brake shoes S/S               1.160,-
67-68  Brake dist. Block – brass                 910,-
88-96  Rear park brake cable                    228,-
 
Samt flere andre park brake deler.

Porto kommer i tillegg ved sending.

Christian Fett            920 60 677              

     chrfett@gmail.com

DIVERSE NYE OG BRUKTE DELER TIL C3, C4 
OG C5 SELGES TIL GUNSTIGE PRISER!

Send mail og spør for ditt behov.

Øystein                 info@corvettestore.no

SALGSBROSJYRER TIL CORVETTE! 

Har nesten alle årsmodeller av Corvette Brosjyrer og jeg 
selger unna de jeg har av dubletter.
Pris fra 100.- til 500.- pr stk + porto. 

Jon Grasto            905 87 422

50

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

Inntil 100% Finansiering

www.protouringsupport.no



«Jeg kjøpte denne bilen på ebay i 2012. Hadde 
bare sett noen bilder på nettet men tok sjansen. 
Fikk den sendt fra Nebraska til Norge og hentet 
den på Drammen Bilhavn. Var rimelig spent på 
hvordan den så ut, men bilen viste seg å være i 
topp stand.  
Trengte bare en skikkelig vask og en runde med 
kvalitetsprodukter fra Meguiars før den var klar  
for første treff.»

Ole Johan Tandsæther
1984 Chevrolet Corvette people wHo kNow cars kNow Meguiar’s™

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