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BORN IN THE USA!
Spesialverksted for Chevrolet Corvette!
Åpent mandag – fredag kl 08-18!

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

www.carsas.no
YOUR MUSCLE
CAR CONNECTION!

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!
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

*Godkjent bilverksted
*Skadeoppretting
*Motorverksted
*PKK/EU-kontroll/
godkjent kontrollorgan
for Statens Veg- vesen
*Godkjent lærebedrift
*IA-bedrift
*Motorbygging
*Motortrimming
*Superflow motorbremsebenk
*Originalrestaurering
*Customizing
*Ombygging
*Retro Mod
*Speedshop
*Delesalg
*Vinterlagring av bil
*Tilstandsrapport bil
*Førstegangsvisning
Trafikkstasjon

Fra førersetet

Hvor ble det av sommeren, og de fine
turene med Corvetten?

håper at dere medlemmer allerede nå setter
av første helga i juni 2017 for jubileumstreff.

I skrivende stund har vi akkurat snudd kalenderarket over på august, og for noen av oss er
spørsmålet over meget relevant.

Når dette leses er Scandinavisk treff på
Lillehammer blitt gjennomført. Både jeg og
arrangørene er skuffet over antall påmeldte
biler. 24 norske, 37 svenske og 2 danske biler
er påmeldt. Jeg har i ett tidligere nummer av
Journalen uttrykt min skepsis til om vi skal
legge tid og ressurser i dette konseptet, da
jeg har hatt inntrykk av at det har vært synkende
interesse fra norske medlemmer, og ikke
minst danske. Dette blir helt klart en styresak
i høst.

For min egen del, gikk mye av forsommeren
med til å planlegge Landstreffet på Røros.
Noen få Cars & coffe og korte turer i nærområdet ble det riktig nok.
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I tillegg har jeg og kona hatt ett felles drypp,
noe som førte til at vi kjøpte oss et småbruk i
Romsdal i vinter. Hele min 4 ukers lange ferie
gikk med til flytting, og å komme i orden på den
nye plassen. Dette er en drømmeplass for
bilinteresserte. Eget verksted med en 2
søylers løftebukk, en saksebukk, pluss 2 mekkeplasser, OG egen lakkboks. Hva mer kan man
ønske seg? Jo en fornøyd kone. Når hun får
ridebane, ridehus og en flott stall med plass
til nesten 20 hester, kan hun vel ikke klage?
Selv om jeg er rimelig inhabil, føler jeg at
Landstreffet på Røros ble en suksess. Selv om
det kom en skikkelig regnskur på torsdagskvelden, og det var relativt kjølig både fredag,
lørdag og søndags morgen, vil jeg påstå at
vi var heldig med været. Tirsdagen etter
Landstreffet snødde det på Røros! At vi klarte
å samle nesten 130 biler er også vi som arrangør
veldig fornøyd med. Jeg vil rette en stor takk
til Svenn, Trude, Knut og Ole for den jobben
som ble gjort både før og under treffet.
Når jeg er inne på Landstreff, må jeg minne
dere på at neste år skal CCN feire 25 årsjubileum i Haugesund. Jeg vet at Tor Åge og
kompani er i full gang med planleggingen. Jeg

Ellers er jo ikke mulighetene over for de som
har lyst til å kjøre corvette, samt å møte
likesinnede. 2. helga i august arrangeres både
Grenestreffet og Hot August Night. Begge
arrangementene bruker å være godt besøkt av
corvetter. Vi skal heller ikke glemme avdeling
Bergen sitt Vestlandstreff 8.-10 september.
Dette treffet har også blitt en fin tradisjon.
Som de aller fleste har fått med seg, har CCN
i år sendt ut faktura for medlemskontingenten
på mail. Dessverre er det mange som ikke har
fått med seg dette. Jeg vet at noens virusprogram har sendt mailen fra oss rett i søppelkurven, men jeg tror ikke det gjelder alle som
ikke har betalt. Bli ikke forbauset om du får
en telefon i nærmeste fremtid fra våre blide
sørlendinger Rudolf og Kenneth, med spørsmål
om du fortsatt ønsker å være medlem.
Ha en fin høst med corvetten. Kjør imidlertid
forsiktig.

Roar

Nostalgi:

Tilbakeblikk på
Corvette Journalen
Vi har igjen tatt et dypdukk i arkivet, og vil dele
utdrag av en 23 år gammel Corvette Journalen nr 3
På side 7 finner du forsiden etterfulgt av utdrag fra den
tredje journalen som ble utgitt i 1993 (første årgang).

PRESIDENT ROAR SELVNES
934 05 517
selvnes@online.no

Takk til Monica som scanner!

Redaktørens spalte
Hei!
Tusen takk for mange fine bidrag! Det ser ut
som at det har vært en aktiv og spennende
corvette-sommer, så bladet ble ekstra tykt.
• I neste CJ kan du lese om:
• Ny bensin og gammel motor - kan det gå bra?
• Erfaringer med Europautgaven av Corvette
C7 Z06 og som kunde hos Bilsenteret Stryn
• Viking Run
Men det trengs mer stoff, så det er supert
om dere vil sende smått eller stort innen
1. november til post@alohadesignkontor.no
Ønsker alle en fortsatt god høst!
Tone

REDAKTØR/DESIGNER TONE

REDAKTØR TONE
995 73 386
post@alohadesig nkontor.no

-

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

Kontor Norge:

E-post:

info@corvettestore.no

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

FRAKT AV BILER OG GODS FRA USA

Har du funnet bil på E-bay? Deler du skulle ha sendt hjem? Vi tar i mot biler, MC’er, ATV’er, møbler, deler og gods på vårt lager i Ft. Lauderdale, Florida. Du
kan benytte vår adresse når du bestiller varer på internettbutikker eller på eBay. Vi samler opp varene og sender dette med container eller på ro-ro båt til svært
konkurransedyktige priser. Vi formidler også innenlandsfrakt i USA, og vi kan lagre bilen for deg. UKENTLIGE CONTAINER-AVGANGER! Someone you can trust!
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Hovedkontor i Norge: Ship-A-Long AS,
Bekkefaret 18, 6993 Høyanger
Telefon: 57 71 22 00 - Mobil: 911 33 007
E-mail: buffen@shipalong.no
Se våre nettsider:

Kontor og mottak i Florida: AFL/Ship-A-Long A/S
Attn: (Ditt kundenr), 1919 NW 19th St. #304,
Fort Lauderdale FL 33311

www.shipalong.no for betingelser og komplette priser, eller du kan også ringe eller sende oss en E-mail for opplysninger du måtte ønske.

Øvre Raknes
Valestrandsfossen

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

07

08

09

10

11

12

13

14

15

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.
www.reklameogide.no
TLF:69815450

∫

∫

post@reklameogide.no

MOB:901 84 030

∫

FAX: 69815451
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Det største trykkeriet i Midt-Norge

iftordninger
inpark med sk
fattende mask
Moderne og om
tig
t leveringsdyk
gjør oss svær

Stort dig
italtryk
keri me
høyvolu
d storfo
m kopirmat plo
og prin
tter,
tutstyr
i sort/h
vitt og
farge
På vår digitale rullmaskinen trykker vi tosidig
fullfarge - opptil 11 meters lengde
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M edlemsbiler
KNUT KARLSEN (c6 z-51)
Hei!
Sender bilde av min nyinnkjøpte corvette z-51 2005 i den spesielle fargen red jewel (produsert under
500 biler i denne fargen av coupe.
Bilen er importert via corvette store i Drøbak til meg fra Florida.
Takk for et fantastisk club!

Corvettehilsen
fra medlem knut karlsen

RØROS 2016
TEKST: Roar Selvnes, president i CCN • FOTO: Ole Haugset, styremedl. i avd. Midt-Norge
Som alle lesere vet, flytter landstreffet for CCN rundt om i landet hvert år. Vi har 8 lokalavdelinger,
og derfor er det i teorien 8 år mellom hver gang en lokalavdeling arrangerer treff. Midt Norge hadde
forrige treff i 2008, og jeg hadde for lenge siden varslet både lokalavdeling og styre om at vi var klar
til å arrangere i år.
Treffet i 2008 var mitt første treff, og det er nok det treffet jeg husker best. Ikke nødvendigvis for at det
var det beste jeg har vært på, men nettopp fordi det var det første. Jeg hadde registrert min første
corvette onsdagen før treffet, og var i en lykkerus hele helga.
Styret i Midt Norge bestod i fjor av 4 personer. Vi følte at dette var litt i minste laget, og gikk derfor ut
til medlemmene og bad om frivillige hjelpere. Tro det eller ei, men 2 stk. meldte seg. Alle i arrangementkomiteen hadde tidligere kun vært på landstreff som deltakere, så dette kunne vi lite om.
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Da vi startet planleggingen i fjor, hadde vi som mål å få lagt arrangementet til Trondheim sentrum. Etter
å ha sjekket rundt på hotellene, måtte vi innse at ingen kunne stille opp med nok parkeringsareal. Vi
hadde da valget mellom å legge treffet til Stjørdal, hvor treffet var i 2008, eller finne en helt ny lokasjon.
Knut, en av de som meldte seg frivillig, kom med det sprøe forslaget om å legge treffet til Røros. Han har
hytte der, og snakket seg varm om både stedet og folket i byen.
Røros 1. helga i juni??? Hvordan er skiføret der da? Hvordan blir det å arrangere treff drøye 2 timer fra
der vi bor? Spørsmålene var mange, men for å gjøre historien litt kortere, bad vi om ett møte med
salgssjefen på Røros hotell i juni. Møtet var så positivt, at vi bad om å få komme og se på fasilitetene
samme måned.
Vi ble godt tatt i mot av hotellet, og de vi var i kontakt med på hotellet under befaringen var kjempepositive. Som dere har erfart, landet vi på Røros Hotell. Sommeren gikk, og rett etter ferien møttes vi for
å starte planleggingen. Trude, komiteens kvinnelige alibi, bad om at vi skrev referat fra møtene. Dette
tror jeg faktisk var en suksessfaktor. I referatene ble selvfølgelig alle beslutninger skrevet, men like viktig
tror jeg, var at de arbeidsoppgavene som ble gitt hver enkelt til neste møte, ble skrevet ned.
Vi laget tidlig i prosessen ett rammeprogram. Utfordringen var å finne ting å gjøre mellom de faste postene. Knut foreslo at vi kunne leie lufthavna på Røros for noe bilsprell. Går det da? Etter den første
kontakten, med lufthavnsjefen så det imidlertid ikke så lyst ut. Vi fikk en liste med krav som i utgangspunktet så umulig ut å fylle. Det krevdes bl.a. en ROS analyse, forsikring av arrangementet m.m. Dette
hørtes så komplisert ut at vi var på nippet til å gi opp dette.
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Etter at jeg tok en prat med lufthavnsjefen, ble humøret noe bedre. Jeg googlet ROS analyse, og med
hjelp fra mal jeg fant her, ble analysen skrevet, og godkjent. Vi klarte også å bli enige om de andre
punktene som ble krevet av oss. Struktur i både arbeid og referat er viktig tenker jeg.
Komiteen hadde utover høsten og vinteren møter 1 gang hver måned. Da det nærmet seg treffet, møttes
vi hver 14. dag. Å ha en ”EDB” ekspert på laget er ett must. Jeg kan ikke få fullrost Ole nok for den jobben
han gjorde både med hjemmeside, budsjett og påmelding. Sponsing var ett tema tidlig i prosessen. Vi
ble enige om å prøve å skaffe premier til lotteriet, og evt noe reklame på programmet. Knut brukte sine
kontakter lokalt på Røros, mens Svenn brukte sine i Trondheim. Dette skaffet oss noen premier, og noen
få tusen i reklameinntekter. Vi søkte en landsdekkene dekkkjede om støtte. De gadd ikke å svare oss en
gang. Respektløst spør dere meg.
Da påmeldingen ble lagt ut, var vi selvfølgelig spente på antall påmeldte. Vi drømte om å fylle hotellet
(ca 145 rom), men passerte vi 100 biler, ville jeg være fornøyd. Vi hadde bestemt oss for å ha fleksible
løsninger i forhold til påmelding. 14 dager før fristen gikk ut var kun 80 biler påmeldt, men historien viser
at vi ble knapt 130 biler. Dette er vi kjempefornøyd med.
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Komiteen reiste til Røros onsdagen før treffet. Solen skinte, som det ofte gjør når det arrangeres landstreff. Værmeldingen for helga var også positive. Det ble en hektisk onsdagskveld og torsdagsformiddag
for å legge ting til rette for deltakerene. Men da de første bilene kom torsdag, hadde vi det meste klart.
Torsdag ettermiddag og kveld ankom ca 50 biler. Vi fikk også besøk av ei saftig regnskur. Fredag morgen
startet bedømmingen. Etter lunsj stod Bergstadsvandring og Autoslalom på programmet. Det ble etter
hvert så mange påmeldte til vandringen at vi var nødt til å bestille en ekstra guide. Vi fikk gode tilbakemeldinger i ettertid på denne aktiviteten.
Autoslalom på flyplassen ble også gjennomført med bra deltakelse og publikum. Vi hadde lagt opp til
parallellslalom. Første mann/kvinne i mål etter 2 omganger gikk videre. Til slutt stod vi igjen med 2 i
finalen. Arrangøren (les Roar) rotet det til i finalen, slik at det ble kjørt en finalerunde ekstra. Denne vant
Magne Andersen.
Da vi var ferdige med autoslalomen og kom tilbake til hotellet, hadde dette og parkeringsplassen blitt
fyllt opp folk og biler. Etter felles middag, var det dans til levende musikk i baren.
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Lørdag startet også med bedømming. Kl. 1300 kjørte vi ned i Bergmannsgata i Røros sentrum. Sola
skinte om kapp med bilene som fyllte gata. Dette ble etter min mening en suksess. Mange publikummere
fikk sett våre flotte biler.
Damene var invitert til motebutikken Lille Røffe kl. 1500. Tilbakemeldingene fra deltakerne var også her
gode. Det ble også for de som ønsket det, cruiset ned til Tolga. Her ble det omvisning i en garasje på den
lokale YX stasjonen. Dagen ble avsluttet med festmiddag og premieutdeling i Storstuggu.
Mens deltakerne pakket sammen og dro, ble søndags formiddag for komiteen en rydde dag. Som deltaker i arrangementskomiteen, er jeg meget godt fornøyd med arrangementet. Selvfølgelig er det ting
som kunne ha blitt gjort bedre eller annerledes, men sånn er det vel med alt?
Jeg vil rette en stor takk til dere som var våre gjester under treffet. Det er alltid en fornøyelse å være
sammen med dere. Jeg vil også rette en stor takk til Svenn, Trude, Ole og Knut for den innsatsen dere
la ned både før og under treffet.
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Resultatliste fra bedømmingen
på Landstreffet
ORIGINALKLASSE:

MODIFISERTE BILER:

C1:

C1 – C3

1.
2.
3.

1962 cab. Eier Klaus Erik Sveum
1958 cab. Eier Christian Fett
1958 cab. Eier Bjørn Steinar Lien

C2:
1.
2.
3.

1967 Eier Per Pedersen
1967 cab. Eier Bjørn Jørgensen
1963 coupe. Eier Vida Nygård.

C3:
1.
2.
3.

1970 cab. Eier Kåre Strømberg
1971 cab. Eier Henrik Kjær
1980 coupe. Eier Per Egil Markussen

C4:
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1.
2.
3.

1990 ZR1. Eier Arvid Ståle Espnes
1996 cab. Eier Monica Twenning
1991 ZR1. Eier Stein Helgesen

1.
2.
Borgen
3.

1958 C1 cab. Eier Kåre Viktor Sivertsen.
1982 Greenwood GTO. Eier Bjørn
1970 C3 coupe. Eier Terje Hennum

C4 – C7
1.
2.
3.

2005 cab, Grand Sport. Eier Tor Riise
1991 C4 ZR1. Eier Frode Reppe
2002 C5 cab. Eier Kjell Nordbotn.

Arrangøren vil bemerke at en C3 ble premiert i feil
klasse. Dette har vi forsøkt rettet opp i ettertid.
Bileiere som har rykket ned på listen på grunn av dette,
vil beholde sine premier. Bileiere som har rykket opp,
vil bli premiert. Vi beklager sterkt det inntrufne.
For arrangørene

Roar Selvnes

C5:
1.
2.
3.

2004 cab. Eier Harald Halvorsen
2004 . Eier Stefan Aasebø
2002 cab. Eier Tor Åge Aune

C6: Ingen biler til bedømming.
C7:
1.
2.
3.

2016 Z06. Eier Terje Sørheim
2015 coupe. Eier Hans Jørgen Aarø
2014 coupe. Eier Magne Andersen

LANDSTREFFETS BIL:
2016 Z06. Eier Terje Sørheim.

FOTO: LANDSTREFFETS BIL
2016 Z06, Terje Sørheim
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BILSPORT
GRENSETREFF

Ha

n
e
ld

AV: Jon Grasto
Andre helgen i august ble Bilsport Grensetreffet arrangert som vanlig i Halden.
Start er på onsdag med Fønix Cruisenigth med Miss FuzzyDice , Veng BurnOut torsdag og Ladies
Cruisenigth på fredag. Lørdag er det merkebilstreff rundt i byen, FunRun og gratiskonsert på torget i
sene kveldstimer. Søndag er det Grenstreff utstilling på Fredriksten Festning og i år kom det hele 1000
biler. Tidligere har CCN blitt invitert, men ble den gang stuet borti en bakgård hvor det vat leit å kjøre
inn. I år hadde Tom Jensen i Østlandsavdelingen tatt grep og på lørdagen hadde CCN utstilling i gågate
ved Busterudparken under lørdags formiddag. Etter en litt forsiktig start så rullet det inn hele 47
Corvetter og virkelig fylte opp gågata. Værte var perfekt og masse mennesker beundret bilene våre.
Rundt i byen var det minst 20 andre Corvetter i tillegg og vi satte virkelig preg på byen. Etterhvert kom
et lite regnskyll, men det lot ikke påvirke stemning.
Takk til Tom Jensen for et prisverdig tiltak og håper det kan la seg gjøre neste år også.
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EARLYBIRD
COFFEEGUYS
SAR PS BOR G
AV: Jon Grasto
For 2 år siden oppstod det et nytt biltreff i Sarpsborg, et morgenmøte for spreke Amcareiere.
Det var nestor Jon Grasto som dro i gang dette sammen med to andre bilgale menn. Hos Baker Jenseg
i Kirkegata samles det hver lørdag morgen et sted mellom 10 og 50 amerikanske biler klokken 07 til 09.
14. mai klokken 07 var det tema ”CORVETTES IN THE MORNING”. Litt grått var det på morgenen, men
etter hvert dukket det opp blanke Corvetter og en blodoriginal Tempo Corvetter. Som vanlig blir det
mye Corvetteprat og det ble et høydepunkt når Øystein Fredriksen - Corvette Store svingte inn med en
2015 C7 Z06 Convertible. Knall gul og den gang norges første C7 convertible. Etter hvert trakk vi inn til
Baker Jenseg og knallgode wienerbrød og varm god kaffe. Alt i alt en knallfin morgen for medlemmer på
ytre østlandet :)
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HOT AUGUST NIGHTS
TEKST: Ole Haugset, styremedlem i avd. Midt-Norge • FOTO: Julie Moen
Det er torsdag, og det store samtaleemnet de siste dagene har vært værmeldingen. Det er nemlig
på tide med Hot August Nights 2016. Dessverre ser det ikke ut til at det blir veldig «hot». Værgudene
har gitt oss både kalde temperaturer, og værmeldingen sier at det vil være store mengder nedbør
store deler av helgen.
Klokka er 19.00 og det er torsdag. Det er altså på tide med «Mans place» på lade, og ladies cruising.
Dette er tradisjon, og noe de fleste av oss har gått og gledet oss til helt siden august i fjor. Jeg stiller
punktlig opp 19.00 på lade. Et fåtall mennesker har samlet seg under taket på Burger king hvor de
står med hendene i lomma og småjatter litt med hverandre. Etter en time stenger kjøpesenteret, og
parkeringsplassen begynner å tømmes for biler. Været er grått, og i avstanden hører vi noen kraftige
brøl. Nei, det er ikke tordenvær på vei. Amerikanerne har våknet og ruller nå inn på parkeringsplassen
en etter en. Det er ikke til å legge skjul på at været har lagt en demper på stemningen, og medført at en
del har valgt å ikke ta turen. Likevel holder vi koken gående. Cheerleadere står på gressplenen å viser
frem hva de kan, mens et par jenter på rulleskøyter fyller tomme kopper med varm kaffe. Alt i alt, en
vellykket kveld.
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Fredag på Torget

Torget
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Merkebiltreff på Lørdag, Solsiden

Programmet for Hot August Nights har ikke endret seg på årevis, og når kalenderen viser fredag vet vi
alle at det er klart for cruising på torget i trondheim. Amcar anslår i programmet sitt at de forventer
mellom 1000 og 1500 amerikanere. Værmeldingen tilsier fremdeles noe annet. Jeg sitter på jobb og
titter ut vinduet med jevne mellomrom. Corvetten har jeg parkert i et parkeringshus på andre siden av
gaten, slik at jeg kan kjøre rett til torget etter jobb. Det er stort sett oppholds store deler av arbeidsdagen, og jeg lever i troen om at det kan bli en bra kveld. Når klokka slår 7 viser derimot sannheten seg
å være slik som værmeldingen har spådd. Det pøser ned, og ikke gir det seg heller. Mange, meg selv
inkludert velger likevel å trosse været. Cruising skal vi ha! Jeg blir gående rundt på torget til klokken slår
11 på kvelden. Da har jeg både vondt i ben, rygg og er rett og slett gjennomvåt. På tide å komme seg hjem.
Det er jo tross alt både merkebilutstilling og dragrace på lørdag, jeg har mye jeg skulle gjort, og må
komme meg opp tidlig.
Jeg står opp på lørdags morgen, ser ut vinduet og ser at det fremdeles er grått og trist. Det spøker virkelig
for kveldens drag race. Jeg har brukt flere kvelder de siste ukene på å få bilen klar, i tillegg til en hel
vinter med ombygging. Motet må holdes oppe, jeg hiver på meg noen klær, sko og setter meg i vetten.
Turen går til solsiden hvor vi har merkebiltreff. Her er det allerede flere corvetter stående. Jeg parkerer
midt på plassen og finner meg noen kjentfolk. Vi slår oss ned på kafeen like ved som har overbygg utenfor,
slik at vi får litt ly for været. Klokken 12 skjer imidlertid det utenkelige, skyene forsvinner. Solen skrur seg
på full styrke og plutselig enser vi følelsen av sommer igjen. Det er nå på tide for meg å forlate corvettene
for å dra på teknisk kontroll før dragracet. Der møter jeg flere kjentfolk, vi lager oss en camp i depoet
og starter omleggingen av dekk. Klokka er bare 1, og teknisk varer frem til kl 5. Dragracet skal ikke
begynne før kl 7. Timene går og bilene ruller inn i depoet en etter en. Endelig blir vi kalt opp på banen.
Nervene er i fullt spenn. Kommer bilen til å fungere, vil alle endringene og justeringene fungere som
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Dragrace

forventet? Jeg har satt slicks på bilen, og har en følelse langt nedi magen som forteller meg at det er noe
som ikke vil tåle belastningen her. Endelig står jeg på startstripa og frykten er overvunnet av adrenalin.
Jeg klemmer inn clutchen, gir full gass og hiver foten over på bremsepedalen. Røykskya står bak corvetten
i det jeg kommer sidelengs over startlinjen. Min første runde er mot en Camaro. Camaro er jo en muskelbil, hvordan vil dette gå? Jeg ruser motoren opp til rundt 3000 omdreininger, og slipper clutchen i det
lyset viser grønt. Det er min første gang på slicks og jeg kjenner bilen skyter fart. Camaroen har for
lengst forsvunnet i sidesynet bak meg. I det jeg er halvveis over banen kjenner jeg derimot at bilen drar
over mot venstre fil. Jeg er nødt til å kaste inn håndkleet, slipper gasspedalen og bremser ned. Jeg
passerer mållinjen i 78 km/t på 9.2 sekunder. Camaroen kjører i mål i over 130km/t på 9.3. Rushet har
altså begynt. Etter litt om og men er det tid for runde 2. Jeg står igjen på startstreken og skal varme
dekkene. Denne gangen skal jeg iallfall lage show tenker jeg. Motoren ruses litt før jeg hiver meg på
bremsen og klemmer gassen i gulvet. Det blir noen flotte sekunder med burnout før jeg plutselig hører
at det smeller bak meg. I løpet av 3 sekunder har jeg skrudd av motoren, satt bilen i fri og kommet meg
ut. Et kryss på den ene stikkakslingen har løsnet. Falcken kommer, og jeg blir hjulpet bort fra området
på lasteplanet. Jeg er hverken lei meg eller oppgitt. Jeg er oppspilt. Herregud hvor gøy jeg hadde det
mens det varte tenkte jeg. Nå skal jeg hjem å forsterke drivverket.
Søndag er det på tide med utstilling på City Syd. Været er fremdeles greit, ikke strålende, men helgen
har tatt en vending fra hvordan det startet på torsdag. Parkerinsplassen er stappfull, av corvetter,
camaroer, pontiacer og det som forøvrig amerikansk er å oppdrive. Det har vært ei knallbra helg. Jeg
sitter igjen dødssliten, glad, henrykt og ser allerede frem mot neste august. Kanskje vi sees da?
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Utstilling på Søndag, City Syd

AMCAR Forsikring
Den beste veteranbilforsikringen - uansett hvor bilen kommer fra!
Kr. 350,- for biler 1963 og eldre.

Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Fri kjørelengde.

Kr. 500,- for biler 1964 - 1986.

Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde 8000 km.
siktning

egenbe

på

car.no
www.am

Online

Ta kontakt med AMCAR på telefon 72 89 60 00 for en hyggelig
forsikringsprat eller se www.amcar.no

Alle biler forsikres automatisk for inntil kr. 250.000,-.
Veihjelp med hjemtransport er inkludert dersom transporten ikke overstiger 50%
av bilens verdi, eller at skaden/havariet lett lar seg reparere på stedet.
*) Oppgitte priser er fratrukket AMCAR-rabatt (10%) og inkluderer fører- og passasjerulykke (kr. 50).
I tillegg beregner If en grunnpremie på kr. 250,- pr. polise. Denne slipper du om du oppretter eForsikringsbevis.
Forsikringen krever medlemskap i AMCAR og tilstandsrapport før forsikring innvilges.
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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

CORVETTE
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Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
Foto: Dan Underwood og Arne Jonny
Espen fra Sandefjord meldte seg inn i CCN i fjor fordi han lenge har hatt ønske om å skaffe seg en
Corvette og nå følte han tiden begynte å nærme seg. Han hadde en klar formening om hva han ville
ha men ville gjerne forhøre seg litt rundt blant godtfolk i CCN før han tok det endelige skrittet. Så
han har deltatt på mange av våre arrangementer i høst og vinter som co-driver og kartleser med stor
suksess.
Han hadde lyst på en «for Corvette-Norge» ny bil hvor ingen kunne sparke i
hjulet og si at «jasså, du har kjøpt Per’s gamle bil!!!» Så da var Europa og
Junaiten mulighetene. En bekjent i California med 2003 50th Anniversary
Coupe benyttet anledningen til å få luftet gliset når mulige objekter ble funnet
på etermediet.
Etter en del besøk til biler som ikke besto prøven i forhold til lovnadene i
annonsene, ble den rette bilen funnet i San Diego og «venting i spenning
med nedtellingsapp på telefonen « kunne begynne.
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Den første datoen for henting i Drammen var andre påskedag, men ettersom
båten Oberon sneglet seg via alle lokal lasteramper på østkysten etter en laaaang tur gjennom Panamakanalen, ble nok vidunderet litt forsinket. En hyggelig henvendelse til Motorships i Drammen over påske

indikerte 11. april-ish. Og etter litt mer veeeenting, ble det klart at bilen kunne hentes mandag 11. april
på kaia i Drammen.
08.00 var vi på Tollbua
i Drammen – fikk ypperlig
service og lettet kortet
før turen gikk bort til
havna. Etter innskriving
i vakta (ISPS-havn) og
utlevering av adgangskort med kode og selvlysende vest, bar turen
inn til lokalene til
Motorships.

Og halleluja – der sto gliset. En kort tur opp på kontoret for noen underskrifter før vi kunne ta bilen i
øyensyn. Huff – så spennende!!!! Og bilen var kjempeflott, utvendig, innvendig og motorrom – bedre enn
det bildene fra California hadde vist. Varetrekk ble tatt av setene og mattene ble liggende i – kunne se
at det hadde vært oljete støvler der ila turen…. Espen betalte for å kjøre med de amerikanske skiltene
den første måneden og smilet når det er satt på taler vel sitt eget språk… Og den startet ved første
forsøk.

Vel fremme i Strengsdal ble bilen løftet opp på bukken og vi fikk en god kikk under hvor det også så
veldig fint ut. Et par gummiforinger som kanskje burde byttes – litt gamle dekk ifølge DOT-nummerne
og litt spesielt men fullt fungerende, modifisert eksos-anlegg. Rammenummer ble slått inn i rammevangen bak høyre forhjul så var det gjort.
Et avsluttende bilde på gårdsplassen og så ble nesa satt for Sandefjord. Fjesboka antydet senere på
kvelden at han hadde fylt tanken i alle fall en gang til senere den dagen…

Lykke til med ny flott bil Espen.
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Første stopp på norsk jord var bensinstasjonen for å gi den litt ordentlig norsk bensin – dog til en annen
pris enn der den kom i fra. Men denne dagen betydde ikke det det spøtt!! Så bar det opp Kobbervikdalen
og full fart ut på E-18 – hei og hå den mannen fant gassen!!!! Etter et stykke på E-18 tok vi av til gamle
E-18 og tok en kort lunsj-pause i Holmestrand. Og den nye eieren skrøt og skrøt…

Vårmønstring - Foksrød – Sandefjord
Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
Andre pinsedag vartet opp med flott vær, litt kald vind på morgenen men nydelig kjørevær.
7 biler ble raskt til 8 fra Jarlsberg langs østre vei til Sandefjord før en kort sløyfe nordover forbi Torp og
inn på gamle E-18. Her sto det noen flere medlemmer og ventet på å føye seg inn i kolonnen mot
innsjekk. Alle parkerte på samme rekke og det var allerede en rekke biler oppstilt. Tilsiget av biler bare
fortsatte og alt av parkerings-område ble benyttet for å få plass til alle hobbykjøretøyene. Som bildene
viser var det biler i alle former og fasonger – også en del MC-er hadde funnet veien samt litt landbruksredskap! Vinden løyet litt utover og det ble særdeles trivelig.
Oppstart av heftige biler og en traktor-puller var musikk for ørene. Også en kar med et i overkant kraftig
stereo-anlegg viste litt av hva det kunne prestere og du behøvde ikke å stå nærme for å vite hva som
foregikk!! Pølse- og iskøen var som vanlig lang. Møtte medlemmer fra Buskerud og Telemark – veldig
hyggelig! AMCAR Sandefjord skal ha skryt for vel gjennomført.
Arne Jonny
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5. juni
Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
BMW-klubben inviterte til MOTORDAGEN på Hovlandbanen i Larvik søndag 5. juni og vi var en
beskjeden gjeng fra VTB som møttes og tok turen ned.
Mange flotte biler utstilt – noen flotte BMW-modeller ikke jeg hadde sett før. Også en ny eier av en 78
pace car som vi kom i prat med – og kanskje han har meldt seg inn i CCN nå?
Det er alltid morsomt å se hvor mye tid og midler enkelte er villige til å legge inn i sin favoritt-bil. Også
godt å se de som har de som bruksbiler og kjører de nesten daglig – litt mer slitne men fremdeles flotte.
Det var enkel servering og demonstrasjon av stereo-anlegg – 190dB minst!!! Hørtes i alle fall slik ut! Pass
på hørselen sier jeg bare…
Tusen takk til dere som tok turen – returen ble flott via vestfolske bakveier med innlagt kaffe og is-stopp.
Arne Jonny
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16. juni
Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
På kort varsel ble det gjennomført en fin cruising langs riksveier i indre Vestfold hvor målet var
Søndre Holt i Andebu.
Vi var godt utpå landet og naboen hadde gjødsla åkrene på formiddagen – hei og hå for en yppig lukt!!!
Men den kunne vi ikke gjøre noe med og den kom fort i bakgrunnen da vi kjørte inn på tunet til Rune og
Kikki (Laila Kristin) og så bygninger og hva som viste seg i åpne dører. Bil og MC interessen er sterk og
samlingen bar preg av et stort mangfold ispedd noen favoritter. Og jeg tror vi alle reiste derfra med en
favoritt vi gjerne skulle hatt med oss. Rune og Kikki hadde mye å fortelle og vi satte umåtelig pris på
gjestfriheten. Jeg lar bildene tale for seg selv – tusen takk for at vi fikk komme.
Arne Jonny
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29. juni
Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
Syv biler var klar for en kort tur (40ish km) i vestfolske bakgater hvor endestasjon var Torp Flyplass.
Været så litt utrygt ut og noen regndråper kom noen få km unna Torp, men det holdt at vi heiv på
taket da vi kom frem – i siste liten!!!
DC-3 maskinen tok av i det vi ankom og vi ville bli kveldens siste tur om vi klarte å fylle flyet med 10
personer. Etter litt overtaling og rabattavtaler, ble det tur!
En gammel ærverdig dame fra 1942 som er særdeles behagelig å sitte på med og har god utsikt fra vinduene.
Etter en kort sikkerhetsorientering da alle var om bord, bar det til værs. Sør- og sørvest via Sandefjord,
Larvik og Stavern før nesa ble satt nordover langs kysten via Østøya, Tjøme, Nøtterøy og en lang sving
over Tønsberg for å lande tilbake på Torp.
To 14-sylindrede stjernemotorer, hver sylinder på 2000cc, er ren og skjær musikk i mine ører fra oppstart
til slutt. Et hyggelig crew som svarte på spørsmål og vi kunne vandre rundt i maskinen. En flott tur som
absolutt kan anbefales for hele familien.
Arne Jonny
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VÅRMØNSTRING
AV: Ola Grini • FOTO: Ole Johan Nybakken
Søndag 24. april arrangerte Mjøsavdelingen vårmønstring på OBS Rudshøgda.
Lokalavdelingen ønsket et treff med et bredere spekter av kjøretøy, så invitasjonen ble sendt ut til de
fleste bilklubber i innlandet og annonsert på FB.
Treffet startet kl 12.00. og etter 1 ½ time hadde 240 kjøretøy ankommet. Av disse var 40 Corvetter. Alt fra
et par lokale C1, til en svensk reg. C7 var representert.
Da det var rimelig kjølig i lufta, gikk salget av kaffe og grillet pølse fort unna.
Etter mye positiv omtale etter treffet, ser vi i lokal avdelingen fremover for muligheten for et nytt treff
om et år. Avdelinga vil takke alle som var med å gjøre denne dagen mulig!
Aktivitetskomiteen
CCN Mjøsavdelingen
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Klubbeffekter

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. John Møller i Sandefjord, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post:
john.moller@sandefjordbredband.net, men kan også kontaktes på mob. 467 96 518, hvis dette er et problem. 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.
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Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette
Journalen selges.
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 til dame
Rød
Str: small, med, large og XL
Pris: 150.-

Send en forespørsel på mail om hva vi har
på lager.
Pris per enkeltblad: 10,-

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

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

Dametopp
Hvit
Pris: 125,-

Klubbkopper
Hvit
m/CCN logo
Pris: 50,-

Klubb bag
m/klubblogo
Sort
Pris: 245,-

Refleksvest
m/klubblogo
Pris: 75,-

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100,-

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

Stol
Sort
Pris: 250,-

Paraply
Sort
Pris: 175,-

Ryggsekk
Sort og grå
Pris: 225,-
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Fleecejakke
Sort
Pris: 350,-

M edlemsannonser
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.

TILBUD
Brukt Oljekjøler (radiator) med slange og oljefilter har
sittet på Big Block selges gunstig kr. 500, 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!
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Send mail og spør for ditt behov.
Øystein

info@corvettestore.no

NYE DELER I ORIG. EMB. TIL
CORVETTE C3 TIL SALGS
Precicion Universal Joints: 4 stk. Kryss drivaksling(331)
- 2 stk. Kryss M.aksling(354) - 1 stk.
kryss M.aksling (530) Amgauge - 2 stk. Ball Joints/
øvre styrekuler 63-82 - 1 stk. Rear Transmission Seal
SKF 15041 55-73 - 2 stk. sett 35473 Bearing Kits
Front Wheels(indre/ytre) 69-82 - 1 stk. A7168 Seal,
Pinion 63-79 - 2 stk. front Wheel Bearing Kap 63 - 1
stk. X-335 Wiper Compartment Cover 73-82 - 1 par
KYB Gas Schock Absorber rear Exel-6 VBP-218 - 1
stk. 4621 Rear OEM Style Parking brake cable
Stainless 67-82 - 1 stk. Rear Quarter Trim Panel
Covertible h.side - 2 stk. Slant termostater 195 og
160 gr. - 1 stk. 606929 Tie Rod End,Inner W/LH - 1
stk. PS157 Standard. Switch I.C. Oljetrykkgiver. - 1
stk. ES-509 Temp.sender Harness Kit AC Delco
72-82 - 1 stk. kompl. sett National hjullager+
simmeringer(5 deler ytre/indre) 1 hjul bak - 1 stk.
602-668 Corvette Wheel Bearing Greaser - 1 stk.
Flex-a -lite Flex Fan 18" Std. rotation - 1 par VBP 550 lbs front spiralfjærer 1" senking - 1 stk. Coil
Compressor ATD 7549
Ord. pris ca. 12.500,- Selges fortrinnsvis samlet - for
KUN kr 4.500 + frakt!
Arnfinn Utgård

924 13 506

arnfinn.utgaard@hotmail.com
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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

A5 B96-BE opplæring

24-02-15

10:10

Side 1

KJENT SITUASJON FOR DEG?

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

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

B-Economique
Returadr
Lyngdal Libris
Agnefestveien 12, 4580 Lyngdal

«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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