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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

Hei alle Corvettevenner!

Våren er her, og vi har hatt noen varme flotte 
dager, smaken på sommer!

Arne Johnny og VTB har avholdt en flott 
utstilling i Tønsberg, sammen med Tønsberg 
Automobilklubb og Tønsberg MC. 
Treffet var en kjempesuksess, med bra opp-
møte. Det var mange flotte biler og MC´r 
utstilt, noe for enhver smak.
Alt fra rånere til de dyreste biler, og fra gamle 
”messing” veteraner til helt nye biler.
Motorsykler fra de gamle og enkle, via R-sykler 
og helt opp til Boss-Hoss. 

Avd. Østfold & Follo hadde også utstilt mange 
biler i Kongstenshallen i Fredrikstad.

Det har også vært vårmønstring flere steder i 
landet. Mange ildsjeler har jobbet hardt for at 
vi andre skal få gledet oss med mange fine 
aktiviteter.

En STOR takk til dere alle som bidrar og gjør 
det til en opplevelse for oss andre som kan 
komme til dekket bord.

I skrivende stund er Landstreffets påmelding 
lukket, og det er det 111 biler påmeldt og 178 
personer. Jeg er sikker på at det er hektisk i 
innspurten for avdeling Haugaland. Selv er 
jeg påmeldt og gleder meg veldig.
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REDAKTØR/DESIGNER TONE 

995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

REDAKTØR TONE 

Redaktørens spalte

Tusen takk for gode bidrag til dette bladet! 
Noen av dere får CJ utdelt på landstreff, 
håper dere er heldig med været og får en flott 
helg!

Neste medlemsblad skal ut i september så det 
er supert om dere vil sende små eller store 
bidrag til meg innen 5. august: 
post@alohadesignkontor.no

Ønsker alle en riktig fin sommer!

Tone

I August er det skandinavisk treff, i år er det i 
Falkenberg i Sverige.

Til de av dere som lurer på om det er et treff 
å dra på, er min klare oppfordring JA.

Falkenberg er et flott sted, og Svenskene kan 
det å stelle i stand en flott helg for alle 
Corvette-entusiaster.

Ønsker dere alle en riktig god Corvettesommer.

Lars-B.

REDAKTØR/DESIGNER TONE 

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

PRESIDENT LARS-B. 
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Falkenborgvegen 24  |  7044 Trondheim 

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen
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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

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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TEKST OG FOTO: Irene Stegane, Mjøsregionen

Bremser

Etter å ha prøvd med pc, nettbrett og pc igjen - byttet passord tre ganger – så var nye bremser fra 'junaiten' 
endelig bestilt. 

Syv kolli fra Ecklers via JetCarrier ankom Østlandet kort tid etter. Det var med spenning pakkene ble åpnet. 
Var alt ankommet? Det sto fortsatt en kolli i rest hos JetCarrier. I kjent amerikansk stil hadde hver eske en 
formaning og advarsel. WARNING!

If you are not sure of how to safely use this brake component or kit, you should not install or use it.

Er vel bare å sette i gang da! Etter å ha pådratt seg brist i noen ribbein, strekk i nakken og pryl på tålmodig-
heten var bremsene på plass. Da var det bare å sette bilen sammen igjen da... og lufte og teste...og lufte 
igjen.

Fortsatt venter vi på en kolli som står i rest, lurer på hva som er oppi der...bruksanvisningen?

Med dette settet kan man fortsatt 
bruke originale 15' hjul

Oppgradering av originale bremser 
til Wilwood

I samme slengen ble det montert 
bremsekraftforsterker
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I: #2  1994

Tips: gamle CJ selges 
(Se side 48)

Takk t i l 
Monica Tvenning 

for scanning!
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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

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



Sesongstart avd. 
 9. april 

Så var ENDELIG dagen kommet til å samles med andre Corvette-entusiaster i vårt distrikt for sesong- 
start til vår store hobby & lidenskap!

Nytt for i år er faste søndagsturer. 2. søndagen i hver måned. (April, Mai, Juni, September og Oktober) 
åpent for alle CCN medlemer såklart.

Denne gangen fikk vi t.o.m. besøk helt ifra avd. Rogaland og avd. Oslo-Akershus. Totalt 24 biler og 36 
personer deltok denne flotte søndagen med sol og +10, kunne ikke bli bedre. :)

Oppstarts- og samlingspunkt med kjøre-info fra undertegnede var Quality Hotel Sarpborg, strategisk ute 
ved E6.

Vi kjørte i kolonne ned til Gamle Byen (Plankebyen) i Fredrikstad, inntok hovedtorget til turistenes store 
begeistring som fikk en kulturopplevelse utenom det vanlige.

TEKST OG FOTO: Magne Andersen, Østfold-Follo 
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Fersk eplekake og kaffe ble inntatt i en av alle de koslige Cafene inne i Gamlebyen.

Deretter ut på nytt ”tokt”, nå skulle vi gjøre det bedre en Svenskene og Karl den 12. noen hundre år 
tidligere!!!

Fredriksten Festing i Halden, indre festning: Place de´Armes ble erobret med glans.

Dagens turister fikk store øyne under vår lille ”foto-shoot”! :)

Deretter bar det inn i de dype skoger av Indre Østfold, nærmere bestemt Aremark hvor det ble inntatt 
en bedre middag føre videre avreise til Rudskogen Motor park i Rakkestad som hadde Race Day denne 
dagen. (fri kjøring for alle med hjelm og registrert bil)

Turen ditt gikk på svingete veier, langs innsjøer og elver, vi passerte Strømfoss sluser og kunne se de 
flotte antikke slusebåtene ligge i opplag langs veien i vente på kommende sesong. (Europas høyeste 
sluser i området)

Vel fremme på Rudskogen Raceway fikk vi se slutten av dagens kjøring, mye Europisk som Ferrari, 
Mc.Laren, Porche, Lotus osv., samt endel Japansk.

Heldigvis var det 3 stk. Corvette-eiere som ga oss det lille ekstra ute på banen, alle C6.

Vi avsluttet Søndagens tur på Rudskogen og tror alle hadde en flott åpning på årets sesong.

TEKST OG FOTO: Magne Andersen, Østfold-Follo 
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Nå er det bare å sette av neste dato for alle som har lyst på en søndagstur med innlagte stopp og  
happenings, vi gleder oss til 14. mai med: West Coast of Sweden med American diner tema!

Velkommen til å logge deg inn på FB siden til avd. Østfold-Follo om du vil se mer av våre aktiviteter, 
ellers så finner du det i kalenderen i forrige nummer av Corvette Journalen, samt kalenderen som ligger 
på hjemme siden til CCN.

See you on the Road...

Magne ”Wildone” C7
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For noen jenter! Og bilen var heller ikke så verst ;) Takk til medlem Lars Christian Wold 
som delte dette fine 17. mai-minnet av sin 58-modell og to vakre jenter i Valdresbunad.

Under foreller Lars Christian litt mer om sin flotte C1 som har blitt som en nyere bil å 
kjøre. Den er bygget som pro touring, med moderne drivlinje, fjærer og støtdempere, 
LS 1 motor og 6 gira manuell kasse:

TEKNISK SPESIFIKASJON AV CORVETTE 1958 PRO TUNING

1958 Corvette VIN# J58S103584
Paint; Red/White - WA 9075 PPG over White sealer or White base
New 97 Corvette LS 1 350 HP Engine
American Suspension Bell Housing, clutch, flywheel, hydraulic thowout bearing & slave
Rearend 8. 3/4 Mopar 3,55 gears, posi, Moser axles
Rear suspension Progressive automative triangulated with air ride tech coilover shock
Front suspension Progressive tubular A arm with swaybar, rack & pinion, Ride Tech c

Medlemsbiler (CCN Oslo-Akershus)
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Rack & pinion is 89-97 Ford T-Bird
Wheels Scott Axiom 17x7 front 18x7 rear
Brakes all Wilwood 13” six piston front & 4 piston rear with mech emergency brake 
Front drive system, PS, AC, ALT are S&P
Steering column is Flaming River
Steering wheel is Con2R
AC is Vintage Air
Power windows by NuRelic
All chroming done by Chromemasters
Aluminum radiator
All leather interior by Ron Mangus Hot Rod interiors
Gauges by Dakota Digital
Car built by Covingtons Customs LLC a licensed manufakturer
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17. mai-fin 

C5

Takk til medlem Ole Martin Einen Larsen som delte et fint hverdagsglimt med oss, 
samt en oppstaset 17. mai-Corvette.

Ole Martins strøkne Chevrolet Corvette c5 1998 mod. går i Naustdal, Sogn og Fjordane. 

Medlemsbiler (CCN Bergen)
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Takk til medlem Ole Martin Einen Larsen som delte et fint hverdagsglimt med oss, 
samt en oppstaset 17. mai-Corvette.

Ole Martins strøkne Chevrolet Corvette c5 1998 mod. går i Naustdal, Sogn og Fjordane. 

Siste helgen i april ble det for første gang arrangert en bilutstilling i Oslo for klassikere av mange slag 
og mange årganger.

Det var en god del biler som mange ikke hadde sett før, f.eks. en Jowett Jupiter, Pluto med Ford motor 
masse typiske tidsriktige biler fra 50- og 60-tallet som Volvo Amazon, VW boble, noe av Lamborghini 
samlingen til Harald Schøldt og mye mer. 

Et flott arrangement stelt i stand av to trøndere Bjarne Reistad og Hans Hallbauer. Det var 3 Corvetter 
som var invitert til å stille ut. 2 stk C1 og 1 C2. På grunn av snøvær om morgenen på fredagen når bilene 
skulle kjøres til utstillingshallen Exporama på Hellerudsletta, så stilte dessverre ikke C2n opp. Så det ble 
med de 2 C1 Corvettene. Per Christian Hoels nydelige 57 modell og Christian Fetts 58 Fuel Injection 
pakket inn i modelleske i skala 1:1 med tidsriktig Texaco bensinpumpe. Det blir nok flere Classic Car 
Shows i Oslo i årene fremover.

TEKST OG FOTO: Christian Fett, CCN Oslo og Akershus



BILDER: TORBJØRN MARTINSEN 
Innsendt av Irene Stegane, CCN Mjøsregionen    
FØLG AMCAR-FOTO PÅ FACEBOOK

på Vårmønstringen Rudshøgda
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BILDER: TORBJØRN MARTINSEN 
Innsendt av Irene Stegane, CCN Mjøsregionen    
FØLG AMCAR-FOTO PÅ FACEBOOK
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VÅRMØSTRING

Mjøsregionens årlige vårmønstring ble avholdt på Rudshøgda mellom Brumunddal og Moelv den 23. 
april. I overkant av 350 kjøretøy var innom treffet. Av dem var ca 80 motorsykler / moped.

Det var ca 50 Corvetter på treffet. Kjekt å se så mange samlet på ett sted.

Treffet var åpent for alle med entusiastkjøretøy. Det var en god blanding av amcar, MC, moped, truck 
med mere. Dette arrangementet var gratis både for dem som stilte ut og publikum. 

Det var ingen premiering, men en uformell stemning med vekt på det sosiale. Klubben solgte kaffe, kaker, 
pølser og annet. Flere forhandlere var også invitert til å delta på treffet.

TEKST OG FOTO: Irene Stegane, CCN Mjøsregionen
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Det er mye jobb som ligger bak ett arrangementet, og klubben er glade for at så mange medlemmer med 
familie deltar for å gi de oppmøtte en flott opplevelse.

Etterhvert som man blir mer erfaren lærer man også mer. I år var vi utstyrt med både mer strøm og kaf-
fetraktere. 

Det er en sjanse å ta å arrangere treff så tidlig på året. Selv om det var litt snø i lufta, og det blåste godt 
var det utrolig gøy å arrangere treff. Det skal sies at det lå 10 cm snø i Brumunddal dagen etter treffet,

Velkommen tilbake neste år!

TEKST OG FOTO: Irene Stegane, CCN Mjøsregionen
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Fifty shades of red



Alle må bidra for å få gjennomført ett arrangement.
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Godt humør på denne gjengen
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Hele familien på jobb

God stemning på Rudshøgda

Det gikk med noen liter kaffe

24



25

Vinnere av 
KONKURRANSE
   

Denne gangen prøvde vi noe nytt på tvers av papirmagasin og digitale kanaler. Kenneth kjørte i gang en 
konkurranse på Facebook der alle medlemmer som ønsket lastet opp sitt fineste Corvettebilde. Den 
med flest stemmer (likes) kunne vinne en midtside eller forside. Et lite forbehold om at en må se an 
kvaliteten, noen mobilbilder er veldig lavoppløselig. Og format må klaffe, en kan for eksempel ikke ha 
et stående bilde over to midtsider, men på en forside kan det fungere ypperlig.
  
Denne gangen ble den heldige vinneren som stakk av med flest likes og en MIDTSIDE 
HENRIK KJÆR (Askim). På de neste sidene ser du hans 1971 og 1965 Corvetter

Og FORSIDEN prydes av en delt 2. plass:
BJØRN STEINAR LIEN: C1-58modell - Orginal på Drøbak Torg (nederste bildet)

EVA HELLEM: 75 modell (bildet oppe til høgre)
Fotograf: Øistein F. Andersen

STIG AARSTAD: 72 modell (bildet oppe til venstre)

Gratulerer alle 4, og tusen takk til alle som deltok eller stemte! Dette var gøy og frister til gjentakelse. Følg med 
på diskusjonsforumet på Facebook for flere konkurranser i fremtiden.

FAR OG SØNN 
Kenneth Skårdal (medlemsansvarlig CCN) sin nyinnkjøpte gule  69 modell med 427/390.
 Sønnen Mats har montert ny motor i sin røde 71 modell i løpet av vinteren.

(CCN Sørlandet)



Corvette 1971 og 1965 - Henrik Kjær, Askim



Corvette 1971 og 1965 - Henrik Kjær, Askim
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VÅRMØSTRING

FOTO: Christian Lilleaas, CCN Haugalandet 
(Innsendt av Kenneth Skårdal, CCN Sørlandet)
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FOTO: Christian Lilleaas, CCN Haugalandet 
(Innsendt av Kenneth Skårdal, CCN Sørlandet)



Den 10. mai hadde vi medlemsmøte på Mortens Kro. I det kraftige snøværet synes vi det var  
bra frammøte.

Sentralt var Aktivitetskalenderen for 2017 - erfaringer så langt, og hva skal vi ha på kalenderen resten av 
året. Et hyggelig møte med positive Corvette medlemmer.

TEKST OG FOTO: Helge G. Rud, CCN Oslo og Akershus

Oslo og Akershus
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Fra v. Kjeld Aagard, Bjørn Atle Emilsen og Michael Malling.



TEKST OG FOTO: Helge G. Rud, CCN Oslo og Akershus

Oslo og Akershus
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Fra v.: Leif Braathen, Robert Berg, Erling Haugen og Vida Nygaard

Fra v.:  Vidar Kjærstad  og Kjeld Aagard Fra v. Leder Helge G. Ruud, styremedl. Arild Raymond Thorsen, 
styremedl. Tore Johansen og nestleder Per Olav Gulliksrud



VÅRMØSTRING

Etter å ha emigrert til Møre og Romsdal i fjor sommer, har det vært relativt rolig på bilfronten. Noen 
Cars & Cofee i Molde ble det imidlertid tid til i fjor høst. Når våren kommer, begynner man selvfølgelig 
å glede seg til å få tørket støvet av Corvetten, og ut å kjøre denne. 

Jeg har gått gjennom medlemslisten til CCN, og funnet ut at vi er 25 medlemmer i fylket. Ikke mye å 
skryte av når jeg også har funnet ut at det er 3 corvetter mindre enn 2 minutters kjøring fra der jeg bor. 
Ingen av disse er medlemmer i CCN.  Her har jeg helt klart en jobb å gjøre. 

Jeg har laget en mailgruppe med medlemmene i fylket, og før vårmønstringen i Fosnavåg 1. mai, sendte 
jeg ut en forespørsel om det var interesse for samkjøring til treffet.

TEKST OG FOTO: Roar Selvnes, CCN Midt-Norge
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Kl. 0830 1. mai møtte det 3 biler fra Molde, ett medlem fra Måndalen (som kjørte Mustang), samt ett 
ikke-medlem på den lokale bensinstasjonen. I Ålesund plukket vi opp nok ett medlem. Han stilte med 3 
biler. En rå C5, en Viper samt en van. Været var helt fantastisk, og man kan jo bli religiøs av den fine 
naturen her nede.

Vel framme i Fosnavåg, ble bilene parkert etter årsmodell. All parkeringsareal ble etter hvert fyllt opp, 
og det ble telt inn ca 285 amcars. I tillegg var det en egen parkering for vans og pickup, MC, og en egen 
gjesteklasse. 

Det var tydelig at dette ikke var første gang treffet ble arrangert. Alt var meget bra organisert, og det 
var mulighet for å kjøpe seg både kaffe og kaker samt middag på treffområdet. Det eneste som var å 
sette fingeren på var premieutdelingen. Denne skulle egentlig starte kl. 1600, men kom ikke i gang før 3 
kvarter senere.  Veldig mange biler hadde da forlatt treffet.  Dette er for så vidt ett generelt problem på 
treff tenker jeg. Premieutdelingen er ofte så seint at veldig mange har dratt.

Det som imidlertid var bra med premieutdelingen var at CCN medlemmer forsynte seg av premie- 
bordet. Frode fikk 1. premie for sin nydelige van, mens Hans Jørgen fikk 1. pris  i årsklassen 2010 og nyere, 
samt 3. premie i klassen Car of the Show.

Det var en plass mellom 15 og 20 corvetter på treffet. Ett fåtall av disse hadde CCN logo i frontruta... 
Alle klasser unntatt C2 var representert. 

Roar

TEKST OG FOTO: Roar Selvnes, CCN Midt-Norge
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2 av Hans Jørgen sine biler



Hans Jørgen med sine 2 premier
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OPPGRADERING AV 
1998 C5 CAB 

Jeg har oppgradert en 1998 C5 cab, her var det en del å ta tak i. Jeg deler noen bilder og info om hva 
som er gjort. Eieren er Finn Gunnar Fikenrud. 

• Cab er renset og impegnert
• Hjulkasser rt renset for asfalt og bremsestøv
• Rillefelger marskin er renset med stålbørste og polert
• Motorvask
• Rensing av understell og polering
• Krom eksos er renset og polert
• Interiør er renset og behandlet  

Bilen er blitt meget bra, nå kan eieren bruke litt tid på oppfølging av voksing så holder dette lenge.

TEKST OG FOTO: Robert Berg,  CCN Oslo og Akershus

38

Etter

Før



TEKST OG FOTO: Robert Berg,  CCN Oslo og Akershus

Før

Etter

Før

Etter

Etter
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Før

Før
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Finn Gunnar i sin C5



WORK IN PROGRESS 
PÅ 69-MODELL 

Da var det igjen fokus på vetten.. litt å henge fingrene i frem til neste år. Dette er en 69-modell med 
454 og 6 trinns manuell richmond kasse.

• Bytte hele ledningsnettet (påbegynt)

• Ut med motor og gir for sjekk og div arbeid, motorrommet skal pyntes litt

• Bytte av samtlige foringer (påbegynt)

• Bytte hele understellet (påbegynt)

• 4 hjuls kontroll

• Bremsene må overhales
 
Og etterhvert så blir det ny lakk. Candy rød som i dag.

TEKST OG FOTO: Miro Knutsen, CCN Østfold - Follo
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84-modell (C7)farge 
RUNE VÅGE (CCN Bergen) har fornyet sin Corvette til sommeren! Hans 84-modell med 
91 støtfangere og lykter, har nå gått fra rød til cyber grey (en C7-farge).

Grunning på 

(14. mai)

Nærmer seg lakkering (12.mai)
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Grunning på 

(14. mai)
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I morgen blir det lakk på resten (13.mai)
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Ikke rød 
lenger 
(14. mai)

(FØR-bilde)

Et steg nærmere (24. mai) 
Håper å være klar til landstreff i Haugesund!



47

Medlemsbiler 
(CCN Bergen)

Heisann, jeg er ny i klubben, og tenkte bare jeg skulle dele et bilde fra jomfruturen min 
i april. Bildet er tatt ved Haukeli. Bilen er en -75 mod. Stingray.

Trond Håkon Sandvoll
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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.

NYE FERSKE KUHMO DEKK I ORIGINALDIMENSJON 
FOR CORVETTE C5 SELGES!
Selges meget gunstig for kr 7500.- for alle 4 

Øystein            649 78 388

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

ORIGINAL FANSHROUD, NOS  
SELGES!
Radiatorkappe til 68 BigBlock. 

Øystein           649 78 388

2016 CORVETTE C7 BROSJYRER TIL SALGS! 
Har både for Euro utgave og US versjon.
Pris kr 300.- pr stk + porto. 

Jon Grasto          905 87 422
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FOR SALE

FOR 

SALE



51www.protouringsupport.no

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



«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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