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www.carsas.no
Vi kan Corvette! US biler skaff es på bestilling, alle prisklasser! 

Original Corvette, custom Corvette, racing Corvette, ombygging, modifi sering, 
retro mod, helrestaurering , motorbygging, motoroverhaling, alle typer service og 

reparasjoner, EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop.

SUPERTILBUD FRA WWW.ECKLERSCORVETTE.COM UT MÅNEDEN:
*50998 grille surround oval (with mounting studs), 1953-57, nå kr 1.999,- + mva (veil kr 7.999,- + mva).

*31371 grille teeth, 1953-57, nå kr 1.499,- + mva (veil kr 3.999,- + mva).

*50964 control arm set a 4 (upper & lower), 1966-82, nå kr 9.999,- + mva (veil kr 12.999,- + mva).

*A9149 top fender moldings stainless steel, 1958-62, nå kr 1.499,- + mva (veil kr 2.699,- + mva).

*A1234 door panel "s" moldings, 1958-61, nå kr 1.499,- + mva (veil kr 2.699,- + mva).

*A2245A lower center grille molding, 1958-62, nå kr 1.999,- + mva (veil kr 5.409,- + mva).

*A1240L/A1240 interior kick panelfi berglass, 1958-62, nå kr 399,- + mva pr stk (veil kr 899,- + mva pr stk).

*A1434 fl oor harness cover plates, 1958-62, nå kr 145,- + mva (veil kr 459,- + mva).

*A9099 door sill plates with screws aluminium, 1961-62, nå kr 899,- + mva (veil kr  2.249,- +mva).

*46092 red fl at trunkliner (without power top), 1961-62, nå kr 149,- + mva (veil kr 499,- + mva).

*35879 fl oor mats with logo, 1963-67, nå kr 399,- + mva (veil kr 899,- + mva).

#43843 front end suspension rebuild kit, major, with polyurethane bushings (1963-82), nå kr 
1.200,- + mva (veil kr 2.799,- + mva)

ØVRIGE SUPERTILBUD:
*Nybygd, nybremset SBC 383 cid stroket motor, med 403 hk og 442 ftlbs, til salgs! Eagle stroker 

kit, Edelbrock alu topper, kamsett og innsug, GM HEI Fordeler. Pris kr 39.000,- + mva.

*1962 Corvette original, nyoverhalt, bremset 327 cid fuel injection motor til salgs, med følgende 
nytt tilleggsutstyr: Luftfi lterboks og -element, termostathus, fordelerlokk og rotor, bensinrør 

og -fi lter, oljepåfyllingsrør, peilepinne, tennpluggledninger, startmotor. Gi bud!

*Canton#15-260 motorbunnpanne m/pickup, nå kr 1.500,- + mva (veil kr 3.500,- + mva).

#2161 Edelbrock performer alu innsug til Chevy BBC 396-454, nå kr 1.000,- + mva (veil kr 2.149,- + mva)

#5061 Edelbrock torker II alu innsug til BBC, nå kr 1.245,- + mva (veil kr 2.499,- + mva)

#POW101025 Powerhouse kaminstallasjons-verkstøysett, nå kr 999,- + mva (veil kr 2.619,- + mva)

#141-116 GM/ProForm sort signature series (m/rød bowtie logo) alu ventildeksler, nå kr 595,- + 
mva pr par (veil kr 1.199,- + mva pr par)

Ved bestilling: Husk å be oss om å sende med det du trenger av fi ltre/
servicedeler, skruer og muttere, olje (Quaker State, Dynocat, Mobil 1, 

Royal Purple), væsker, sprayer (pakningsfjerner, kobberspray, forgasserrens, bremserens, motor-
lakk, headerslakk, blyerstatter, oktanbooster, WD40 og div. 

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

Komplett elektrisk ledningsnett til 1965 C2: Dash wiring harness, forward light wiring harness, 
engine wiring harness og rear body/lights wiring harness. Veil pris kr 9.710,- + mva, nå kr 3.500,- 

+ mva! Løp og kjøp!

30% rabatt på alle slanger, koblinger, fi ttings, fi ltre mv fra www.earlsplumbing.com,
 når delenummer oppgis ved bestilling!

  YOUR MUSCLE CAR 
  CONNECTION!
∫  Godkjent bilverksted
∫  EU-kontroll/PKK 
∫  Godkjent lærebedrift
∫  Motorverksted  
∫  Motortrimming  
∫  Motorbremsebenk  
∫  Delesalg 
∫  Speedshop  
∫  Postordre  
∫  Delelager  
∫  (Vinter)oppbevaring  
∫  Tilstandsrapport bil  
∫  Kranbilavtale 
∫  Førstegangsvisning hos 
   Trafi kkstasjonen/Biltilsynet

STORT DELELAGER OG 
SPESIALVERKSTED FOR 

CORVETTE!

BESØKSADRESSE: 
Tomtavn. 9 (Kykkelsrud 
Industriområde), 1449 Drøbak

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 Drøbak  

TLF: 22 16 46 00 
(kl: 08.00-16.00)

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no

         facebook.com/carsas



Fra førersetet

PRESIDENT ROAR SELVNES 
934 05 517                                                                                     
se lvnes@onl ine.no

Vi skriver søndag 1. november, og denne uka 
kjørte den første saltbilen i Trondheims-
område. Det er ensbetydende med å parkere 
corvetten. Da blir det også tid for oppsum-
mering av sesongen. For mitt vedkommende 
har det nok blitt adskillig færre km på telleren 
i år, kontra i fjor. Dette skyldes i hovedsak  
dårlig både vår og sommer. Det ble imidlertid 
litt sommer i august, og høsten frem til nå har 
jo vært ganske bra.

I forrige nummer skrev jeg noe om skandinavisk 
treff. Jeg må innrømme at jeg hadde regnet 
med å få litt tyn for mine tanker, men pr. dags 
dato er det ingen som har kommentert dette 
så langt jeg kan se. Jeg hadde gleden av å 
delta på Skandinavisk Treff i Danmark, og det 
var ett kjempetreff. Værgudene var med oss, 
og arrangørene hadde lagt ned en meget god 
jobb i forhold til både parkering, cruising og 
sosiale aktiviteter. Det er imidlertid betenkelig 
at det var flere svenske og norsk biler, enn 
danske.

Siste helg i september avholdt CCN styre-
møte på Værøy. Av saker som ble tatt opp kan 
nevnes visjon for klubben, forumsprisen, 
CCN`s Facebook side, CCN forumet, nytt 
medlemsregister og en egen nostalgia side i 
Corvette Journalen.

Styret har laget en visjon med delmål, som vil 
bli presentert på årsmøtet. Styret ønsker å gi 
ut Forumspris på årsmøtet. Forslag til aktuelle 
kandidater bes meldt inn til meg. Styret er 
enige om at vår Facebook side er slik den bør 
være. Vi ønsker imidlertid at avdelingslederne 
skal ha admin rettigheter, slik at de kan legge 
ut stoff av almen interesse på siden. Forumet 
blir ikke åpnet for andre enn CCN medlemmer. 
Å skrive i forumet skal etter CCN styrets 
mening være en ekslusiv rett for medlemmer. 

Vårt medlemsregister, og måten dette er blitt 
administrert på er ikke tilfredsstillende. Styret 
besluttet derfor å skifte system. Dette har 
bl.a. SMS varsling som en del av pakken. Hver 

lokalavdeling vil derfor få sin gruppe, og kost-
nadene vil bli dekket av CCN sentralt. Det 
hadde også kommet forslag om å få inn  
artikler fra gamle blader i CJ. Monica Tvenning 
har sagt seg villig å se i sitt komplette arkiv å 
levere gamle artikler. Dette starter opp fra og 
med CJ 1, 2016.

Ellers kan jeg opplyse om at referat fra alle 
styremøter blir sendt ut til avdelingslederne.  
Referatene kan selvfølgelig videresendes til 
medlemmene.

Styret ønsker også å prøve å skaffe seg ett 
komplett sett med Corvette Journaler fra 
tidenes morgen. Hvis det er noen der ute som 
har ett de vil donere/selge tilbake til moder-
klubben, er det bare å ta kontakt med meg.

Ellers vil jeg anmode dere på det sterkeste 
om å gi medlemsansvarlig melding om både 
adresseendring og når dere eventuelt bytter 
mailadresse. Klubben bruker unødvendig en 
del penger til å ettersende CJ, og det blir da 
også ekstra og unødvendig arbeid for medlems-
ansvarlig. At vi får riktig mailadresse blir meget 
viktig i forbindelse med det nye medlems-
registeret.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin høst, en 
god jul og ett godt nytt år.
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Hei! Tusen takk til alle som bidro med innhold 
til denne Corvette Journalen, og sørget for at 
det kunne bli nok lesestoff også denne 
gangen :) Neste blad kommer i mars, og jeg 
blir glad om dere vil sende smått eller stort 
innen 1. februar til post@alohadesignkontor.no. 
Det er supert om alle landsdeler sender inn 
noe, slik at en får med seg hva som skjer 
rundt omkring.

Vil minne om at gode råd og enkle mekke-tips  
kan sendes til Jan Fjelde jan-fj@online.no 
dersom du ikke vil skrive saken selv :) Og 
skulle det være noe teknisk du lurer på, så 
spør oss gjerne, så får vi kanskje til en artikkel 
om temaet.

Ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

REDAKTØR/DESIGNER TONE 
995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

Redaktørens spalte
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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!

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

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

Fort Lauderdale FL 33311

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

 for betingelser og komplette priser, eller du kan også ringe eller sende oss en E-mail for opplysninger du måtte ønske. 

Corvette nostalgi
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13. februar 2016

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

Årsmøtet for CCN blir avholdt på Quality Hotel Expo, Fornebu, 
lørdag 13. februar 2016 kl. 1400. 

Vanlige årsmøtesaker. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest søndag 17. januar.
Nærmere info blir å finne på vår hjemmeside og Facebook-side.

Roar Selvnes
President
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Nytt system for oppfølging av 
klubbens medlemmer

Medlemsansvarlig og økonomiansvarlig har i løpet av 2015 gjort  
vurderinger av klubbens eksisterende medlemssystem og funnet ut 
at tiden er inne for en forenkling og modernisering. Det ble på CCN 
styremøte i september besluttet at klubben inngår et samarbeide 
med SpareBank1 som har utviklet en nettbasert medlemshåndtering 
kalt Medlemsnett.

Medlemsnett er et nettbasert verktøy som dekker medlemshåndtering med fakturering, automatisk 
avstemming, enkelt kommunikasjon og ressursplanlegging. Alt lett tilgjengelig på internett. 
Systemet er tilrettelagt for landsdekkende organisasjoner som har flere lokale underavdelinger. 
Det vil være klubbens medlemsansvarlig og økonomiansvarlig som vil være administrator med full 
tilgang til alle funksjonaliteter. 

For lokalavdelingene vil en leder få oversikt over sine lokallagsmedlemmer og kunne sende ut SMS 
og e-post. Man fyller opp SMS kontoer i lokallagene på tilsvarende måte man i dag fyller opp et 
kontantkort. I ettertid faktureres man for SMS oppfyllingen. 

I dag er CCN medlemslister systematisert på MS Excel ark, disse vil man kunne importere direkte 
i Medlemsnett, dette vil gjøre implementeringen av Medlemsnett enkelt. 

Medlemskontingenten for 2016 vil bli fakturert med Kid-nummer og sendt ut som e-post via 
Medlemsnett. Kid-funksjonen gjør at medlemsansvarlig og økonomifunksjonen er oppdatert på 
hvem som har betalt. Medlemsnett vil også håndtere medlemsgrupperingen som familiemedlemmer, 
junior- og æresmedlemmer.  

Hver medlem får tilgang til medlemsnett hvor de kan endre sine personlige opplysninger som er 
registrert. CCN bruker i dagens system mye ekstra porto på forsendelser til medlemmer som har 
endret adresse. Nå vil medlemmene selv med enkelthet endre sin adresse, tlf, e-post og andre 
opplysninger f.eks. at de har kjøpt ny Corvette. Når medlemmene er overført til det nye 
Medlemsnett får hvert medlem en e-post med påloggingsinfo, passord og log til Medlemsnett. 
  
Via en modul linket til CCN hjemmeside vil nye innmeldinger foregå direkte i medlemsnett. I 
perioden før årsskifte vil Medlemsnett tilrettelegges slik at systemet er klart fra 01.01.2016

 

Rudolf Danielsen
Økonomiansvarlig CCN 
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Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway

18. SEPTEMBER 2015 

Jeg har ofte opplevd at det på Landstreff planlegges ofte nye corvette aktiviteter. På Gol ble Midt 
Norge avdelingen bedt på havets festbord på Frøya 19. September av Kåre Viktor og Arvid med fruer. 
Festbordet skulle arrangeres av grendalaget disse er medlem av. 

Da det begynte å nærme seg datoen, sendte jeg ut  invitasjon i samråd med vertsskapet. Det kom  
umiddelbart flere påmeldinger. For å gjøre en lang historie kort, ble havets festbord avlyst, men gutta 
på Frøya stod for sin invitasjon.

Fredag 18 september la vi derfor ut på tur. 8 corvettemedlemmer i tillegg til de 2 på Frøya var påmeldt. 
Også 2 andre par ønsket å være med, og som den inkluderende klubben vi ønsker å være, var de  
selvfølgelig hjertelig velkommen.

Alf, Arvid, Pål, Kåre Viktor og Svenn ser på båter ved Ansnes brygge.

Lunsj ved Ansnes brygge.

Middag på lørdag, Frøya Hotel.
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Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway

Lunsj ved Ansnes brygge.

Middag på lørdag, Frøya Hotel.
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Kåre Viktor hadde bygd seg noe han kalte uthus, og det var der vi skulle være fredags kveld. Uthuset var 
av typen high class. Vinduer på 3 av 4 sider, peis og god plass til 22 stykker. Vegg i vegg hadde Kåre Viktor 
ett lite svømmebasseng. Dette hadde han uken før vi kom bygd tak over og med glassdører på flere sider. 
Han hadde også lagt ett midlertidig gulv over bassenget. I dette ”uthuset” ble maten servert. At det 
opprinnelige havets festbord ble avlyst, spilte ingen rolle. Her ble det servert det man kunne tenke seg 
av det havet har å tilby. Festen ble selvfølgelig av den trivelige sorten, og for enkelte ble den også veldig 
lang.

Lørdag var det planlagt båttur til ei øy som ligger uti havet nord for Frøya. På grunn av dårlig vær ble 
turen avlyst. Derfor ble det cruising rundt Frøya og lunsj på Hitra. Ansnes brygge eies og drives av CCN 
medlemmene Ola og Unni Skjåk Bræk. De brente alle bruer, sa opp gode jobber i Trondheim, solgte hus 
og flyttet til Hitra. Dette står det respekt av. Ola var på ferie, men Unni tok oss vel i mot og serverte oss 
meget god lunsj. Stedet anbefales….

De fleste som var med på turen bodde på Frøya hotel, og lørdagens middag var bestilt her. I eget rom 
fikk vi servert tapas. Kveldens fest ble av det tamme slaget. Mange hadde tatt ut det meste kvelden i 
forveien.

Det var ingen felles avreise søndag, men jeg vil takke dere alle for en trivelig tur, og en spesiell takk til 
vertsskapet.

Roar

Kåre Viktors 58 model. Vinnerbil fra Landstreffet, vinner av gullbillett til Oslo Motorshow.
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Arvids ZR1. Dette er også en strøken Corvette. Kommer hvite skilt til våren.

Det holdes tale til vertsskapet...
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Uthusene

Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

EN KALD NOVEMBERDAG

Denne C6 fant vi I Oslo sentrum en kald novemberdag. Artig å se at Corvette faktisk kan benyttes 
på dager med dårlig vær og møkkete veier. Skikkelig renhold vil dog stå på dagsorden...

Jon
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og Christian Fett (klubbens første president)

CORVETTE TREFF
ÅLBORG DANMARK 28. -30. August 2015

DANMARK – Det er dejligt

Corvette Club Denmark stod i år som vertskap for den felles nordiske sammenkomst som kom i 
stand i Danmark i 2008. Mange av CCN sine medlemmer flagget tidlig at dette var noe som skulle 
besøkes. 

Noen reiste allerede torsdag med båt til København for å nyte en rolig kjøretur over de danske øyer. 
Noen tok hurtigbåten fra Larvik og andre, som oss, reiste fra Gøteborg på fredag morgen. 

Vi var en 10-11 biler som møttes ved Svinesund og hadde en flott tur nedover svenskenes flotte motorvei. 
Ved ankomst StenaLine terminalen krydde det av Americas Only Sportscar og vi fikk egen bane på kaia. 
Her var det nok et 50 talls biler og det var et imponerende skue. Nydelig frokost om bord og en rask tur 
ned motorveien til Ålborg levnet liten tvil om hva vi hadde i vente. 

CCD hadde skaffet et flott hotell, Comwell Hvide Hus Ålborg, sentralt plassert en liten gåtur fra by-
sentrum. Utover ettermiddagen kom den ene moderne Corvette etter den andre og totalt var ca 155 
biler tilstede. Av disse var brorparten C5 og C6 og ikke mindre enn ca 15 C7. C1 C2 og C3 var i mindre-
tall, men bredden var så absolutt tilstede. Jeg er ikke helt sikker på antallet norske biler, men det var 
minst 35 stk tilstede. Trolig var det Tor Riise og Roar Selvnes som hadde kjørt lengst, fra Trondheim 
begge 2. 

Fredag kveld ble det servert nydelig grillmat i restauranten inn og drikken var som vanlig i danmark 
meget god. Frokost, god som gull kom på lørdag og i 10.00 tiden var det samlet avgang til Hirtshals. 
Cruisingen gikk både på motorvei og på små idylliske småveier. I Hirtshals var det lagt opp til lunsj og et 
besøk på det spektakulære Nordsjø Akvariet. 

Tilbaketuren gikk i hver enkelt sitt tempo og veivalg. Det var også de av deltagerene som valgte å ikke 
delta på cruisingen, men heller valgte en liten gåtur ned til alle Puber og restauranter i Jomfru Anes gate 
i Ålborg sentrum. 

Været var helt fantastisk og det danske ølet var nok enda et hakk bedre. Lørdag kveld begynte med 
premieutdeling og vi savnet nok en presentasjon av bilene på veggen etter hvert som  
klassene ble fordelt. Vi har jo blitt litt bortskjemt med dette. 
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og Christian Fett (klubbens første president)
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Etter dette trakk vi oss inn i matsalen igjen for en fantastisk buffet. Etter hvert havnet de fleste i baren 
eller ute blant bilene. TireKicking er et kjent begrep og litt av det som hører med. Ut i de små timer 
sovnet vi for å være klare til hjemreisen. Vi Østfoldinger tok båten til Gøteborg og inntok middag på 
Texas Longhorn Steakhouse på Sødra Vegen i Gøteborg sentrum. Utpå kvelden var vi hjemme og etter 
det jeg har hørt så kom alle nordmenn hjem uten uhell. Neste år sees vi på Lillehammer 

Jon og Christian



17



18



19



Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

They are still out there
1959 Fueli ut av låvelagring etter 44 år

Michael Prince kunne ikke styre sin begeistring. Han hadde hørt historier om sin fars 59 Fuel Injection 
Corvette i hele sin oppvekst og voksne liv, og nå var han den som trakk lengste stå i kampen om å få 
kjøpt bilen

Nå skulle et 50cm tre sages ned og en garasje innvendig i låven rives, slik at pappa Harold sin Corvette 
kunne se dagens lys igjen. Tidligere eier hadde nemlig bygget inn bilen, slik at nyskjerrigpettere ikke 
skulle se bilen hvis de kikket inn igjennom den gamle låven.

Dog, historien er mer spesiell enn dette og vi går helt tilbake til dagen i 1959 Michaels far steg inn til 
ChevyDealeren i Los Angeles og kjøpte en splatt ny Snowcrest White Fueli med manuell kasse. 



Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

Straks ble hjulkapsler fjernet og originalfelgene ble forniklet. Bilen ble stadig kjørt på Mulholland Drive 
og kjørt hardt. Bilder fra tiden viser Michaels far med pokaler på panseret. Når 60 modellene kom ut 
fikk bilen mer konkuranse, drar faren og onkelen til Chevydealeren og kjøper det nye forbedrede fuel-
injection uniten. Nå var pappa på topp igjen og ble rask en legende i området. 59n ble en viktig del av 
familien og når faren flytter tilbake til Campobello South Carolina tar han selvsagt bilen med. Snart blir 
bilen et godt kjent element i bygda, men når Pontiacdealeren hadde den nye 63 Grand Prix måtte  
selvsagt Corvetten byttes inn. 

Harolds barndomsvenn Carroll Johnson haster til dealeren og kjøper Corvetten. Han lakkerer bilen blå 
og erstatter fueli enheten med en 4 ports forgasser. Han byttet også bort de forniklede originalfelgene 
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med et sett magnesiumfelger. Johnson kjørte bilen i 5-6 år og den følger blant annet med en tur til 
Atlanta. Der får bilen en skade etter en front mot front kollisjon, men Carroll tar bilen med hjem igjen. 
til Compobello i 1969. Etter å ha blitt parkert en stund i oppkjørselen med tilhørende renn av potensielle 
kjøpere, får Carroll nok og dra Corvetten inn i en driftsbygning på farmen til sine foreldre og spikret opp 
vegger slik at ingen kan se bilen. I mellomtiden blir Michael født i 1967 og blir etter hvert kjent med  
historien til pappas bil. Det var jo en kjent bil med mye historie, men ingen hadde jo sett den på mange år. 

Omstendighetene vil at både Michael og hans onkel jobber sammen med Carroll i perioden 2004 til 
2007. Carroll vil da overhodet ikke snakke om bilen og blir taus eller snakker om annet. Etter hvert  
flytter både Carroll og hans bror tilbake til familegården og broren dør etter hvert. Carroll går bort i 
2013 og etterlater seg en samling av 21 biler og en bondegård med bygninger spredt utover 60 acres.  
Han hadde ingen barn eller familie etter seg, ungkar som han alltid hadde vært.Michaels far hadde også 
gått bort 3 år tidligere og ønsket hele tiden å få kjøpt bilen tilbake. Dog, Harold var en kjøper og ikke en 
selger, så bilen stod godt plassert på låven. Selv ikke ovenfor Harold ville Carroll diskutere Corvetten. 

Nå var tiden kommet, Carrolls kusiner står for dødsbo-salget tidlig i 2015 og Michael er den som byr 
mest. Motorsagen er fremme og fjerner det store treet som har vokst opp foran låvedøren. Vegger rives 
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og der får han se sin fars Corvette for første gang. Naboer av Carroll og bilfolk i området hadde samlet 
seg for å se ”live” at bilen faktisk eksisterte. Bilen hadde fått hard medfart disse 44 år, lagret på jordgulv 
og blitt bosted for alskens dyr. Etter en massiv leting fant de fuelinjection uniten i et annet rom og turtelle-
fordeleren dukket opp etter hvert. Stor var overraskelsen at 283 motoren var borte og søk på hele 
eiendommen hjalp ikke. En tid senere kommer et navn opp, Cooter, var en gammel bekjent av Carroll 
og han hadde minsann kjenskap til hvor Carroll hadde gjemt matching number motoren…

 Planen er å restaurere bilen til fordums glans og når dette skrives gjenstår det og åpne koffertrummet. 
Der skal det etter sigende ligge alle deler som trengs til å reparere den skadde fronten. Disse er NOS, 
kjøpt over disk i slutten av 60tallet... 

Moralen er at den siste skatten er ikke funnet ennå

Jon
Story gjengitt fra Hemmings Motor News
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Tekst av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
Bilder av Runar Halling og Arne Jonny

OFFROAD
6. september 2015 - Nenset grustak, Skien

Vi var en liten gjeng medlemmer som tok veien til Skien denne solskinnsdagen for -  i alle fall for min 
del - å oppleve sandklatring for første gang.

Depoet var åpent og vi kunne vandre rundt blant norske, svenske, finske og islandske ekvipasjer og 
beskue veltebur, amerikansk v8,  injection, turbo, presser og sikkerhetsutstyr satt i system – veldig bra!  
Det kjøres i to klasser  - klasse unlimited og klasse modified hvor henholdsvis 22 og 8 sjåfører stilte med 
sine biler.  Sjåførene hadde gitt bilene flotte navn, slik som No limit med Chevy 385 og 900hk inkl lyst-
gass, Insane med LS 7 og 825hk inkl lystgass og Lightfoot med 540 Chrysler motor og 850hk.  På bildene 
ser en forskjellen som primært er type hjul men også en del på hestekrefter. Og det var mye lekre 
Chevy-motorer med nitro opp mot 1000hk. Og straka rør gjorde det hele til et vakkert lydbilde – klassisk 
musikk!!  Det ble kjørt i 9 forskjellige løyper hvorav en var passering av en vanngrav, hvor ikke alle kom 
over og måtte vasse til tørt land i 60cm vann!  Den islandske kontingenten stilte med 200 mekanikkere 
og hadde leid 22 campingbiler!!

Depot-området.
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Tekst av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
Bilder av Runar Halling og Arne Jonny

Spente vette-eiere.

Løype i skråning.

Skovlehjul.
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Modified.

Unlimited.
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Som bildene viser var flere av kantene i sandtaket 90 grader, så de som startet først hadde noen  
spektakulære bakoverflipps men gravde samtidig bort en del sand slik at de som startet senere klarte å 
forsere videre til neste hinder lengre opp i skråningen.  En skulle tro at slik bløt sand var myk, men  
vinklene på forstillingene på flere av de mislykkede forsøkene viste hjuloppheng som trengte alvorlig 
reparasjon før neste heat.  Hjullasterne gikk i skytteltrafikk tilbake til depoet.

En super dag i sandtaket med mye folk og et flott arrangement – det frister til gjentakelse så vi kommer 
tilbake neste år. Håper å se flere Vetter på parkeringen da.

Helle, Runar og undertegnede tok turen over Siljan og stoppet for kaffe på Vindfjelltunet i flott vær før 
turen gikk hjemover til Andebu og Nøtterøy.

Arne Jonny
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Grustak.

Mye mennesker.



29

Vindfjelltunet.

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen



Tekst av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
Bilder av Runar Halling og Arne Jonny

19. september 2015 – Stein Arne Lindvall

Med storfint vær cruiset vi sørover mot Porsgrunn og garasjebesøk hos Per Arne Lindvall - en flott 
garasje med fantastisk utsikt utover Eidangerfjorden.

Første runde var en inngående gjennomgang av hans VW Caravelle med Chevy 350 og dobble turboer 
og hvordan hvert enkelt panel bidrar til den ekstreme funksjonaliteten på denne bilen. Som Runar  
skriver på forumet: «Når jeg hører alt han har tenkt på og alt han har utført blir jeg rett og slett kjempe-
overrasket.  Bare det med luftstrømmer over karrosseri, over og under.  Hvor han selv velger å føre 
luften gjennom diverse venturier til diverse kjølere. Det er nøye gjennomtenkt hvor den hentes fra og 
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Garasjen.



Tekst av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
Bilder av Runar Halling og Arne Jonny
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Lindvall.

Medlemmer.
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hvor den føres ut. Også forklaringen hans på 1 grads stuk og hvordan den gir x-antall kg downforce ved 
X-antall km/t.» Og man skal være en tålmodig mann for å få det godkjent med norske skilt.

Så forflyttet vi oss til neste garasje hvor det sto et skall av en 1964 Corvette. Stein Arne gikk igjennom 
sine ideer for en «lett» modifisering utseendemessig, reduksjon til 1200kg med 800+ hester… Vi kan bare 
glede oss til det endelige resultatet og vi kommer nok i alle fall en gang til i løpet av processen for å få 
en anelse om hvordan den blir seende ut. Og han tror at den sannsynligvis blir ferdig til søndag kl 21.00... 
Og den skal på skilter!!

Tusen takk for oss – vi kosa oss fælt.

Arne Jonny



Tekst av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
Bilder av Runar Halling og Arne Jonny

20. september 2015

Vi er på slutten av tur-sesongen og med været på vår side ble det en fin cruising i friskt tempo på 
lokale veier hvor første halvdel var nyasfaltert og en og en halv Corvette bredde!! 

Etter en kort bensinpåfyllingspause og en bilalarm som ikke ville gi seg, fortsatte turen med mindre fart 
på særs gammel asfalt med kanskje en og en kvart Corvette brede. En STOR traktor med henger klatret 
godt opp i veikanten og en campingbil gjorde veien VELDIG smal, men med så gode sjåfører var det "no 
problem!". Tidsskjemaet lagt før start ble sprengt med 15, men jeg håper alle sjåfører (og passasjerer) 
satte pris på turen på svingete vei!

Cruising.
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Tekst av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
Bilder av Runar Halling og Arne Jonny

På banen.
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Vel fremme ventet noen flere medlemmer og etter innledende informasjon fra bane-manskapene, var vi 
klar for innsats.

Første økt var tid-kjøring som skulle bestemme start-rekkefølgen i neste (og siste) heat. God spredning 
over helebanen – noe knuffing  men stort sett smilende sjåfører i målområdet.

Etter en kort pust i bakken, ble rekkefølgen satt for finale-heatet. Til noens skuffelse bestemte jeg at vi 
skulle snu rekkefølgen slik at grisekjørerne skulle få gleden av å kjøre forbi oss trege i front. Til tross for 
noe kluss med start-prosedyren, kom feltet avgårde noenlunde samlet!! Vet ikke hvor mye knuffing det 
var i feltet, men jeg hadde etter hvert en fin tur i front og ble ikke utfordret med knuffing!!! 

Etter målgang var det bare smil å se hos alle – gokart er bare kjekt.  

We’ll be back!

Arne Jonny
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Brede smil etter kjøring.

Biler på rad.



Resultatene studeres.
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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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dekkpartner.no www.dekkpartner.no
DekkPartner 

Dekkspertise!
Du er ikke i tvil! ”Personen som eier den der, må jobbe hos DekkPartner!”
Og ja, våre ansatte er over middels interessert i dekk. Vi tilbyr et 
bredt sortiment fra markedets ledende leverandører, tilpasset din 
bil og kjørestil. Vi hjelper deg med dekkskifte og ser til at dekkene 
følger krav til dato, mønsterdybde og lufttrykk. Med 250 verksteder 
i Norge, Sverige og Finland, er vi Nordens største fagkjede på 
dekk og felg. Vi dekker det meste!



Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud

MEDLEMSMØTE
15. oktober 2015

En telefonisk henvendelse til formann Jan Ivar Johnsen i US Car Club Buskerud ga oss anledning til 
å benytte deres lokale i Mjøndalen for vårt oktober medlemsmøte. 

13 VTB-medlemmer fikk se et trivelig klubblokale med mulighet for bevertning og god bilprat. Klubben 
fikk tak i dette lokalet etter at deres forrige lokale brant ned i en storbrann i Hokksund 25 oktober 2012.  

Klubben har ca 50 medlemmer og møtes fast en gang i måneden samt har drop-in-kvelder ukentlig. De 
arrangerer vårmønstring og parktreff ifm Elvefestivalen samt cruiser på faste dager hver måned i  
sommerhalvåret.

Kim kjører vette.
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Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud

Bilprat.
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Jan Ivar med kaffekanna.

Bilpraten gikk rundt bordet til kaffe og kringle – noen ideer for temaer på kommende møter var:
• Smøreoljer – hva består de av og hva bør/kan vi bruke til beste for våre biler
• Oljedamp i motoren – hvorfor og hvordan best ivareta den
• 10 bud for kjøp av C3 (og andre generasjoner) – ref siste CJ/3-2015 side 50-52 – erfaringer?
• Rudskogen til våren? Sammen med andre avdelinger? Andre klubber?
• Venter nye regler – Biltilsynet Drammen inviteres til informasjon/diskusjon på våren

Det planlegges følgende møtesyklus i vinter:
 o November – Telemark
 o Desember – møtefri!
 o Januar – Vestfold  (+årsmøte)
 o Februar – Garasjebesøk (Terje i Lier )
 o Mars - Telemark

Avslutningsvis en stor takk til Jan Ivar og USCC Buskerud for lånet av lokalene. Vi koste våsjh!

Arne Jonny
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Jan Ivars F100.

Motorstudier i mørket.



44

Av Harald Halvorsen, styremedlem i CCN

PÅ OSLO MOTOR SHOW
24. oktober 2015

Vår klubb hadde egen stand på Oslo Motor Show. Vi ønsket et sportslig og custom preg på vår stand 
i år og de bilene som ble vist frem var en speller ny C7 Z06 coupe 2015 modell tilhørende Per 
Norman Nielsen, Bjørn Borgen sin customiserte Greenwood C3 og ikke minst Trond Momkvist eller 
bedre kjent som ”Pinnen” sin flotte C3.

De minste barna hadde også mulighet til å prøve Terje Sørheim sin batteridrevne mini C7. Det ble en 
formidabel suksess for CCN og tusenvis av bilentusiaster var innom og praten gikk livlig alle tre dagene.
Mange av våre medlemmer tok en vakt på stand slik at hver enkelt ikke fikk for lange økter. 
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Av Harald Halvorsen, styremedlem i CCN

En stor takk til våre hjelpere. Det ble delt ut 
Corvette Journalen til de som ønsket og vi gikk 
tom for blader tidlig på søndag. 

Det var mange corvette eiere innom som ikke var 
medlem av CCN og disse fikk med seg informasjon 
om innmelding, lokalforening, forum, teknisk hjelp 
osv., og de fleste sa at de skulle melde seg inn, 
ikke minst for å få hjelp til det de trengte på sine 
corvetter. Denne kontakten med de corvette 
eiere der ute som ennå ikke er medlemmer er 
uvurderlig for oss som ønsker at alle skal føle seg 
”hjemme” i CCN.

Harald

AMCAR Forsikring

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.

Den beste veteranbilforsikringen - uansett hvor bilen kommer fra!

*) 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.

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

Kr. 350,- for biler 1963 og eldre. 
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Fri kjørelengde.

Kr. 500,- for biler 1964 - 1985.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no



Av Lars Wyller

INTERIØR OPPGRADERING

Corvette C5 Z06 er jo i utgangspunktet veldig tøff synes jeg. Interiøret derimot var ikke helt i min 
smak når jeg kjøpte bilen. En C5 Z06 har litt andre seter. De var allerede byttet når jeg kjøpte bilen, 
men den hadde helt sort interiør. Jeg ønsket å få et rødt interiør i bilen.

Dermed ble nye tepper bestilt, røde panel detaljer ble handlet inn fra E-bay, og setetrekk ble spesial-
laget etter eget ønske i rødt skinn med Alcantara i midten. Slik hadde jeg bilen det første året. 

Savnet av skinn har hele tiden vært der. Jeg har trålet treff i inn og utland å sett på corvetter. I Tyskland 
for noen år siden så jeg en C5 med skinninteriør. Alt var sydd opp i skinn. Dette var stilig synes jeg.
Denne tanken har stadig summet rundt i hodet mitt, og ønske om å gjøre noe tilsvarende har alltid ligget 
der. I vinter bestemte jeg meg for å se litt på interiøret på bilen. 

Etter mange timer på nettet i søken etter interiører til C5 var jeg ikke mye klokere. Det var mange  
forskjellige biler, og løsninger på hvordan et interiør kan se ut etter litt forandring.  Det må sies at det 
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Av Lars Wyller
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var mange som hadde forandret interiøret, men det var ikke like mange av disse som jeg likte.  Jeg ønsket 
meg noe som skulle se ut som om det kunne kommet ut fra Chevrolet, hvis de hadde ønsket å legge litt 
mer i det fra starten av. Etter å ha sett på nettet, og sittet å drodlet litt for meg selv, så begynte det å bli 
til noe jeg følte kunne bli spennende. Samtidig så begynte jeg å se meg om etter noen som kunne utføre 
denne jobben for meg. Dette måtte bli bra! Så å prøve selv var ikke en option.

Etter litt leting og samtaler med venner og bekjente, fikk jeg høre om en som visstnok skulle være flink.
Kontakt ble opprettet, og det ble avtalt besøk. Første tanken var å bare trekke om taket.  Så kom dør-
sider inn i bildet sammen med A og B stolper. Etter hvert så innså jeg at jeg ikke ville bli fornøyd med et 
delvis opptrukket interiør, så da måtte jeg ta alt. Dvs dashbord, dørsider, tak, A-B stolper, solskjærmer, 
midtkonsoll, dørterskler ratt ++

Valget falt etter hvert på sort skinn, sort alcantara og rødt skinn, med røde sømmer. Fra bunn av glass 
og opp er det alcantara hele veien. Dashbordet med håndtaket på passasjerside har jeg aldri vært helt 
fortrolig med, så her valgte jeg en løsning med å støpe igjen dette.  Dashbordet ble i sort skinn sammen 
med midtkonsollen. Armlenen er i sort alcantara, noe som er meget behagelig når jeg kjører i kortermet. 
Dørtrekk ble en kombinasjon på sort skinn, sort alcantara og rødt skinn. Fra midtkonsollen og helt ned 
til gulvet valgte jeg rødt skinn sydd med diamond cut. Avslutningsvis ble rattet sydd opp i alcantara. 
Dette er godt å holde i.

Gleden var på topp når jeg endelig kunne hente bilen i slutten av Mai. Lydmessig har den blitt mer  
behagelig å kjøre, samt at det ser utrolig bra ut synes jeg selv, og det er det som teller.

Om det er verdt det? Corvetten er hobbyen min...

Lars
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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.-

Enkel T-skjorte med klubblogo til dame
Rød
Str: small, med, large og XL
Pris: 150.-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

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. 

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette 
Journalen selges. 

Send en forespørsel på mail om hva vi har 
på lager.

Pris per enkeltblad: 10,-
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Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100,-

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

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

Stol
Sort 
Pris: 250,-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Paraply
Sort 
Pris: 175,-

Ryggsekk
Sort og grå
Pris: 225,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 75,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 245,-
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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.

SESONGENS C2 DELER TIL HALV PRIS!

63 - 82: Headlight door Power Switch Connect 55,-
64 - 66: Emergency brake light switch 79,-
63:        Parking brake & brake Light Switch capacitor 29,-
63 - 64: Ignition Switch 169,-
63 - 79: Differential Drain Plug Kit 350,-

Porto kommer i tillegg ved sending.

Christian Fett            920 60 677              chrfett@gmail.com

DIVERSE BRUKTE DELER TIL C3 OG C4 SELGES
TIL GUNSTIGE PRISER!

Send mail og spør for ditt behov.

Øystein            64 97 83 88               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     Sarpsborg

2001 CORVETTE Z-06 TIL SALGS

2001 Corvette Z-06 selges for kompis. Kun 352 biler 
bygget i Speedway White og denne er en av de 215 med 
sort interiør. Mye utstyr, alt fungerer upåklagelig , god å 
kjøre uten skrangling.

Meget pen bil med 106000 kilometer. Leveres med co2 
dokument, bygget om til norske forskrifter og klar for 
registrering. Pris før nyttår med skilter 369000.-

Jon Grasto            905 87 422 

1985 MOD. CHEV. CORVETTE TPI TIL SALGS

1985 mod. chev. corvette TPI , Ny tannstang , nye 
eksospotter begge sider bak , nye bremseklosser 
bak , nyoverhalte bremsecaliper begge sider bak, ny 
håndbremswire , nye bremseslanger på alle 4 hjul , 
Bilen er EU Godkjent til 2018 .
 
Selges til høstpris 105.000 kr. . Bilen er registrert og 
står i Trondheim. VH 70712.
 
Det som bør skiftes er : Ny matte i gulv , nytt ratt , 
ny dasbordbelysning . Dette får kjøpt hos Ecklers.
com  ( ca . 6500 n. kr. + frakt )

Stig R . Myrvang               73 90 70 00
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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

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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Det største trykkeriet i Midt-Norge

Moderne og omfattende maskinpark med skiftordninger 

gjør oss svært leveringsdyktig

Stort digitaltrykkeri med storformat plotter, 

høyvolum kopi- og printutstyr i sort/hvitt og farge

På vår digitale rullmaskinen trykker vi tosidig 

fullfarge - opptil 11 meters lengde

Trykkpartner AS

Lade Al lé 71, 7041 Trondheim

Tlf. :  73 84 80 10 • Faks:  73 84 80 11

firmapost@trykkpartner.no

www.trykkpartner.no

MILJØMERKET

241     Trykkeri    
 823

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
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Aloha jobber i hovedsak med visuelle identitetsprogrammer

i form av logoer, profi ler, trykksaker og utvikling av websider. 
Aloha jobber med et bredt spekter av visuelle uttrykk.

Aloha/Tone gjør layout i Corvette Journalen.

Ta kontakt med Tone for pristilbud eller andre spørsmål:

post@alohadesignkontor. no

w w w. a lohadesignkontor. no

67



«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

Panvulk_Corvette Journalen_A4_helside.indd   1 18-03-13   00:46

B-Economique
Returadr
Lyngdal Libris 
Agnefestveien 12, 4580 Lyngdal


