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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

Hei igjen. Nok en sommer har ebbet ut, men
en utrolig fin høst har heldigvis forlenget
corvettesesongen med noen ekstra uker for
en del av dere.
Å skape aktivitet i klubben, både sommer og
vinter, er i stor grad avhengig av ildsjeler i
lokalavdelingene. Styret har prøvd å lette
kommunikasjonen mellom lokalavdelingene
og medlemmene ved å kjøpe medlemsnett av
SR bank. Her kan avdelingslederne sende ut
mail og SMS direkte til sine medlemmer.
Kostnadene for dette har CCN sentralt selvfølgelig tatt. Vi registrerer imidlertid at ikke
alle avdelinger benytter seg av tjenestene i
stor grad. Dette er etter min mening synd, og
vil nok bli ett tema under utvidet styremøte
på nyåret.

04

Du som medlem har også tilgang på medlemsnettet. Her kan du gjøre adresseendringer,
endre mailadresse m.m. Det med adresse- og
mailendringer er fortsatt en utfordring for vår
medlemsansvarlig, og jeg vil oppfordre dere
til å enten gjøre disse endringene selv på
medlemsnettet når ting endrer seg, eller i det
minste varsle CCN`s medlemsansvarlig.

dette treffet når det blir arrangert relativt
sentralt på Østlandet? Tilbakemeldinger til
styret ønskes.
Ellers har dere sikkert fått med dere at ett
styremedlem trakk seg fra styret i høst. Dette er
selvfølgelig beklagelig, men en nødvendighet
sett fra styrets ståsted.
Jeg har sittet i CCN`s styre i snart 6 år, og vår
Facebook side har jevnlig vært diskutert på
styremøtene. På siste styremøte valgte vi å
opprette en ny side som er mye mer fremoverlent og brukervennlig for både medlemmer
og andre corvette entusiaster. På relativt kort
tid har denne siden passert 400 brukere. Det
vi ser som en ekstra bonus med siden, er at
aktiviteten også på CCN forumet har økt.
Jeg vil i den sammenheng spesielt nevne Arne
og Øystein som virkelig har stått på for å holde
liv i forumet. CCN trenger flere slike ildsjeler!
Når dette leses er det vel ikke lenge igjen til
jul. Jeg vil derfor ønske dere alle en riktig god
jul, og ett godt nytt år.
Roar

Årets Landstreff på Røros ble etter min mening
en suksess. Nå er jeg vel rimelig inhabil, da jeg
var en av arrangørene. Med ca 130 påmeldte
biler, og ikke ett skeivt ord fra deltakerne,
verken under eller etter treffet, mener jeg at det er
hold i denne påstanden. Vi som arrangør fikk
litt kritikk før treffet på grunn av høy pris, og
det er noe både lokal arrangør og ikke minst
styret i CCN tar på alvor. Det å forsøke å
holde deltakerprisen nede på landstreff var
en av sakene vi diskuterte på siste styremøte.
Mjøsavdelingen, sammen med CCN sentralt,
hadde ansvaret for Skandinavisk treff i år.
Dette treffet ble også veldig bra gjennomført,
og fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
Deltakerantallet var imidlertid skuffende lavt.
Hva gjør at kun 20-30 norske biler stiller på

PRESIDENT ROAR SELVNES
934 05 517
selvnes@online.no

Nostalgi:

Tilbakeblikk på
Corvette Journalen
Vi har igjen tatt et dypdukk i arkivet, og vil dele
noen utdrag av fjerde (siste) utgave i 1993.
Tusen takk til Monica som scanner!

05

Redaktørens spalte
Hei!
Tusen takk for gode bidrag! Setter pris på at
dere tar dere tid til å sende inn stoff en travel
høst/vinterdag.
Neste medlemsblad skal sendes ut i mars, så
det er supert om dere vil sende små eller
store bidrag til meg innen 1. februar:
post@alohadesignkontor.no
Ønsker alle en riktig fin jul og et godt
nytt år!
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

16. - 28. august 2017:

CORVETTE & WOODWARD TOUR

amcar

Corvette &
Woodward Tour

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

Vi besøker:

Woodward Dream Cruise
Bowling Green
Nashville
Carlisle

T R A V E L

1

www.amcar.no

Se mer info og fullstendig program på www.corvetteclub.no

07

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

16. - 28. AUGUST 2017

NOSTALGI: #4 1993
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kan det gå bra?
Artikkel fra LMK. Forfatter Knut Skårdalsmo. Innsendt av Arne Jonny Bjune
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For dem som ikke har tid, ork eller interesse kan jeg gi svaret med en gang; Ja – det kan utmerket godt gå bra.
Men som dere allerede vet, eller har skjønt, er det noen detaljer man skal være klar over og ta hensyn til for være
på den sikre siden. Et vesentlig moment når vi snakker om motorer i veterankjøretøy, er selvsagt teknologistatus.
Et veterankjøretøy kan i dag være fra 1986 eller eldre, og det er dermed et enormt spenn i teknologi. Vi må med
andre ord ta hensyn til alt fra «tidenes morgen» til relativt moderne konstruksjoner med fire ventiler pr. sylinder
og elektronisk styrt tenning og innsprøytning. For at denne artikkelen ikke skal bli altfor komplisert og omfattende,
har jeg derfor valgt å være mest mulig generell. Og det betyr at mange kanskje vil savne informasjon om nettopp
«sin» motor, men når det er sagt er det svært mange fellesnevnere ute og går, så det bør dermed være et håp for
at alle skal kunne finne noe nyttig informasjon i denne artikkelen.
Det er mange myter og misforståelser knyttet til bensin og dens egenskaper, og kanskje kan denne artikkelen også
bringe klarhet i noen av dem. Hvis vi sammenligner dagens bensin med bensin fra 60-80 år tilbake, er det noen
markante forskjeller vi skal være klar over:
• Fordampningsegenskaper; hvor og hvordan bensinen fordamper i forgasser, innsugningssystem og sylinder.
• Evne til å smøre ventilseter for å hindre slitasje av ventilsetene.
• Oktantall
• Innhold av etanol
Årsaken til at bensin har endret seg opp gjennom tidene, kan i hovedsak oppsummeres til teknologiutvikling hos
kjøretøy-/motorprodusentene og raffineriene, samt skjerpede miljøkrav. Heldigvis har utviklingen gått en retning

som medfører at bensin er «bakover-kompatibel» med motorer, dvs. at veteranmotorer kan benytte dagens
bensinkvaliteter, evt. med noen små tilpasninger.
FORDAMPNINGSEGENSKAPER
Dagens bensinkvaliteter har både lavere startkokepunkt (dvs. temperatur hvor de mest lettflyktige komponentene
har sine kokepunkt) og sluttkokepunkt. I tillegg er det forskjell på sommer- og vinterbensin ved at bensin om vinteren har større innhold av komponenter med lavt kokepunkt.
Generelt kan man si at jo eldre motoren er, jo større utfordringer kan man få med dagens bensin. Stikkordet her
er damplås, dvs. at det dannes dampbobler i bensinpumpe og slanger. Høy motorbelastning, lav hastighet og høy
lufttemperatur er «worst case scenario». Høy motorbelastning medfører økt temperatur i motorrom (inkl. varmestråling fra eksosmanifold), lav hastighet gir liten luftgjennomstrømning i motorrom med påfølgende dårligere
kjøling, og høy lufttemperatur gir selvsagt også dårligere kjøling. Køkjøring kan også avstedkomme damplås pga.
manglende kjøling.
Hvor og hvordan bensinen fordamper i forgasser og innsugingssystem, er essensielt for optimal drift av motoren.
Mange snakker om den «forferdelige etanolen», men etanol er bare en av komponentene/bestanddelene i bensin,
og bensin tilsatt 5% etanol slik vi har i store deler av landet i dag, vil ikke skape ekstra problemer med damplås.
Bensin med 5% etanol har nøyaktig samme damptrykk som tilsvarende bensinkvalitet uten etanol. Dette ordner
raffineriene ved å redusere damptrykket i basebensinen (ren hydrokarbon-basert bensin) før tilsetning av etanol,
og sluttresultatet blir det samme. Generelt vil raffineriene alltid levere et sluttprodukt som ligger oppunder det
maksimalt tillatte damptrykket enten bensinen er tilsatt etanol eller ikke.

De som ønsker å benytte sine motorer og kjøretøy om vinteren, bør selvsagt fylle «vinterbensin». Det ekstra
innholdet av lettfordampelige komponenter gjør at man får start ved lave temperaturer, men vinterbensin om
sommeren betyr ekstra fare for damplås.
Den enkle løsningen på problemet er selvsagt å unngå slike driftstilstander, men det er som vi vet ikke alltid like
enkelt. Min anbefaling er ganske enkelt å:
• Sørge for minst mulig oppvarming av drivstoffsystemet (inkl. forgasseren). Dette kan gjøres ved å:
o Legge inn termisk isolasjon mellom innsugningsmanifold og forgasser, samt mellom bensin-		
pumpe og motor
o Endre «ruting» av bensinslanger slik at de blir minst mulig eksponert for varme, særlig varmestråling fra eksosmanifold. Evt. kan man legge et varmeskjold mellom varme motordeler
og drivstoffsystem.
• Sette inn en elektrisk bensinpumpe i umiddelbar nærhet av bensintanken. Dette er sikkert en løsning som
«puristene» fnyser av, men det er garantert effektivt. Årsaken til at denne løsningen fungerer, er først og fremst
at bensinen da blir trykksatt helt fram til forgasseren, og høyere trykk gir redusert sannsynlighet for damplås. En
tradisjonell bensinpumpe montert på motoren vil suge bensin fra tanken, og følgelig vil trykket i systemet fra tank
til pumpe bli lavere med påfølgende økt risiko for damplås.
Men hva med å blande inn parafin?
Noen tror at innblanding av parafin hjelper, men det sier seg selv at innblanding av parafin ikke endrer startkokepunktet for bensinen og da er man stort sett like langt... eller kort. Parafin har høyere sluttkokepunkt enn bensin,
og det er dermed fare for at parafinen ikke fordamper og forbrenner. Uforbrent eller delvis forbrent parafin vil, i
tillegg til å danne sot og avleiringer, kunne vaske vekk smøreoljefilm på stempler og sylindervegger i tillegg til at
den renner ned i bunnpannen og forurenser smøreoljen. Noen eldre motorer var faktisk beregnet for å kunne
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En motor som går mye på tomgang og lav belastning, vil ikke ha optimale temperaturer, og dette medfører sot og
avleiringer i forbrenningsrom, stempelkroner og ikke minst rundt stempelringene. Det er først og fremst bensinkomponentene med høyest kokepunkt som forårsaker dette. Store komplekse molekyler med høyt kokepunkt
trenger både mye varme og litt ekstra tid til å fordampe. Uansett hva vi forbrenner, så er det gasser som brenner
– når vi tenner på en vedkubbe, er det brennbare gasser fra kubben som brenner. På samme måte er det kun
fordampet bensin (dvs. bensin i gassfase) som brenner. Komponenter som ikke får tilstrekkelig tid til å fordampe
og forbrenne fullstendig, vil dermed kunne danne sot og avleiringer pga. delvis forbrente eller helt uforbrente
rester. De fleste har vel opplevd at motoren har «våknet til live» etter en skikkelig langtur – gjerne med litt høyere
hastighet og belastning enn det som er tillatt/vanlig her til lands. Det som skjer da, er ganske enkelt at temperaturen i motoren er høy over lang tid, og sot/avleiringer vil etter hvert brennes bort, og motoren blir «som ny». En
campingvogn eller tilhenger på slep er sånn sett god «medisin» for motoren.

kjøre på parafin og hadde diverse løsninger for oppvarming av forgasser og innsugningssystem. Motorene måtte
startes på bensin og kunne bytte til parafin når de hadde fått opp varmen. Dersom disse motorene holdes i
original stand, vil de fortsatt kunne kjøres på samme måte, men drift kun på bensin nødvendiggjør eliminering av
varmeoverføring til forgasser og drivstoffsystem. Det som er viktig å merke seg derimot er at ved å kjøre på en
blanding av parafin og bensin, faller man drivstoffteknisk mellom to stoler; med intakt «varmeoverføringssystem»
får man problemer med damplås i bensinen, og med fjernet system får man utilstrekkelig fordamping av parafinen.
EVNE TIL Å SMØRE VENTILSETER
Svært mange veterankjøretøyer/-motorer har ventilseter som er slipt rett inn i støpejernstoppen, og disse kan
være utsatt for slitasje av ventilsetene dersom det ikke tilsettes et smøremiddel. Blyet som ble tilsatt fram til
midten på 1990-tallet, var et svært effektivt smøremiddel, og når det forsvant, måtte man gå over til såkalte
blyerstatningsadditiver. Disse er basert på natrium eller kalium og er svært effektive. Det eneste man skal være
litt ekstra påpasselig med, er å benytte anbefalt dosering under innkjøring av et nyoverhalt topplokk, dvs. hvor
ventiler og -seter er slipt inn, og den beskyttende smørefilmen dermed er fjernet. Så lenge dette er under kontroll,
er det ingen fare om man må kjøre en tank eller to uten tilsetning – i alle fall så lenge man ikke skal kjøre lengre
perioder på maksimalt turtall og belastning.
OKTANTALL
Oktantall beskriver bensinens evne til å motstå selvantenning («bankefasthet») og ingen ting annet. Glem alt dere
har hørt om energiinnhold, forbrenningshastighet og andre ting. Dersom en motor kan kjøres optimalt og uten
tenningsbank på 95-oktan, har det ingen hensikt å benytte bensin med et høyere oktantall. Tenningsbank oppstår
etter at den ønskede forbrenningen har kommet godt i gang, og dette skjer etter at stempelet har passert øvre
dødpunkt. Den ønskede forbrenningen brer seg ut fra tennpluggen, og etter hvert vil trykk og temperatur i
områdene lengst bort fra tennpluggen stige. Dersom temperaturen i et slikt område overskrider bensinens
selvantennelsestemperatur, oppstår det en ukontrollert forbrenning (detonasjon), og det er trykkstigningen fra
denne vi hører som den karakteristiske knitre-lyden fra en motor som har tenningsbank.
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Derimot er det et annet fenomen som kalles «auto-ignition» og som ikke må forveksles med tenningsbank. Autoignition oppstår når glødende sot eller til og med glødende deler av et stempel antenner bensin/luftblandingen
før gnisten på tennpluggen gjør det. Disse glødende områdene er oftest (eller alltid) forårsaket av en forutgående
periode med tenningsbank. Auto-ignition på høyt turtall og belastning er som regel ensbetydende med motorhavari etter få sekunder.
OKTANTALL PÅ BENSINSTASJONSPUMPENE I EUROPA OG USA
Europa og USA har ulike måter å angi oktantall på. Målemetodene er de samme, men mens vi her hjemme oppgir
bensinens Research Octane Number (RON), f.eks. 95, benytter USA en middelverdi av RON og Motor Octane
Number (MON). Det betyr i korte trekk at vår 95-oktan bensin har samme evne til å motstå selvantenning som
90-oktan i USA. Tilsvarende er vår 98-oktan lik 93-oktan i USA.
ETANOLENS GLEDER OG FORBANNELSER
Fram til noen få år siden var all bensin i Norge etanolfri, men den kunne inneholde andre oksygenholdige komponenter og en samlebetegnelse på disse er «oksygenater». Så langt har det kun vært et par selskaper som har levert
etanolholdig bensin til stasjoner i Østlandsområdet, men nå introduseres 95-oktan bensin med inntil 5% etanol
(ofte omtalt som «E5») over mesteparten av landet. I all hovedsak vil dette være uproblematisk også for veterankjøretøyer og -motorer.
Heldigvis vil 98-oktan i Norge fortsatt være etanolfri (ofte omtalt som «E0»), men ulempen er at det er færre og
færre bensinstasjoner som fører denne kvaliteten, så det beste er selvsagt å ordne seg slik at man kan benytte
95-oktan med etanol.
Etanol har en egenskap som en del motortrimmere har lært seg å utnytte, og det er høy spesifikk fordampingsvarme. Litt forenklet kan vi si at for å fordampe en liter etanol trengs det tre ganger så mye energi som til å
fordampe samme volum med bensin.
Dette betyr at etanol som fordamper, faktisk vil redusere temperaturen i forgasser/innsugningssystem og dermed
bidra til å motvirke damplås. Ved destillasjon av bensin ved normalt lufttrykk vil komponentene med lavest koke-

punkt begynner å koke ved ca. 30°. Når temperaturen er 100°C, vil ca. halvparten av bensinen være fordampet,
og siste rest av bensinen koker ved 200-220°C. Den felles europeiske standarden for bensin, EN228, har klare
begrensninger både for damptrykk (sommer/vinter) og destillasjonskurve. Dersom vi hadde logget andel fordampet
bensin mot temperatur, ville vi fått bensinens destillasjonskurve.
Spesielt for etanol er det viktig å skille mellom kokepunkt og påvirkning på bensinens damptrykk. Etanol har et
kokepunkt på 78,5°C, og det er med andre ord mange bestanddeler i bensinen som har lavere kokepunkt enn
etanol. Dersom en etanolfri bensin tilsettes etanol vil damptrykket øke, men som tidligere nevnt vil raffineriene/
drivstoffleverandørene sørge for at damptrykket i bensinen som selges, har korrekt damptrykk i forhold til årstiden.
Etanol har generelt gunstige forbrenningsegenskaper. Om vi sammenligner f.eks. forbrenningshastighet vil ren
etanol ha litt høyere forbrenningshastighet enn bensin, men med 5% innblanding vil endringen i forhold til ren
hydrokarbonbasert bensin knapt være målbar på en godt instrumentert laboratoriemotor. I tillegg brenner etanol
veldig «rent», dvs. at den ikke danner sot eller avleiringer i motoren.
Det er to potensielle hovedproblemer med etanolholdig bensin; materialkompatibilitet og lagringsstabilitet. De
som har lagt en innvendig coating i sin(e) bensintank(er) må sjekke at denne coatingen er etanolresistent, dvs. tåler
bensin med 5% etanol. Er man så uheldig at man har en coating som ikke tåler E5-bensin, er det to ting man kan
gjøre: Kjøre kun på 98-oktan (men husk at i Sverige inneholder også 98-oktan bensin inntil 5% etanol!) eller legge
ny og resistent coating.
Slanger og pakninger tåler normalt E5-bensin, men det skader aldri å sjekke litt ekstra for lekkasjer i drivstoffsystemet. For selve motoren vil ikke 5% etanol medføre problemer av noen art. Etanol har noe høyere forbrenningshastighet og litt større kjøleffekt under fordampning (større spesifikk fordampningsvarme) enn bensin, men ved
så lav innblanding som 5% vil dette ikke være merkbart. Moderne turbomotorer vil kunne nyttiggjøre seg disse
egenskapene, men så lenge vi snakker veteranmotorer, er det bare tull å henge seg opp i dette.

Det finnes heldigvis tilsetningsstoffer som forhindrer dekomponering av etanol (ofte omtalt som PHestabilisatorer), og disse fås kjøpt hos velassorterte bilrekvisitaforhandlere. Disse tilsetningsstoffene inneholder
også normalt korrosjonsbeskyttere, og man får dermed en ekstra «dose» av dette med på kjøpet.
Lagring på kanner er én ting, lagring på kjøretøy er noe annet. Bensin som selges fra de store selskapene har
tilsetningsstoffer som i tillegg til å forhindre dannelse av belegg og avleiringer på kritiske motordeler også
inneholder korrosjonshindrende stoffer. Det betyr at alle «våte» deler av drivstoffsystemet vil være beskyttet mot
korrosjon. I motsatt fall vil et tomt drivstoffsystem være utsatt for luft/luftfuktighet og dermed korrosjon.
Mine anbefalinger for langtidslagring er:
• Lagre kjøretøy/motor ved lavest mulig temperatur i et tørrest mulig miljø
• De som har tilgang til 98-oktan bensin, bør fylle dette de to siste gangene før vinteropplag for å minimalisere 		
etanolinnholdet og deretter opp til randen før langtidslagring. En annen mulighet er selvsagt å tappe av etanol
holdig bensin og deretter fylle opp med 98-oktan, men husk å kjøre motoren lenge nok til at hele drivstoffsystemet
(inkl. forgasser) har 98-oktan.
• Dersom E5 skal benyttes ved langtidslagring, bør man benytte et tilsetningsstoff som er spesielt beregnet for
dette. Det er viktig å sikre at hele drivstoffsystemet har bensin med tilsetningsstoff, hvilket betyr at stoffet fylles
på før man fyller opp med bensin, motoren kjøres slik at det er «ny» bensin helt fram til motoren, og til slutt toppes
tanken opp med bensin. Siden jeg ikke ønsker å bli koplet opp mot spesifikke produkter, overlater jeg til dere å
finne det/de rette produktene.
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LANGTIDSLAGRING
Den største utfordringen med etanol er etter mitt syn lagring over lengre tid, f.eks. over vinteren. Grunnregelen
for lagring av bensin er at den skal lagres så kjølig som mulig på helt fulle, helt tette og helt ugjennomsiktige kanner.
Lys, temperatur og «damplekkasje» er med andre ord bensinens verste fiende ved lagring. Dette gjelder både for
bensin med- og uten etanol. Men når det er sagt medfører etanol en ekstra utfordring. Etanol kan ta opp vann, og
etanol kan dekomponere under langtidslagring og danne eddiksyre. Fortsatt er det grunnregelen som gjelder,
men man kan på en måte si at man blir ekstra hardt «straffet» for ikke å følge den.

Noen ord om forfatteren
Knut Skårdalsmo er utdannet sivilingeniør ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim med spesialisering
innen forbrenningsmotorer, drivstoffer og eksosutslipp. Han har mesteparten av sitt yrkesaktive liv jobbet
med motorutvikling ved Volvo Personvagnar i Göteborg og drivstoffteknologi/drivstoffutvikling i Statoil ASA og
Statoil Fuel & Retail før han i august 2014 startet sitt egen konsulentfirma, Skaardalsmo Fuel Consulting AS (www.
skaardalsmo.com). Med 25 års erfaring fra motor- og drivstoffteknologi han en av landets fremste eksperter på
området. De siste årene har han også vært fast fagkilde til artikler om drivstoffer og forbrenningsmotorer i Teknisk
Ukeblad. I tillegg har han de to siste årene vært gjesteforeleser i faget «flytende brennstoffer» for masterstudenter ved Høgskolen i Bergen.

Fordampingsegenskaper/destillasjonskurve for bensin.
Kilde: Knut Skårdalsmo
- Forelesningsmateriell i drivstoffer
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BILDEKOR ∫ REKLAMESKILT ∫ FASADEBOKSTAVER
LAY OUT ∫ LOGO UTFORMING ∫ STORPRINT
KLISTREMERKER ∫ PVC BANNER ∫ STOFFDUK
TEKSTILER M/LOGOTRYKK
Vi har stått for produksjon av klubbeﬀekter for CCN, kopper,
capser, bagger, klær, klub banner o.l. Vi kan printe
storformat av bilen din.
www.reklameogide.no
TLF:69815450

∫

∫

post@reklameogide.no

MOB:901 84 030

∫

FAX: 69815451
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CORVETTE
Del 1: Terje Kristiansen - Del 2: Terje Sørheim

Terje Kristiansen:
I hvert fall siden C4-generasjonen av Corvette så har General Motors tilbudt utgaver som er tilpasset
markedet i Europa. Dette betyr at bilene er levert fra fabrikken i Bowling Green, Kentucky med bl.a. lys,
eksos og radio som tilfredstiller europeiske godkjenningskrav. Undertegnede bestilte en Corvette C7
Z06 via Bilsenteret Stryn i 2015, og her er en artikkel med mine erfaringer med Europautgaven av
Corvette C7 Z06 og som kunde hos Bilsenteret Stryn.
Jeg ble smittet av Corvette-basillen i 1998 da jeg kjøpte en 1968 Corvette convertible som jeg fortsatt
eier. I 2003 kjøpte jeg en 1999-modell C5 som ble opprinnelig solgt ny av GM Norge. Den ble erstattet
med en 2006 Z06 i 2009, som også var en europamodell importert ny i 2006 til Norge av Bilsenteret
Stryn. De siste 10-årene har det blitt flere kjøreturer nedover kontinentet, gjerne kombinert med
trackdays på baner i Tyskland, Belgia, Nederland, Italia og England.
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Når Corvette C7 Z06 ble lansert i 2014 så ble modellen grundig studert under en tur til Corvettes At
Carlisle i august 2014 (Hvor jeg også møtte Harald Halvorsen, Terje Sørheim, Jan Erik Aasebø og Kjetil
Lea, ref. artikkel i CJ 3-2014). Spesielt ble forskjellige fargekombinasjoner og utstyr studert.
I februar 2015 var jeg klar til å bestille, og Ola Flo i Bilsenteret Stryn ble kontaktet. Han har gode
kontakter i USA og Tyskland og han hadde også formidlet C6 Z06-en til Norge i 2006. Jeg var fast
bestemt på å bestille en Europa-utgave av flere grunner. På Europa-utgaver gis det tre års garanti.
Forhåpentligvis så blir det ikke bruk for denne, men basert på erfaring med C6 Z06-en så ble Europagarantien benyttet to ganger på denne bilen. Første gangen for å skifte takplaten som løsnet, og andre
gangen for å skifte en ledning i sikringsboksen i motorrommet.
Europa-utgavene er klargjort fra fabrikken, og trenger ingen ombygging av lys eller radio og navigasjon.
Spesielt navigasjon og infotainment-systemet i de nye modellene er integrert med de øvrige systemene
i bilen. Norsk tekst og navigasjonsstemme er også tilgjengelig på den europeiske utgaven. Europautgaven har også DAB+ som er kjekk å ha når FM-båndet slukkes i Norge fra neste år.
I forbindelse med besøk på Copenhagen Historic Grand Prix i 2015 så fikk jeg spurt Patrick Herrmann i
Cadillac and Chevrolet Europe om forskjeller mellom US og europeiske utgaver av Corvette. Han fortalte
bl.a. at i kjøremodusene Tur og Sport så er støtdempingen programmert fastere på de europeiske utgavene
og styringen er også mer presis i senterposisjonen og programmert for høyere fart på autobahn.

Som nevnt ble den nye C7 Z06en bestilt i februar 2015. På grunn av bra salg i USA så blir ikke Europamarkedet prioritert særlig høyt. Det var derfor stor spenning når bilen kunne bli levert. I juni 2015 var
det klart at bilen skulle bli produsert i juli. Det var i og for seg greit at leveringen ble skjøvet ut i tid, da
produksjonen av 2016-modellen startet i juni 2015.
Bilsenteret Stryn har som nevnt gode samarbeidspartnere i Tyskland, og avtalen var at den skulle
registreres først i Tyskland før videretransport til Norge. Den 1. oktober 2015 ble bilen registrert i
Tyskland og det var med stor spenning jeg hentet bilen i butikken til Bilsenteret Stryn i Bærum noen
dager senere. Bilen var da på tyske eksportskilter som en kan kjøre avgiftsfritt i Norge i 30 dager.
Heldigvis var det mange fine dager i oktober i fjor, og jeg fikk kjørt en god del før bilen ble parkert for vinteren.
Bilen ble registrert den 1. april 2016 og første utenlandsturen var til Nürburgring i pinsen. Der møtte jeg
også Terje Sørheim og Kenneth Skårdal fra Corvetteklubben som hadde hentet ny Corvette Z06, og Ola
Flo og Johannes Nordsveen i Bilsenteret Stryn som hadde hentet ny Dodge Challenger hos den tyske
samarbeidspartneren. Det ble et hyggelig møte på kvelden og noen runder på Nordschleife påfølgende
dag. Dessverre var været svært vått, og banen var stengt flere ganger. Jeg ble igjen til neste dag som
heldigvis viste seg fra en bedre og tørrere side, og fikk kjørt ca. 40 runder på Grand Prix banen på
Nürburgring på dagen og noen runder på Nordschleife på kvelden.
Erfaringene med Bilsenteret Stryn er svært gode. Fra første stund så var det god kontakt og oppfølging.
Den eneste negative erfaringen fra kjøpet er at bestillingsnummeret ikke var tilgjengelig i tide slik at jeg
kunne benytte meg av tilbudet som National Corvette Museum tilbyr med bestilling av fotobok fra byggingen av bilen på Corvette-fabrikken i Bowling Green, Kentucky.
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På Europa-utgavene følger det med samsvardokument (COC-dokument) som bekrefter at bilen er typegodkjent i Europa. Det gjør godkjenningen i Norge enklere, og den kan godkjennes av alle Trafikkstasjonene
i Norge (og ikke bare de som godkjenner 1-15 biler).

Alt i alt så er jeg svært fornøyd med Bilsenteret Stryn. De tilbyr formidling av både nye og brukte
Corvetter (og andre modeller) fra USA og Europa. Flere bør kanskje vurdere en Europa-utgave neste
gang en kjøper ny eller brukt Corvette.

Terje Sørheim:
Som Terje Kristiansen nevner møtte vi han på Nürburgring etter at vi hadde hentet ut en ny C7 Z06 hos
en solid Chevrolet forhandler som jeg bestilte 4 nov.2015 gjennom Bilsenteret Stryn etter å ha fått gode
referanser av b.l.a. Terje Kristiansen og var også fast bestemt på Europa-utgave av de samme grunner. I
motsetning til T.Kristiansen hadde jeg lyst til å hente ut bilen selv i Tyskland og kjøre den hjem selv. Dette
skulle vise seg å bli en opplevelse som vil bli husket i lang tid.
Etter litt frem og tilbake så endte det med at Kenneth Skårdal fra Sørlandsavdelingen ble med for å
plukke opp bilen i Tyskland.
Vi reiste til Gardermoen den 13. mai og ble møtt av Ola Flo og Johannes Nordsveen. Flyturen til München
gikk greit og når vi hadde landet sørget Bilsenteret Stryn v/Ola flo for leiebil og kjørte oss til ett Hotell
i nærheten av forhandler hvor vi neste dag skulle hente bilen. Her møtte vi Flo sin kontakt som hadde
ordnet med tollskilter og en bedre middag ble sørget for av våre verter.
Dagen etter steg spenningen i kroppen når vi satte oss i bilen for å gjøre unna det siste stykket til bilforhandleren.
Vel fremme ble vi godt mottatt av eier av forretningen og spenningen rundt bilen ble utløst, da man
kunne se med egne øyne om man hadde gjort de rette valg fra listen når den ble bestilt.
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Vi ble også vist rundt i forretningen og på verkstedet og vi ble imponert. På verkstedet var det en
Corvette på alle bukker og lokalet var rent og pent slik at man kunne tatt på seg den hvite dressen.
Etter møte med Terje Kristiansen på Nürburgring kjørte vi videre med kurs for Kiel og fergen hjem.
Flo hadde ordnet en overnatting på veien i en liten by som heter Lüneburg på ett flott hotell.
Lüneburg ligger ca.10 mil fra Kiel og kan anbefales på det sterkeste til de som måtte finne veien i nærheten av denne byen.
Det ble også sørget for måltider og godt drikke både ved (Ringen og Lüneburg)
Det hører vel også med til historien at det tilkom oss noen fartsbøter i Tyskland.
Vel hjemme i Norge til Hurrarop og flagget til topps 17 mai.
Alt i alt så gjorde Bilsenteret Stryn det til en opplevelse langt ut over det vanlige ved å kjøpe ny bil.
Dette kan anbefales for de som har ønske om både ny og brukt Corvette eller andre merker.

Bilen fikk god plass på Kielfergen. Ingen fare for å komme borti andre :)
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Her er vi sammen med Terje Kristiansen på Nürburgring.

Hotell ved Nürburgring.
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Nürburgring fra hotellet :)

TREFFES VI
AV: Irene Stegane, CCN avd. Mjøsa

Den første helgen i juni er det mange som ser frem til. Da er det landstreff i Corvette Club Norway.
Årets treff var langt til Røros som virkelig viste seg fra sin beste side. Cruising ned Kirkegata til Røros
sentrum var for undertergende årets kjøretur.

Over 130 biler møtte opp fra alle landets kanter på Røros. Avdelingen fra Mjøsa var da spente på hvor
mange som ville møte opp på det skandinaviske treffet på Øyer. Ville det bli plass til alle, hvordan
skulle man gjøre det med cruising og utstilling.
Totalt møtte 63 biler opp på treffet. Av dem var 24 fra Norge. Alle så ut til å kose seg, og treffet var bra
gjennomført. Noen undret seg over det lave antallet norske deltagere. Treffes vi for ofte? Bør vi droppe
landstreff de årene Norge arrangerer Skandinavisk treff?
Jobben som må gjøres når det skal arrangeres treff er den samme om det er 30 eller 300 som møter
opp. Vi som var på treffet hadde en super helg. Neste år er det Sverige og Falkenberg som er vertskap.

Vi er klare. Kommer du?
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Mye arbeid ligger bak ett treff. Det er mye som skal avklares med vertskapet, myndigheter, presse og
andre involverte. Mens trønderne var opptatt med å planlegge treff på Røros, satt en gjeng fra
Mjøstraktene og planla skandinavisk treff sammen med hovedstyret.

THE
SPLIT

I NOR G E

TEKST: Jon Grasto FOTO: Reidar Berg, Per Sandberg og Jon Grasto
Det har i mange ti-år vært snakket, diskutert, syntes og ment om Chevrolets spesielle og sagnomsuste 1963 C2 Coupe.
Mye har vært rykter, noe har vært sant og alle har vi drømmer og vi bilfolk har blitt meget fasinert av
Split, egentlig enten det er på Corvette, VW eller annet. I de senere år har det vært noen SplitWindows
å se i Norge og det har ryktes om 5-6 biler totalt. Litt senere i artikkel finner du en oversikt over biler vi
kjenner til og som befinner seg i Norge.
1963 Sting Ray kan spores direkte tilbake til 2 separate GM prosjekter, the Q-Corvette, og helt direkte
til Mitchell's racing Sting Ray. The Q-Corvette, initsiert I 1957 så for seg en liten og avansert Corvette
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Coupe med uavhengig hjuloppheng og transaksel med 4 hjuls skivebremser, spisse skjermer og avrundet
bakpart. I mellomtiden hadde Zora Arcus Duntov og hans team blitt fasinert av midtmotor/hekkmotor,
noe som senere resulterte i Corvair. Uansett så ble etter hvert disse ide-rettninger samlet og resulterte
i det vi kjenner som Chevrolet Corvette Stingray C2. For første gang benyttet GM en vindtunnel fullt ut
for å finspisse designet.
1963 Corvette Sting Ray Coupe ble den første produksjons Corvette med fast tak og stylingen inkluderte
et spenstig delt bakrute , som ikke var sett i USA siden 1953 VW/PV. Et design GM måtte kjempe for å
få godkjent hos myndighetene grunnet den reduserte bakoversikten. Skulte hovedlys hadde heller ikke
amerikanske kjøpere sett siden 1942 DeSoto. Bilen ble en gedigen suksess og GM måtte følge myndighetenes krav om å fjerne stolpen for 64 års modell. Det resulterte forørig at mange 63 modeller ble
modifisert i 64, for da hadde man plutselig årets modell.
Det ble aldri solgt noen nye 63 Corvette til Norge men GM fikk lånt en bil av GM Europa som var rundt
hos et par utvalgte forhandlere på våren 1963. Den bilen var sølv med sort interiør etter alle solemerker.
Det har versert rykter om at de har hatt en hvit coupe med blått interiør her også, men det er trolig en
1965 modell. En sort Coupe er blitt observert i Oslo på slutten av 60tallet, men det er nok en bil som
har tilhørt en turist-nato eller ambassade ansatt person. Første C2 på norske skilter kom som kjent i
1966, en overligger 65 Coupe.
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Den første 63 SplitWindow ble importert og registrert av «Helgis» i Rygge kommune i 1986 som milestonebil, det var en blå bil som ble registrert i juni 1986. Den tilhører i dag Vida Nygård i CCN. Etter dette er
det kommet 8 til. Under finner du oversikt over disse bilene, i den rekkefølge jeg har fått samlet inn
detaljer. All info er hentet fra offentlige registre og jeg tar ikke ansvar for mulige feil :) Farge angitt er fra
Autosys og gjenspeiler fargen bilen hadde ved førstegangs registrering.
Det vi ser i gjennomgang av Autosys er at de fleste SplitWindow i Norge skifter meget sjeldent eier og
de benyttes også sparsomt.
I tillegg til dette har jeg logget 16 stk Convertibles, hvorav 1 stk er eksportert. Det skulle gi 24 stk 1963
Corvette i Norge i skrivende stund.
En stor takk til Reidar Berg og Per Sandberg for deres enorme bildesamlinger.

Jon
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CORVETTE
Tekst: Irene Stegane Foto: Kjersti Narmo Kolstad
CCN avd. Mjøsa
Fem karer står bøyd over motorrommet på en C3. Det diskuteres om alt som er løst, og fast. Ved
siden av meg sitter to svensker på klappstol bak hver sin bil. Den ene stryker hånden langsomt over
hekken på sin C6. Vi er på treff – og koser oss.
Årets skandinaviske treff var lagt til Øyer / Lillehammer 19. -21. august. Noen av de langveisfarende var
på plass allerede på onsdagen. Totalt var det 63 biler på treffet. 37 av dem var fra Sverige, 2 fra Danmark
og 24 fra Norge. Under treffet var vi var så heldige å ha utstilt en C6 Z06 løpsbil. Bilen tilhører Jørgen
Skaug og blir brukt til løp i Racing NM.
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Værgudene var ikke alltid på vår side, men er det noe medlemmene i denne klubben kan - så er det å
vaske bil. Det er fornøyelig å se hvordan klutene strykes over bilene, og på ett øyeblikk er det tørt.
Torsdag og fredag kveld ble brukt til sosialt samvær og gode måltider på Quality Hafjell Øyer. Noen
valgte å benytte seg av de foreslåtte turene i nærområdet. Det er alltid hyggelig å treffe gamle kjente,
og å få noen nye. Noen historier har vi hørt før. De er nærmest legender, men vi flirer like godt hver gang
de fortelles. Stemningen var god, og våre besøkende naboer ga uttrykk for at de var begeistret for både
landet og treffet.
Årets cruising var lagt til Stortorget på Lillehammer. Hele plassen og litt til fyltes opp på lørdagen. Det
var ca 85 biler totalt. Mange kom innom for å kikke på bilene, og slå av en prat. Det var tydelig at dette
var populært blant lillehamringene.
Biler som ikke var påmeldt til selve treffet var også invitert til å delta på utstillingen. I overkant av 20
biler møtte opp. Vi setter stor pris på at så mange kom både til utstilling og middag. Takk til den lokale
handelsstanden, politiet og kommunen som var så imøtekommende at dette lot seg gjennomføre.
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På kvelden var det gallamiddag på hotellet. Maten var utmerket og stemningen upåklagelig. Det ble delt
ut premier i tre forskjellige klasser. I ’People’s Choice’ ble det delt ut tre premier. Førsteplass gikk til en
svart 60 mod C1 fra Sverige. Bilen tilhører Bror Hampus og Jane Persson. Andreplass gikk til Liv
Margrethe Hansen og Merethe Eber også fra Sverige. De stilte med en 67 mod C2. De eldste er tydeligvis
populære. Tredjeplass gikk til Klaus Erik Sveum med en 62 mod C1. ’Show and Shine’ gikk til Ivar
Haugsbakk med en 2016 mod C7 RJ. Longest Distance gikk til Klaus Velund og Ingegjerd Tveit som kom
helt fra Spania i en C7.
Søndag var det på tide for avreise. Været hadde lettet og all kom seg trygt av gårde.

Neste år samles vi i Sverige. Vi gleder oss allerede.
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C6 Z06

Longest Distance

People's Choice
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På jobb

Show and Shine
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Stortorget Lillehammer

VIKING RUN
Av: Robert Berg,
FOTOGRAF: Kevin Carlo Strømstad
Det var kun en Norskregistrert Corvette på Viking Run i august i år. Dessverre er det hele 2 år til neste
gang. Min Z06 ble premiert, dommeren ga bilen 43 poeng. Ser frem til neste tur i 2018!

Robert
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OSLO
Foto: Christian Lilleaas, CCN Haugalandet
Som vanlig var det god stemning under Oslo Motorshow som i år ble arrangert 28.-30. oktober.
Mye fint (og noe rart?) å se :) Her var norges heftigste samling amcars. Det var også streetcars, bikes,
trucks, motorsport og supercars. Alle slags glis en kan drømme om.
Tusen takk for flotte bilder lånt av Christian!
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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.
ing på
nbesiktn o
e
g
e
e
n
Onli
car.n

www.am

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

www.protouringsupport.no

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,-

49

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

FO
SA R
LE

chrfett@gmail.com
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DIVERSE NYE OG BRUKTE DELER TIL C3, C4
OG C5 SELGES TIL GUNSTIGE PRISER!

GAMLE CORVETTE JOURNALEN
ØNSKES KJØPT!

Send mail og spør for ditt behov.

Nr.1 – 1993, nr.3 – 2000, nr.3 – 2001 og nr.4 – 2005.

Øystein

Ole Gunnar Førland

info@corvettestore.no

454 77 820

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

forland@lyse.net

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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